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 النفايات الصناعية في تحضير المواد اإلسمنتية الصديقة للبيئةستخدام اتطبيقات 
 بالمملكة العربية السعودية 

Use of Industrial Waste in Saudi Arabia for the Production of Eco-friendly 
Cementitious Materials 

 حمادة شكري محمد الفخري. أ *
 ملخص

 باألنشطة وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط واليت والضرورية اهلامة الصناعات من اإلمسنت صناعة تعد
 يُعد  السعودية العربية باململكة اهلائل االقتصادي للنمو ونظراً  دولة، أى يف اإلقتصادية
 تصنف .العامل يف االستهالك معدالت أكرب من اململكة يف لإلمسنت الفرد استهالك

 البيئية املخاطر من العديد عن املسئولة اخلطرة الصناعات ضمن من اإلمسنت صناعة
 الدراسة هذه تدف .احلراري اإلحتباس غازات إنبعاثات عن مسئولة إ�ا ،كما والصحية

 اجلزئي اإلحالل طريق عن للبيئة صديقة/خضراء نانومرتية إمسنتية خلطات استحداث إىل
 حرق عن الناجتة الصلبة النفايات أحد من تفادةباإلس وذلك تكميلية/بديلة مبواد لإلمسنت

 Fly]  -املتطاير الرماد[ بالسعودية الكهربائية الطاقة توليد حمطات يف الثقيل الوقود زيت
(FA) ash املتطاير بالرماد اإلمسنت وزن من %70 استبدال مت اهلدف هذا ولتحقيق ؛ 

 النانومرتية امليتاكاولني جسيمات من خمتلفة بنسب للرماد اجلزئي اإلحالل مث ومن
(NMK) metakaolin Nano وذلك بالوزن %14 ايل %2 من ترتاوح 

 امليكانيكية اخلصائص تعزيز يف النانومرتية املواد تلعبه الذي العظيم الدور من لإلستفادة
 من جمموعة إجراء مت والفيزيائية امليكانيكية اخلصائص لدراسة .اإلمسنتية للمواد والفيزيائية

 وتشمل الدولية القياسية للمواصفات طبقاً  املتصلدة للعينات املعملية والتحاليل ختباراتاإل
 والنهائي االبتدائي الشك أزمنة– املاء امتصاصية – االنثناء مقاومة – االنضغاط مقاومة(
سعري التحليل -

ُ
 امليكروسكوب باستخدام الدقيق الرتكيب فحص -DSC التفاضلي امل

 أن  النتائج أظهرت .التميه/التهدرت من يوم 28 عمر عند وذلك )املاسح اإللكرتوين
 االنضغاط مقاومة اخنفاض إىل أدى FA من %70 بنسبة لإلمسنت اجلزئي اإلحالل
 مقارنة %175 حبوايل املاء امتصاصية ارتفاع إىل باإلضافة %45 حبوايل االنثناء وكذلك

 بنسب FA استبدال أن نتائجال أظهرت بينما ،OPC العادي البورتالندي باإلمسنت
 الفقد من %)75 حوايل( كبرية  نسبة تعويض إىل أدى NMK جسيمات من خمتلفة

 عملت لذلك باإلضافة .واالنثناء االنضغاط مقاوميت يف متمثلة امليكانيكية اخلصائص يف
 إىل أدى مما كبري  بشكل الدقيق الرتكيب / الهرية البنية حتسني على NMK  جسيمات

 من %70 استبدال إمكانية إىل الدراسة خُلصت %.86 بنسبة املاء متصاصيةا تقليص
 القيم من % 88 يتجاوز فريد ميكانيكي أداء حتقق إمسنتية مادة حتضري يف اإلمسنت وزن

 اإلنشائية للتطبيقات مناسبة رابطة مادة وتعترب  .العادي البورتالندي لإلمسنت املناظرة
 للبيئة الصديق/األخضر البناء  تكنولوجيا على لفائدةوا بالنفع تعود وسوف املختلفة
 للمملكة الوطين االقتصاد وبالتايل

 
________________ 

 ]جلائزة راشد بن محيد للثقافة والعلوم 33البحث الفائز باملركز االول يف جمال اهلندسة بالدورة [
 قسم الفيزياء –كلية العلوم   –عة امللك خالد جام* 

 أبا –اململكة العربية السعودية 

  
*Hamada Shoukry Mohamed El-fakhry 

Abstract 
 
Cement industry is one of the hazardous industries 
which account for environmental and health risks in 
addition to the greenhouse gas emissions. The aim of 
this study is to develop nano-structured eco-friendly 
cementitious materials by utilizing the fly ash (FA) 
resulting from burning the heavy fuel oil in power plants 
in Saudi Arabia. Ordinary Portland cement (OPC) was 
partially replaced with 70 wt% of (FA). FA was 
substituted by different ratios of nano metakaolin 
(NMK) ranging from 2-14%. A series of tests have been 
conducted on the developed mixes according to ASTM 
standards at 28 days of curing including (compressive 
strength – flexural strength – water absorption –initial 
and final setting times). Differential scanning 
calorimeter (DSC) was used to study the phase 
composition/decomposition and the microstructure was 
investigated by scanning electron microscope (SEM) 
equipped with energy dispersive analytical X-ray unit 
(EDAX). The results revealed that the partial 
replacement of cement by 70 wt% of FA has reduced 
both compressive and flexural strengths by about 45%, 
in addition; the water absorption has been increased by 
about 175% as compared to the OPC. The substitution 
of FA by 10 wt% NMK has compensated the loss in 
mechanical strengths by about 75%. Furthermore, NMK 
has considerably improved the microstructure and 
reduced the water absorption by 86%. The study 
concluded that, it is possible to substitute 70 wt% of 
cement for the production of eco-friendly cement with 
improved mechanical performance achieving 88% of 
the corresponding performance of the hydrated OPC. 
The developed composite is a green binder and can be 
considered for various construction applications and 
will benefit the national economy of the Kingdom. 
Key Words:  
Cement; Fly ash; Nano metakaolin; Eco-friendly; 
Compressive strength; Flexural strength;  DSC;SEM 
_____________ 
*King Khalid University  ،* Department of Physics, Faculty of Science, Saudi 
Arabia (Abha) 
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 مقدمة
أثناء ترتبط هذه االنبعاثات بشكل رئيسي حتباس الحراري، السمنت تعتبر مصدر رئيسي لغازات ااإلإن صناعة 
 (CaO)نتاج الجير الحي إل) CaCO3كربونات الكالسيوم (وبالتحديد عند تكليس الحجر الجيري  إنتاج الكلنكر

، وكذلك حرق الوقود األحفوري للحصول على الحرارة العالية  كمنتج ثانوي ثنائي أكسيد الكربونحيث ينتج غاز 
من %  8 -5مسؤولة عن  OPCصناعة اإلسمنت البورتالندي أظهرت الدراسات أن  .الالزمة لعملية التسخين

النهج الحالي لخفض األثر البيئي إلنتاج اإلسمنت إما التركيز على  )1،2(في جميع أنحاء العالم CO2انبعاثات 
ستبدال الجزئي لإلسمنت الا زيادة كفاءة استخدام الطاقة وأنواع الوقود البديلة في عملية تصنيع الكلنكر، أو

، ولكن )Supplementary cementitious materials SCMs) (البوزوالنية(بواسطة المواد التكميلية 
يمكن اعتباره واحدًا من الحلول العملية واألكثر منطقية في المستقبل القريب لمواجهة زيادة  SCMsاستخدام 

يمكن أن يقلل من  SCMsعتماد على الأشارت نتائج دراسات سابقة أن ا. الطلب واإلنتاج للمواد اإلسمنتية
خيرة، تم إجراء العديد من األبحاث والدراسات ألفي اآلونة ا .)3(%22 إلى 13بنسبة تتراوح من  CO2انبعاثات 

 Flyلخفض هذه االنبعاثات عن طريق االستفادة القصوى من النفايات الصناعية الصلبة مثل الرماد المتطاير
ashوخبث الحديد ،Blast furnace Slag وغبار السيليكا ،……Silica fume لخ كمواد تكميلية لإلسمنت إ

تحسين الخواص الميكانيكية  عتماد على اإلسمنت وأيضاً المن وزن اإلسمنت بغرض تقليل ا% 25 بحد أقصى
في جميع أنحاء العالم إال أنه يعتبر من األكثر وفرة  FAبالرغم أن . )4،5(سمنتية والخرسانةإلائية للمواد اوالفيزي

حرق زيت الوقود في محطات توليد الطاقة الناتج عن  (FA)التخلص من الرماد المتطاير . )6،7(األقل استخداماً 
كمادة تكميلية ولكن بنسبة  FAيعتبر أحد التحديات البيئية؛ لذلك، قد أجريت دراسات إلعادة استخدام  الكهربائية

 High volume flyوهذا مايسمى بنتاج الخرسانة إمن حجم اإلسمنت المستخدم في % 70 إلىكبيرة تصل 
ash concrete (HVFA)  من حجم اإلسمنت ب % 70تلك الدراسات أن استبدال أظهرتFA  يعمل على

ولذلك كان  )8،9،10،11،12(بشكل كبير) االنثناء االنضغاطمتمثلة في مقاومتي (ضمحالل القوى الميكانيكية للخرسانة ا
وتحسين الهدف من هذه الدراسة هو الوصول الي حلول تطبيقية من شأنها تعويض الفقد في القوة الميكانيكية 

بحيث تحقق متطلبات المواصفات القياسية  (OPC + 70% FA 30)سمنت المخلوط إلل الخواص الفيزيائية
الجسيمات  .المختلفة وذلك عن طريق استخدام المواد النانومترية اإلنشائيةفي التطبيقات  لالعتمادالتي تؤهلها 

لمساحة السطحية الهائلة لها والتي تجعلها نشطة النانومترية لها سمات خاصة نابعة من أبعادها النانومترية وا
تحسين الخصائص الميكانيكية والفيزيائية  ىقادرة عل يالتفاعل الكيميائي سريعًا وبالتالي فه إلىكيميائيًا وتميل 

من جسيمات % 2بنسبة  FAأن اإلحالل الجزئي ل  إلىأشارت دراسة سابقة . للمواد اإلسمنتية و الخرسانة 
 االنضغاطزيادة مقاومة  إلىأدى  FA% 70المونة اإلسمنتية التي تحتوي على في  NSالنانومترية السيليكا 

من % 4أن إدراج  إلىكما أشارت دراسة سابقة أيضًا . )13(يوم من التهدرت 28وذلك عن عمر % 56بنسبة 
NS  50في عينات الخرسانة التي تحتوي %FA  يوم بنسبة  28عند عمر  االنضغاطتعزيز مقاومة  إلىأدى

تعتبر نسبة معتبرة ولكن هناك بعض العيوب  االنضغاطبالرغم من أن نسب الزيادة في مقاومة  )14(39.34%
والتي تتمثل في صعوبة تحضير السيليكا النانومترية بكميات كبيرة كى تستخدم على نطاق واسع في صناعة 

وبالتالي اتجهنا في هذا . كما إنها يتم تحضيرها من مواد غالية الثمن نوعًا ما ).اإلنشائيةالتطبيقات (الخرسانة 
 nano)الميتاكاولين النانومترية /استخدام مادة نانومترية رخيصة الثمن ومتوفرة محليًا وهي الطفلة إلىالبحث 

metakaolin)  تم دراسة تأثير  في اآلونة األخيرة). صخر طيني دقيق الحبيبات(وهي من الخامات الطبيعية
جسيمات الميتاكاولين النانومترية على الخواص الميكانيكية والفيزيائية لإلسمنت من قبل العديد من 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86�
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النانومترية يعزز قوى الميتاكاولين أظهرت هذه األبحاث أن خلط اإلسمنت بجسيمات  )15،16،17(الباحثين
 امتصاصيةجهرية أو التركيب الدقيق كما تقلل من تحسين البنية الم إلىو الشد الميكانيكي ويؤدي   االنضغاط

في المونة اإلسمنتية  NMKمن جسيمات % 7.5أن إدراج  ظهرت دراسة سابقة أيضاً أ. سمنتية للماءإلالمواد ا
على الترتيب كما % 27و  17.2بنسب  االنثناءو  االنضغاطتعزيز مقاومتي  إلىأدى  FA% 20التي تحتوي 

 .يوم من التهدرت 60وذلك عند عمر % 20نخفضت نسبة المسامية الكلية بنحو ا

:البرنامج العملي  

 خصائص وتوصيف المواد المستعملة •
إنتاج   Type Iمن النوع األول  (OPC)يتشمل المواد المستعملة في هذه الدراسة، إسمنت بورتالندي عاد

محطة رابغ لتوليد الكهرباء بالمنطقة الغربية وُيعد من  FAالرماد المتطاير –مصنع أسمنت الجنوب بالسعودية 
تم . )Nano kaolin clay, NK(كاولينا نانومترية /طفلة -الثقيل بالمحطة  الوقود زيت حرق أحد نواتج

والتي تقوم  (MEMCO) ستثمارات التعدينية النانومترية من شركة الشرق األوسط لال الحصول على الكاولينا
ستخدام طريقة الفصل المغناطيسي امن الكاولين العادي ب) بكميات كبيرة جداً (فصل وتركيز خام الكاولين النانوي ب

 . الجاف
الطبيعة  إلىيشير الشكل . NKو  FAلكل من  XRDيبين تحليل حيود األشعة السينية ) ب ، أ(1الشكل 

 .crystalline structureبللورية ذات بنية  NKبينما  FAلحبيبات  Amorphous natureمورفية ألا
) التكليس(يتم إجراء المعالجة الحرارية  (Nano Metakaolin, NMK)الميتاكاولين النانومترية  علىللحصول 

جراء إتم  NKالتنشيط الحراري ل /لتحديد درجة الحرارة المناسبة للتكليس. للكاولين عند درجات حرارية عالية
درجة مئوية تعتبر مناسبة للتحول الطوري  575أن  DSCأظهر تحليل . DSCالتحليل المسعري التفاضلي 

وهذه الدرجة تعتبر ) 2(كما يشير الشكل  (Al2O3⋅2SiO2)ميتاكاولين  إلى(Al2O3⋅2SiO2⋅2H2O) للكاولين 
 1400في صناعة اإلسمنت والتي تتجاوز  قليلة جدًا إذا ما قورنت بدرجات الحرارة المستخدمة عند حرق الكلنكر

يبرز ). دقيقة 90م لمدة ° 575بعد التكليس عند ( NMKلعينة  XRDيوضح تحليل ) 3(الشكل . درجة مئوية
 ).النشطة كيميائياً (مورفية ألالحالة ا إلىالشكل التحول 

 . يبين التحليل الكيميائي للمواد المستعملة في الدراسة (1)جدول رقم 
 التحليل الكيميائي للمواد الخام المستعملة : 1جدول 

  

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 L.O.I. Na2O K2O TIO2 P2O5 %,أكسيد

OPC 20.80 5.37 3.45 62.88 0.55 2.40 2.81 0.22 0.07 --- --- 

NMK 53.33 32.43 0.18 0.32 0.03 0.039 13.47 0.14 0.04 --- --- 

FA 53.79 33.39 3.27 3.37 0.95 0.33 0.97 0.32 0.77 1.87 0.57 
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 XRDتحليل حيود االشعة السينية  :1شكل 
 NK) ب(     FA ) أ(

 
 NKلعينة  DSCالتحليل المسعري التفاضلي :  2شكل 

 
 NMKلعينة  XRDتحليل  : 3شكل 
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باستخدام الميكروسكوب اإللكتروني الماسح   NMKو  FAيوضح فحص البنية المجهرية لكل من  :4شكل 

(SEM). 

 NMK  ،FAالتركيب الدقيق لكل /البنية المجهرية:  4 شكل 
هي عبارة عن صفائح رقيقة سداسية الشكل كما أن أبعاد الطول  NMK؛ جسيمات ) 4(كما يتبين من الشكل 

والعرض كبيرة جدًا مقارنة بالسمك مما يجعلها مفضلة في تحسين خواص المواد األسمنتية ، سمك الصفائح 
تتميز . نانومتر، على الرغم من أن أبعادها بالنسبة للطول والعرض في حدود مئات النانومتر 20-1يتراوح من 

 .ميكرومتر10 ≤بأنها كروية منتظمة ومتوسط قطر تلك الكرات  FAبيبات بنية ح
 إعداد العينات •

جزئيًا  FAمن وزن اإلسمنت بحبيبات % 70 يوضح تصميم المخاليط المتنوعة، تم استبدال) 2(الجدول رقم 
 .NMKبجسيمات  FAمن وزن % 14، %12، %10، %8، %6، %4، %2، %0ومن ثم االستعاضة عن 

تم استخدام خالط كهربائي مزود بوحدة أمواج فوق صوتية لتحضير المخاليط وذلك لضمان التجانس الكامل 
وذلك  3سم 5×5×5هيئة مكعبات  ىعل ىولألتم تحضير مجموعتين من عينات االختبار؛ المجموعة ا. للعينات

أبعادها   prismsهيئة قضبان ىالماء والمجموعة الثانية عل امتصاصيةو  االنضغاطالختبارات مقاومة 
يوضح صورة فوتوغرافية للمخاليط المختلفة أثناء الصب ) 5(الشكل. االنثناءوذلك الختبار مقاومة  3سم16×4×4

 .واإلختبارات الميكانيكية
 ةالمتنوعتصميم المخاليط  النانوأسمنتية : 2 جدول                              

 

 

 

 

 

 

         اإلسمنت :نسبة الماء*                             

NMKFA

 نسب المكونات
 رمز الخليط

W/C* 
(%)بالوزن   

NMK FA OPC 
)العينة المرجعية  100 0 0 0.30 MC) 
0.33 0 70 30 M0 
0.35 2 68 30 M1 
0.37 4 66 30 M2 
0.40 6 64 30 M3 
0.43 8 62 30 M4 
0.45 10 60 30 M5 
0.48 12 58 30 M6 
0.49 14 56 30 M7 
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    صورة فوتوغرافية للمخاليط المختلفة أثناء وبعد الصب واإلختبارات الميكانيكية: 5 شكل                       

                         

 ختبارات المعمليةالجراء التجارب واإ •
 :Compressive strength test اومة االنضغاط  ختبار مقا. 1

 600سعة  DARTECباستخدام ماكينة قياس الخواص الميكانيكية ماركة  االنضغاطختبار مقاومة اتم إجراء 

الواردة في هذا البحث تمثل  االنضغاطنتائج مقاومة . )ASTM C 109)18للمواصفة القياسية  كيلو نيوتن وفقاً 

 .المتوسط لعدد خمس مكعبات

 :Flexural strength test االنثناء ختبار مقاومة ا. 2
 15ذات سعة  DARTECباستخدام ماكينة قياس الخواص الميكانيكية ماركة   االنثناءتم إجراء إختبار مقاومة 

الواردة في هذا البحث  االنثناءنتائج مقاومة . )ASTM C 348-08 )19  للمواصفة القياسية كيلو نيوتن وفقاً 
 .تمثل المتوسط لعدد ثالث عينات

 :Capillary water absorption (sorptivity) testالماء  امتصاصيةختبار ا .3
، في هذا اإلختبار يتم تجفيف العينات )20(الماء بالخاصية الشعرية امتصاصيةطريقة تعيين  )6(يوضح الشكل

حتى يتم ثبات  ساعة1مئوية ويتم تعيين الكتلة كل ° 105في الفرن عند درجة حرارة ) مكعبات من كل خليط3(
يتم طالء األسطح الجانبية للعينات بشمع . كتلة المكعبات بما يضمن الجفاف التام وتبخر الماء الحر من العينات

يتم تعريض العينات للمياه من وجه واحد .  (unidirectional)البارافين لتحقيق تدفق أحادي االتجاه للماء
عن السطح السفلي للوعاء المملوء ) ملم 5حوالي ( تفعة قليالً عن طريق تحميلها على مقاعد مر )السطح السفلي(

سطح السفلية ألا/ملم فوق القواعد 5ختبار عند اليتم الحفاظ على مستوى المياه ثابتًا أثناء ا. بالماء المقطر
 ساعة أو حتى يتم تشبيع 2.5دقيقة حتى زمن  30يتم تسجيل كتل العينات دوريًا على فترات منتظمة . للعينات

 :باستخدام الصيغة) K(الماء  امتصاصيةيتم احتساب معامل ). ثبات الكتلة(العينات بالماء 
K   = W/A.√t 

هو زمن التعرض للماء  tالمساحة السطحية للمكعب بينما =  Aكمية الماء التي تم امتصاصها ، =  Wحيث،  
 لحين ثبات الكتلة
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 الماء بالخاصية الشعرية امتصاصيةطريقة إجراء اختبار تعيين : 6شكل 

 
 : Initial and final setting times) النهائي –االبتدائي (زمن الشك  .4

للمواصفة القياسية  طبقاً  vicat apparatusفيكات باستخدام جهاز ) النهائي –االبتدائي (تم تعيين زمن الشك 
ASTM C 191)21(.  

 :Differential Scanning Calorimetry (DSC(  المسح المسعري التفاضلي. 5

  ، وذلك (Schimadzu 50)ماركة  DSCستخدام جهاز المسح المسعري التفاضلي اتم إجراء التحليل الحراري ب

 .دقيقة/درجة10مئوية بمعدل تسخين °  550حتى درجة حرارة 

      : Microstructure characteristics البينة المجهرية/ التركيب الدقيق  .6
وذلك بعد  JSM 6360تم فحص البينة المجهرية لعينات االختبار باستخدام الميكروسكوب اإللكتروني الماسح     

 coreإجراء االختبارات الميكانيكية حيث تم أخذ عينات من قلب المكعبات كى تكون ممثلة للتركيب الداخلي 

structure. 

 النتائج والمناقشة

 مقاومة االنضغاط. 1

مقارنة بالعينة المرجعية   المختلفة لجميع المخاليط NMKمع نسب  االنضغاطالتغير في مقاومة ) 7(يبين الشكل 
 FAمن وزن اإلسمنت بحبيبات % 70كما هو واضح من المنحنى؛ استبدال )  أسمنت بورتالندي غيرمخلوط(

وهذا التناقص كان % 45بحوالي  يميجاباسكال أ 30.8 إلى 55.3من  االنضغاطمقاومة تناقص  إلىأدى 
تقل كثيرًا عن اإلسمنت العادي كما /تختلف FAلمادة  متوقعا نظرًا ألن خصائص التصلد والطبيعة الهيدروليكية

  (cohesion)ضعف الترابط والتماسك إلىقد يؤدي هذا  FAسمنت بنسب كبيرة من حبيبات إلحالل اإأنه عند 
استكشافه بالفعل  والفراغات داخل البنية المجهرية لمصفوفة اإلسمنت وهذا ماتم (porosity)ويزيد من المسامية 

يوضح المنحنى ). 12(لكتروني الماسح كما هو مبين في الشكل إلا الميكروسكوبفي هذه الدراسة باستخدام 
حيث تزيد المقاومة  االنضغاطمقاومة تزايد  إلىاإلسمنت المخلوط أدى  إلى NMKأيضًا أن إضافة جسيمات 

 االنضغاطمقاومة حيث نجد أن . NMK% 10ة أعلى قيمة عند نسب إلىوتصل  NMKتدريجيًا بزيادة نسبة 
يؤكد على الدور اإليجابي والفعال من قيمتها بالنسبة للعينة المرجعية بما % 89تمثل حولي  M5للخليط 

بنسب  FAنتيجة إضافة  االنضغاطمن الفقد في مقاومة  )%75حوالي (في تعويض قدر كبير NMKلجسيمات 

 قواعد للتحميل

 

 عينة اختبار

برافينشمع   

 ماء مقطر
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فإنها تقوم باستهالك  NMKنظرًا للطبيعة البوزوالنية لجسيمات  .من وزن األسمنت% 70لي إكبيرة تصل 
تميه اإلسمنت والذي يعتبر من المركبات الضارة الغير مرغوب وجودها /هيدروكسيد الكالسيوم الناتج عن تهدرت

وهي المادة الرابطة المسئولة عن   CSHفي اإلسمنت المتصلد ومن ثم تحويله الي هيدرات سيليكات الكالسيوم 
تقوم بملء الفراغات  يلذلك فه متناهية الصغر ، NMKألن جسيمات  ونظراً  .)22(قوة وصالدة المواد اإلسمنتية

والفجوات الدقيقة بين حبيبات اإلسمنت والحد من المسام الشعرية داخل المصفوفة ؛ وعالوة على ذلك تستهلك 
و مصفوفة  FAقلل الفجوة بين حبيبات ، وتFAبلورات هيدروكسيد الكالسيوم التي قد تتراكم حول حبيبات 

مع المصفوفة اإلسمنتية؛ أي تحسين المنطقة البينية  FAاإلسمنت مما يؤدي الي زيادة ترابط حبيبات 
Interfacial transition zone (ITZ) نالحظ من المنحنى  .وكل هذا يساهم في تعزيز الخواص الميكانيكية

وذلك قد يكون لحقيقة أنه  االنضغاطمقاومة تناقص  إلىن جديد يؤدي م% 10عن  NMKأن زيادة نسبة  أيضاً 
بما  agglomeratesمع زيادة تركيز المواد النانومترية تندمج الجسيمات مع بعضها البعض مكونة تكتالت 

 .)15(سمنتيةإليعني صعوبة تحقيق انتشار جيد لتلك الجسيمات النانومترية داخل المصفوفة ا
 

 

 يوم من التهدرت28لجميع المخاليط مقارنة بالعينة المرجعية عند  االنضغاطالتغير في مقاومة : 7شكل 

 

 

 

 

 

 

العينة 
المرجعية M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

28 days 55.3 30.8 32.3 35.1 40.7 43.2 49.1 47 45.15
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 االنثناءمقاومة  .2
. المختلفة لجميع المخاليط مقارنة بالعينة المرجعية NMKمع نسب  االنثناءالتغير في مقاومة ) 8(يبين الشكل 

 6.15من  االنثناء، تناقصت مقاومة االنضغاطأظهر سلوكًا مشابهًا للتغير في مقاومة  االنثناءالتغير في مقاومة 
مع إضافة . FAمن حبيبات % 70سمنت بنسبة إلنتيجة إحالل ا% 44بنسبة  يميجاباسكال أ 3.42 إلى

ينة للع(األصلية  االنثناءبما يعني تقليص الفقد في مقاومة  االنثناءنالحظ زيادة مقاومة  NMKجسيمات 
 االنثناءمن مقاومة % 88يحقق  M5بما يعني أن الخليط  NMK% 10فقط وذلك عند % 12 إلى) المرجعية

  صفائح النانو ميتاكاولين أن إلىيرجع  االنثناءزيادة مقاومة /السبب الرئيسي في تعزيز. بالنسبة لإلسمنت العادي
NMK platelets،  زيادة مقاومة  إلىتعمل عمل األلياف أي تحقق الترابط بين نواتج تهدرت اإلسمنت مما يؤدي

نشاطها  إلىباإلضافة  )15(سمنتيةإلفي المصفوفة ا microcracksالميكرومترية /التشققات الدقيقة/انتشار الشروخ
 .CSHالبوزوالني الذي ينتج كميات إضافية من 

 

 يوم من التهدرت28التغير في مقاومة االنثناء لجميع المخاليط مقارنة بالعينة المرجعية عند : 8شكل    

 
 الماء بالخاصية الشعرية امتصاصية .3

المختلفة لجميع المخاليط مقارنة بالعينة  NMKمع نسب  Kالماء  امتصاصيةالتغير في معامل ) 9(يبين الشكل 
 FAمن وزن اإلسمنت بحبيبات % 70يتضح من الشكل أن استبدال ). غيرمخلوطأسمنت بورتالندي (المرجعية  

وذلك بسبب % 175بنسبة  يأ 0.55 إلى 0.2الماء بشكل كبير حيث ارتفعت من  امتصاصيةزيادة  إلىأدى 
عمل على  NMKسمنت وزيادة المسامية، ولكن تطعيم اإلسمنت المخلوط بجسيمات إلمحتوى ا انخفاض

، ويرجع M5للخليط  NMK% 10أقل قيمة له عند نسبة  إلىالماء حيث وصل  متصاصيةاضمحالل معامل ا
التي تقوم بملء الفراغات والفجوات الدقيقة بين  NMKتحسين البنية المجهرية نتيجة إضافة جسيمات  إلىذلك 

جزيئات الماء؛  ية ومن ثم تقليل نفاذيةتحبيبات األسمنت والحد من المسام الشعرية داخل المصفوفة اإلسمن
بالتفاعل البوزوالني مع هيدروكسيد الكالسيوم الناتج  NMKذلك، نظرًا لمحتوى السيليكا العالي تقوم  إلىباإلضافة 

تترسب داخل المسام وبالتالي  يالت هيدرات سيليكات الكالسيومعن تهدرت اإلسمنت وتخليق كمية إضافية من 
عن  NMKنه مع زيادة نسبة أكما نالحظ   dense/compact structureبنية مجهرية مدمجة  إلىتؤدي 

العينة المرجعية M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
28 days 6.15 3.42 3.553 3.88 3.92 4.752 5.43 5 4.73

0

1

2

3

4

5

6

7

مة
قاو

م
 

ء 
ثنا

إلن
ا

)
كال

اس
ا ب

يج
م

(



10 
مجلد السادس عشر ،العدد االولالمجلة عجمان للدراسات والبحوث   

أو أن % 10عن  NMKحدث ثبات نسبي في قيم معامل االمتصاص بما يعني عدم الجدوى من زيادة % 10
سمنتية للماء  تعتبر من الخصائص الفيزيائية التي تؤثر إلالمواد ا امتصاصيةإن . هذه النسبة تعتبر النسبة الُمثلى

إضافة المواد النانومترية التي بدورها  إلىوبالت (Durability)يمومة المنشأ وعمره االفتراضي بشكل كبير على د
نها ألسمنتية للماء يعود بالنفع على ديمومة المنشآت اإلسمنتية والخرسانة وذلك إلمتصاص المواد ااتقوم بتقليل 

اإلسمنتية مع بخار الماء وبالتالي حماية يضًا من مهاجمة األمالح والكبريتات التي تتغلغل داخل المواد أتقلل 
 .حديد التسليح من الصدأ

 
 يوم من التهدرت 28التغير في معامل امتصاصية الماء لجميع المخاليط مقارنة بالعينة المرجعية عند : 9شكل    

Initial and Final Setting Tim  4. النهائي –االبتدائي (الشك  زمن(  
من المعروف أن اإلحالل الجزئي لإلسمنت بمواد تكميلية قد يغير من زمن الشك االبتدائي أو النهائي وبالتالي 

على  NMKوكذلك تأثير جسيمات  FAمن وزن اإلسمنت بمادة % 70كان من الضروري دراسة تأثير استبدال 

كما يتضح من . ات المواصفات القياسيةكل من زمن الشك االبتدائي والنهائي والتأكد من مدى مطابقتهم الشتراط

 FAمن وزن اإلسمنت ب% 70نالحظ زيادة كال من زمن الشك االبتدائي والنهائي نتيجة استبدال ) 10(الشكل 

ولكن بالرغم من هذه الزيادة فإن أزمنة الشك االبتدائي والنهائي مازالت تحقق اشتراطات المواصفات القياسية 

دقيقة وال يزيد زمن الشك النهائي  45التي تنص على أال يقل زمن الشك االبتدائي عن   )23(وكود البناء السعودي

تعديل أزمنة الشك حتى  ىلإأدى  NMKيتبين من المنحنىيات أيضًا أن إضافة جسيمات . ساعات 10عن 

بسبب  أصبحت تقارب أزمنة الشك المناظرة بالنسبة للعينة المرجعية حيث عملت على تقليص أزمنة الشك وذلك

 nucleiنظرًا البعادها النانونترية كأنوية  NMKالتميه حيث تعمل جسيمات /تأثيرها على سرعة التفاعل الكيميائي

إن . لنواتج تهدرت اإلسمنت وبالتالي تعجل من سرعة التهدرت ومن ثم سرعة تطور الخصائص الميكانيكية

 تمام المنشأإ سرعةالشدات الخشبيه و بالتالي  إلزالة تقليص الزمن االزم ىزمن الشك النهائي يعمل علتقليص 

 .االنتفاع بهو 
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 التغير في زمن الشك االبتدائي والنهائي لجميع المخاليط مقارنة بالعينة المرجعية: 10شكل 

 

 Differential Scanning Calorimetry (DSC)المسح الُمسعري التفاضلي  .5
على نواتج تهدرت اإلسمنت المخلوط  NMKتم إجراء تحليل المسح المسعري التفاضلي بغرض استكشاف تأثير 

ولى في مدى درجات ألا peaks 2وجود عدد ) 11(كما نرى من المنحنى في الشكل . والتحول الطوري لها

بينما األخرى تقع في مدى درجات   CSHم وتمثل تحلل هيدرات سيليكات الكالسيوم ° 220-130الحرارة من 

وهما المركبان الرئيسيان الناتجان عن  CHم وتمثل تحلل هيدروكسيد الكالسيوم ° 530 – 475الحرارة من 

نالحظ من المنحنى . عملية تهدرت اإلسمنت واللذان يحددان بشكل كبير خصائص المواد اإلسمنتية والخرسانة

والتي يستدل عن (تناقص نواتج التهدرت  إلىأدى ذلك  FAبحبيبات  من وزن االسمنت% 70أنه عند استبدال 

 NMKالتفاعل البوزوالني لجسيمات ). areas under peaksكمياتها من خالل المساحات تحت المنحنيات 

وبالتالي نالحظ تزايد المساحة تحت  CSHضافية من إاستهالكه نسبيًا وانتاج كمية /تآكله إلىأدت  CHمع 

تقارب  NMK% 10في الخليط الذي يحتوي  CSHكمية . CHعلى حساب المركب  CSHكب المنحنى لمر 

في  NMKمما يؤكد على أهمية ) وهذا يتوافق مع نتائج الخواص الميكانيكة(الكمية الموجودة بالعينة المرجعية 

الفقد في سمنتية ومن ثم تعويض إلوهو المركب المسئول عن قوة وصالبة المواد ا CSHتخليق وزيادة نسبة 

في المواد اإلسمنتية  CHتقليل كمية . الخواص الميكانيكية وهذا يتسق مع نتائج الخواص الميكانيكية للمخاليط

د يتعزيز الديمومة بما يساهم بشكل كبير في زيادة عمرها االفتراضي، وذلك ألن ثاني أكس إلىوالخرسانة يؤدي 

في وجود جزيئات الماء وتكوين كربونات  CHويتفاعل مع الكربون الموجود في الجو يتغلغل من خالل المسام 

 .الذي يساعد على صدأ حديد التسليح ومن ثم تدهور المنشآت الخرسانية CaCO3الكالسيوم 
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 .يوم من التهدرت 28مقارنة بالعينة المرجعية عند عمر  M5و  M0المسح المسعري التفاضلي للمخاليط منحنيات :  11شكل

  Microstructure investigation) التركيب الدقيق( المجهرية فحص البنية   .6

سمنتية إلفي تعزيز القوة الميكانيكية، والحد من امتصاص الماء للمخاليط ا NMKمن أجل التحقيق في دور 

والذي حقق أعلى مستوى  M5التركيبية للخليط /، تم فحص البنية المجهرية NMKبجسيمات  المطعمة/المعدلة

شكال ألكما هو مبين في ا) NMKالغير معدل بجسيمات ( M0من األداء الميكانيكي ومقارنته بالخليط 

المرئية من الخصائص المجهرية المسئوولة /ويمكن بهذا التحليل تقديم األدلة البصرية. على الترتيب) 12،13(

وجود  M0يتضح من صور البنية المجهرية للخليط . االسمنتية عن تعزيز الخواص الميكانيكية والفيزيائية للمواد

سمنتية إلوالمصفوفة ا FAشروح بما يكشف ضعف الترابط بين حبيبات /تشققات إلىضافة إلفجوات وفراغات با

. FAبنسبة كبيرة من  يةوتعتبر كل هذه العيوب المسئولة عن الفقد في القوة الميكانيكية نتيجة استبدال اإلسمنت

تبخر الماء الحر من /التشققات ربما نتج عن ضعف مقاومة اإلسمنت المخلوط لالنكماش الناتج عن فقدان ظهور

تشققات االنكماش تعتمد بنسبة كبيرة على معدل . Drying shrinkageسمنتية أثناء الشك والتصلد إلالخلطة ا

ن مناخ معظم المدن أللنسبية و على درجة حرارة الهواء الخارجي والرطوبة ا يجفاف الخلطات اإلسمنتية أ

درجة الحرارة وبالتالي هذا المناخ القاسي يزيد من معدل ظهور التشققات ومن ثم ضعف  ارتفاعالسعودية يتسم ب

كما يتبين من . سمنتية بحيث تقاوم ظهور هذه التشققاتإلالقوة الميكانيكية وبالتالي يجب معالجة هذه المواد ا

 Calcium sulfate aluminate hydrateبللورات االترينجيت اإلبرية الشكلتراكم  الفحص المجهري أيضاً 

  إن . لكتروني الماسحإلللتحليل العنصري الملحقة بالميكروسكوب ا EDSوهذا تم تأكيده بوحدة  FAحول حبيبات 

 .سمنتيةإلوالمصفوفة ا FAضعف الترابط بين حبيبات  إلىتراكم مثل هذه البللورات اإلبرية يؤدي بدوره أيضًا 

سمنتية كما أن إلداخل المصفوفة ا FAمدى الترابط القوي لحبيبات  M5صور البنية المجهرية للخليط تبرز 

كبير في نسبة المسامات والفجوات وعدم ظهور  انخفاضالتركيب الدقيق يتسم بدرجة كبيرة من التماسك مع 
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وذلك نتيجة التفاعل البوزوالني  FAحول حبيبات  CSHترسيب مركب  EDSكما أظهر تحليل . تشققات معتبرة

الذي يقوم بملء الفراغات  CSHوهيدروكسيد الكالسيوم والذي بدوره ينتج كمية إضافية من  NMKبين 

 .حداث تحسين كبير في البينية المجهريةإوالمسامات ومن ثم 

 
طالتركيب الدقيق للخلي/فحص البنية المجهرية :12شكل      

 

Ca6Al2(SO4)3(OH)12    Ettringite
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 M5التركيب الدقيق للخليط /فحص البنية المجهرية :13شكل

 

 الخالصة

حيث تم ) منخفضة التكاليف(ستحداث مادة إسمنتية محلية صديقة للبيئة اتم  ،في هذه الدراسة العملية التطبيقية  •
سمنت بالرماد المتطاير الذي يمثل أحد النفايات الصناعية بالمملكة العربية إلمن وزن ا% 70االستعاضة عن 

 .السعودية و جسيمات الميتاكاولين النانومترية
من القيم % 88تتجاوز   (OPC + 60% FA + 10% NMK %30)الخواص الميكانيكية للمنتج الُمستحدث  •

 .ها بكود البناء السعوديعلىلقيم المنصوص سمنت البورتالندي العادي الغير مخلوط وتحقق اإلالمناظرة ل
الماء وخفض نسبة  امتصاصيةتحسين البنية المجهرية بشكل ملحوظ وتقليل  إلىأدت  NMKجسيمات  •

 .سمنتي الجديد وكل هذه العوامل تساهم في تعزيز الديمومة لتلك المنتجإلهيدروكسيد الكالسيوم في المنتج ا
تم تحقيق أمرين مهمين وهما التخلص من أحد النفايات الصلبة بطريقة آمنة في هذه الدراسة نستطيع القول بأنه  •

 .وتوظيفها من أجل خفض الطلب على اإلسمنت
يساعد هذا المنتج في التنمية المستدامة ويعمل على تقليل االحتباس الحراري في المملكة العربية السعودية كما   •

 .يعود بالنفع على اإلقتصاد الوطني للمملكة

دراسة تأثير الحريق أو التعرض لدرجات الحرارة العالية على الخواص الميكانيكية : اسات المستقبليةالدر 
 .والفيزيائية

+

+
+

3 CaO · 2 SiO2 · 4 H2O  CSH
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                        .                                 األفكار العقالنية والالعقالنية وعالقتها بأساليب التفكير لدى طالب القسم  النهائي للطور الثانوي
the relationship between rationality and irrationality ideas and thinking styles to       

the final section of secondary students 

*Dr.SamiraRakza  
**Halima dif 

Abstract 
This studyaimed to investigate the relationship between 
rationality and irrationality ideas and thinking styles to 
the final section of the secondary students developed so 
has to answer the following questions: 
We used descriptive approacha linking, applied the 
study sample was selected at random strong(181) 
students and student test was use drational thoughts 
and irrational Suleiman Rihani(1985) and the list of 
thinking to Sternberg and methods Wagner Sternberg 
& Wagner, 1991))translation AbuHashimadd to 
Results of the studyare as follows: 
1-There is nocorrelation between the rationalan 
dirrational ideas and ways of thinking to the final 
section of the students of the secondary phase. 
2-There are statistically signifi cant differences 
between the means cores of students on a 
scaleirrational thoughts and average students with the 
same premise.  
3.There were nostatistically significant differences in 
ideas of rationality and irrationality due to the 
variablesex differences(male / female) with the same 
students.  
4.There are nostatistically significant differences in 
ideas of rationality and irrationality attributed to 
differences in specialization(scientific /literary) with 
the same students.  
5.There are nostatistically significant differences in 
ways of thinkingdue to the variablesex 
(Male / female) with the same students.  
6.There are nostatistically significant différence esin 
thinking stylesdue to the variable Specialization 
(Scientific /literary) the same students 
Keywords   : :rational ideas, irrationalideas, thinking, 
thinking styles. 
 
__________ 

Dr.Samira Rakza Associate Professor of  Psychocognetive  Blida2* University – 
Algeriaa 
* Halima Dif Professor contractor - Setif University Algeria 

 سميرة ركزة. د**  
  ضيف حليمة .أ*

 ملخص
 هذه الدراسة إىل معرفة العالقة بني األفكار العقالنية و الالعقالنية هدفت

أساليب التفكري لدى طالب القسم النهائي للطور الثانوي لذا قامت لإلجابة على و  
 :التساؤالت التالية

اختيارها بطريقة رتباطي، طبقت الدراسة على عينة مت إلاستخدمنا املنهج الوصفي ا
 و طالبة  مت استخدام اختبار  اً طالب) 181(عشوائية قوامها  

و قائمة أساليب التفكري  )1()1985،األفكار العقالنية و الالعقالنية لسليمان الرحياين
 لسرتنربغ و واجنر

 (2)Sternberg & Wagner,1991 نتائج الدراسة كالتايل  كانت: 
بني األفكار العقالنية و الالعقالنية و أساليب التفكري لدى ال توجد عالقة ارتباطية . 1

 .طالب القسم النهائي للطور الثانوي
 بني متوسطات درجات الطلبة على مقياس إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  . 2
 .لدى نفس الطالب األفكار الالعقالنية و املتوسط الفرضي 
يف األفكار العقالنية و الالعقالنية تعزى ملتغري  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .3

 .نفس الطالبلدى ) إناث  / ذكور(اجلنس
يف األفكار العقالنية و الالعقالنية تعزى ملتغري  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .4

 .نفس الطالبلدى )  أديب  /علمي (التخصص 
 عزى ملتغرييف أساليب التفكري ت إحصائيةال توجد فروق ذات داللة .5

  اجلنس
 .نفس الطالبلدى ) إناث  / ذكور(
 يف أساليب التفكري تعزى ملتغري التخصص إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .6
 .نفس الطالب) أديب /علمي (

 ة ، التفكري، أساليب األفكار العقالنية ،األفكار  الالعقالني:الكلمات المفتاحية
 .التفكري

 
 
 

___________ 
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 مقدمة

بذلك ني و المعلوماتي في كافة مجاالته،و تيجة التطور التقشهد اليوم عصر التدفق المعرفي الذي يتميز بالتغيرات المتسارعة نن
عملية عقلية معرفية وجدانية تبنى و تؤسس على  يعتبر التفكير األداة الحقيقية التي يواجه بها اإلنسان متغيرات العصر فهو

التمييز و التعميم و المقارنة  و التذكر و ، اإلبداعو التحصيل و  اإلحساسو  دراكاإلك األخرىمحصلة العمليات المعرفية 
ت نشاطاً من أهم ال واحداً االستدالل و التحليل، و من ثم يأتي التفكير على قمة هذه العمليات العقلية، حيث يعد هذا األخير  و 

باستمرار  فرداً العقلية التي يقوم بها اإلنسان  باعتباره عملية يومية مستمرة مصاحبة له  بشكل دائم و أداء طبيعي يقوم به ال
ينطوي على استقبال المثيرات و الخبرات ليتم تنظيمها و تخزينها مندمجة في المخزون المعرفي  ذهنياً و  عقلياً  نشاطاً بوصفه 

 . )3( للتفكير معيناً  أسلوباً مع استخدامه  فرداً لل

 ،و الخبرة وبالطريقة التي يسجليتمثل في الطريقة التي يستقبل بها المعرفة  ،و المعلومات ، فرداً أن أسلوب تفكير  ال علماً  
يرمز ،و يدمج فيها هذه المعلومات و يحتفظ بها في مخزونه المعرفي و من ثم يسترجعها بالطريقة التي تمثل طريقته في و 

 تواجه التي كما أن المشكالتو ميوله ،و نظرته لما حوله  فرداً ، فمن خالل عملية التفكير تتكون معتقدات ال )4(التعبير عنها 
 .سلوكه  على تنعكس اإلنسان

سواء بإكسابها اإليجابية  فرداً في هذا اإلطار أهمية قصوى لألفكار و المعتقدات في تشكيل حياة ال )Ellis()5(لقد أولى أليسو 
تحقيق األهداف أو الشعور باالنهزام و الفشل حيث يخلق اإلنسان لنفسه و بنفسه اضطراباته االنفعالية بما يتمسك به من و 

أفكار غير عقالنية ،و كذلك يستطيع أن يحقق لنفسه السواء النفسي و االتزان االنفعالي و النجاح في مجاالت الحياة بالتمسك 
األفكار عدم المعرفة الجيدة بالمعتقدات و و إن كان هذا ال يأتي للشخص العادي بسبب باألفكار و المعتقدات العقالنية 

 . سماتها و خصائصها و القدرة على تحديد العقالني منها و غير العقالنيو 

باعتبارهم الشريحة الفتية والهامة في تقدم المجتمع ، فهم  ب القسم النهائي للطور الثانويوفي هذا السياق، ُينظر إلى طال 
. كباقي شرائح المجتمع يتعرضون في سير حياتهم الشخصية واألكاديمية إلى سلسلة من الضغوط المختلفة في نوعها وشّدتها 

يعة هذه ومن هنا نجد بعض التصورات النظرية ألساليب التفكير والتي تختلف عن بعضها البعض من حيث عدد وطب
 األساليب أو الطرق التي يفضلها ويتبعها األفراد في تفكيرهم و منها نموذج هاريسون وبرامسون

)1982  , Harison& Bramson()6(   والذي يقترح وجود خمسة أساليب يفضلها أو يتعامل بها األفراد مع المعلومات
التركيبي، العملي، الواقعي، المثالي والتحليلي أما النظرية  المتاحة حيال ما يواجهونه من مشكالت ومواقف وهي األسلوب

والتي أطلق  )Sternberg,1994) ()7والمعتمدة في دراستنا الحالية هي نظرية التحكم العقلي الذاتي لستيرنبرج  األكثر شيوعاً 
ت أو السلطات بالنسبة عليها نظرية أساليب التفكير والتي تقوم على وجود خمسة أبعاد فيما يتعلق بعالقات الحكوما

 :للتفكير يتصف كل منها بعدد من الخصائص والصفات والمتمثلة في  أسلوباً للمجتمعات، وبذلك فهي تقترح ثالثة عشر 

 األسلوب الملكي، الهرمي األقلي والفوضوي: الشكل  *
 األسلوب التشريعي، التنفيذي والحكمي:الوظيفة  *
 األسلوب العالمي والمحلي: المستوى *
 األسلوب الداخلي، و الخارجي :مدى السلطة *
 األسلوب المتحرر والمحافظ : النزعة*
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هم لألحداث و المواقف األمر الذي يؤدي إلى تباين إدراكمكانية اختالف طالب هذا الطور  في إوهذا يقودنا إلى احتمال   
ب تفكير خاطئة لديهم وانطالقًا من يوجود أسال النواتج االنفعالية ، وأساليب التفكير لديهم  ، وأن ظهور الضغوط هي نتاج

القسم  النهائي ، باعتباره مرحلة مهمة و أساسية ، فمن األحسن  أن تتمتع  األهمية البالغة لمرحلة الطور الثانوي وخصوصاً 
القيام بأدوارها  هذه الفئة من الطلبة  بوجود مستويات مالئمة ومعتدلة من األفكار والمعتقدات العقالنية ،  لكي يتسنى لها

جاءت فكرة الدراسة الحالية للكشف عن مدى انتشار  من هنا . العصر وتحدياته  واقتدار لمواكبة مستجدات بثقة المجتمعية
، والتعّرف على أساليب التفكير لديهم ، ب القسم النهائي للطور الثانوي الالعقالنية لدى عينة من طال و األفكار العقالنية

 .بين هذه المتغيرات وٕايجاد العالقة

 اإلشكالية
سيطرة اإلنسان على كافة اإلنسانية ،و العمليات العقلية المعرفية العليا الكامنة وراء تطور الحياة  إحدىيعتبر التفكير  

الكائنات الحية ، و اكتشاف الحلول الفعّالة التي يتغلب بها على ما يواجهه من مصاعب و مشكالت، إضافة إلى أن  
 .يعد قوة كامنة تؤثر على كافة تفاعالته  فرداً لذي يفكر به الاألسلوب ا

و يوصف التفكير بأنه أعلى مراتب المعرفة و أرقاها ،و ال ترجع أهميته إلى كونه أداة لتقدم اإلنسان فحسب ، بل باعتباره 
على التكيف مع  فرداً مساعدة الضرورة وجود واستمرار بقاء اإلنسان على األرض ، هذا إلى جانب أن للتفكير أهمية كبيرة في 

ذاته ، كما أنه يساعده في التعبير عن  لتحقيق و تحسين و تنمية فرداً الوسائل التي يستخدمها ال إحدىعالمه الخارجي ألنه 
 .)8(يته و تنمية موهبتهفرداً 

نشاط عقلي وشكل من أشكال العمليات  ),Franc and Brono 1986(فهو حسب ما أشار إليه كل من فرانك وبرونو 
 . )4(و المفاهيم  والرموز والتصورات ، وفهم الواقع الخارجي وتمثله دراكاإلالمعرفية التي تستخدم 

،و التذكر  دراكاإلالمستخدم في عمليات االنتباه ،و  لقد اهتمت البشرية بالمعرفة و طبيعتها و العمليات العقلية و النشاط الذهني
ويرى المعرفيون )9(،و االستيعاب وغيرها من أنشطة التفكير باعتبارها وسيلة اإلنسان لفهم ذاته و العالم الخارجي المحيط به 

إلى تضخيم السلبيات  فرداً أنه عندما تضطرب هذه  المعرفة ويحدث تحريف للتفكير عن الذات وعن العالم والمستقبل،  يلجأ ال
   )10(ه وتفسيره إدراكوكيفية  فرداً اإليجابيات وتعميم الفشل وكل هذا  يرتبط بالتكوين  المعرفي للالتقليل من شأن و 

) ( Rational ideasوفي هذا الصدد يميز الباحثون في علم النفس المعرفي بين نمطين من األفكار تتمثل في  أفكار عقالنية
من التوافق و الصحة النفسية ،  مزيداً يجابية يصاحبها مواقف و أنماط سلوكية مالئمة و مرغوبة تحقق لإلنسان  وإ  واقعية

وتشير إلى معتقدات سلبية يصاحبها عواقب انفعالية و أنماط سلوكية غير مرغوبة ، ) ( Rational ideasأفكار العقالنيةو 
ما تكون نتاج  ،و غالباً التي تخلو من العقالنية و المنطق السليم  تعتمد على تعميمات خاطئة و مجموعة من المعتقدات

 .الخصائص الفطرية و عملية التعلم 

القائلة بأن نظام األفكار و المعتقدات غير العقالنية عند  )Ellis()5(كما دعمت العديد من الدراسات و األبحاث فرضية أليس 
هو المسئول عن السلوك غير المرغوب فيه ، و عن االضطرابات النفسية بشكل عام ، و قد أشار الريحاني إلى عدد  فرداً ال

و ذلك من خالل وجود عالقة بين التفكير  )Ellis()5(من الدراسات الميدانية التجريبية التي أكدت صحة نظرية أليس
كما أثبتت العديد من الدراسات السابقة انتشار التفكير . كيف عدد من أشكال االضطراب النفسي و سوء التو الالعقالني 

 ديفنباتشير و هازليوس دراسةالالعقالني سواء في المجتمعات الغربية أو العربية ومن ذلك 
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 Deffenbacher &Hazaleus1985)  ( )11( دراسة الريحاني و)1()1985( . 

نتيجة لألسلوب الخاطئ في عملية التفكير تجاه األحداث أو  فرداً المشكالت و االضطرابات النفسية تنشأ لدى ال أن علماً 
صبحت الحاجة ماسة  إلى تربية جيل متسلح بالتفكير و مهاراته و أساليبه من أجل حل ما يواجهه من مشكالت  أاألشياء لذا 

المنطقية و تساعد األفراد على و برغبة في البحث عن المعرفة وترسيخ األفكار العقالنية التي تتصف ب ذاتياً  وجعله مدفوعاً 
و اإليجابية والتفاعل االجتماعي مع اآلخرين في  اإلبداعتحقيق أهدافهم والتحرر من االضطرابات االنفعالية و تؤدي بهم إلى 

 الحياة األكاديمية و المهنية 

من أهم النظريات التي )   Sternberg()12( Thinking  Styles Theory 1988)(وتعد نظرية أساليب التفكير لـسترنبرغ 
فهي النظرية . )13(متكامل لها نالت اهتمام الباحثين الغربيين والذين تناولوها بالدراسة و البحث و حاولوا وضع تصور نظري 

 بين الباحثين في هذا الميدان، و التي اعتمدنا عليها كإطار نظري لهذه الدراسة و كخلفية لقائمة أساليب التفكير األكثر تقبالً 
مجاالت  ةللتفكير ضمن خمس أسلوباً على فكرة محاكاة أشكال السلطة في العالم لتحدد ثالثة عشر  المطبقة التي تقوم أساساً 

يتصف كل منها بعدد من الخصائص و الصيفات والمتمثلة في األسلوب التشريعي، التنفيذي، القضائي، الملكي، الهرمي، 
 .   رر، المحافظ ، الداخلي والخارجي  األقلي، الفوضوي، العالمي المحلي، المتح

يري ثروة وطنية في غاية األهمية و باألخص طالب  األقسام النهائية إلقبالهم على امتحان مص إن شريحة الطلبة تمثل عموماً 
في  مصادر األفكار  ، ففي ظل الحياة المعاصرة المليئة بالمتغيرات يواجهون  زيادة وتنوعاً يححد انتقالهم إلى الجامعة

للتقدم المعرفي الهائل من المعلومات الذي ظهرت معه مشكلة كيفية االستفادة من المعارف و أساليب  الالعقالنية ونظراً 
تخزينها وتوليدها بسرعة ودقة مما يترتب عدم قدرة الطالب على تخزين كل هذه المعلومات في ذاكرته ،فتحرير األفراد من 

ي ومساعدتهم على النمو السوي في المجاالت العقلية ، والجسمية، و االجتماعية ، و العاطفية لزيادة الوعي التفكير الالعقالن
التشجيع  على التفكير المنطقي وذلك من خالل التعرف على طرائقه و أساليبه  و يستند هذا التوجه على ما ذهب و العقلي 

 اإلبداعتساعد الطالب على تحقيق آثار إيجابية في القدرة على التحصيل و إليه الباحثون من أن القدرة على التفكير العقالني 
اليب التفكير المناسبة استخدام أسواتخاذ القرار وبالتالي رفع مستواهم العقلي و الفكري مما يدفعهم إلى التحرر الفكري، و 

                                                                  )14(وتوسيع آفاقهم وثراء أبنيتهم المعرفية، والمالئمة

على الرغم من وجود اإلسناد النظري للعالقة بين المتغيرات المستقلة في هذه الدراسة وما تم الحصول عليه من دراسات أجنبية 
ه  لم تتمكن وعربية تناولت كل من األفكار العقالنية والالعقالنية ومتغيرات عديدة مثل متغير الجنس ،التخصص ، إال أن

الالعقالنية و أساليب التفكير لدى طالب القسم  العقالنية والباحثة من إيجاد دراسات مباشرة تناولت العالقة بين األفكار 
النهائي للطور الثانوي  ووفقًا للتصور النظري المتعلق باألفكار العقالنية  و  الالعقالنية و أساليب التفكير  فقد لوحظ من 

ت اليومية في الممارسة العملية وجود اختالفات في أساليب التفكير ، األمر الذي يعود بحسب اعتقاد الباحثة خالل المشاهدا
، و عليه  إلى احتمال  شيوع األفكار الالعقالنية بينهم، مما استدعى القيام بمثل هذه الدراسة للوقوف على حقيقة األمر ميدانياً 

 :جابة عن السؤال اآلتيتهدف إشكالية الدراسة الحالية إلى  اإل

القسم  النهائي للطور  ما نوع ودرجة العالقة بين األفكار العقالنية و الالعقالنية و أساليب التفكير لدى عينة من طالب
 ؟ و بالتالي يمكن صياغة التساؤالت الفرعية التالية الثانوي

أساليب التفكير لدى طالب القسم النهائي للمستوى رتباطية بين األفكار العقالنية والالعقالنية و اهل توجد عالقة  .1
  ؟الثانوي
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طالب  )ذكور ،إناث (تعزى لمتغير الجنس في األفكار العقالنية و الالعقالنية  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  .2 
 القسم  النهائي للطور الثانوي  ؟

طالب ) علمي،أدبي(التخصص  قالنية تعزى لمتغيرفي األفكار العقالنية والالع إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  .3
  النهائي للطور الثانوي  ؟القسم 

 في أساليب التفكير تعزى لمتغير الجنس  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  .4

 لدى طالب القسم  النهائي للطور الثانوي  ؟) ذكور،إناث(

 في أساليب التفكير تعزى لمتغير التخصص  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  .5

 طالب القسم النهائي للطور الثانوي؟) علمي، أدبي (

 أهمية الدراسة 

 :تتمثل في  األهمية النظرية  . 1
إثراء مجال البحث في جميع المجاالت العلمية،  وفتح المجال أمام الباحثين والدارسين من أجل المزيد من الدراسات  •

 .الموضوعوالبحوث في هذا 
 تزويد الباحثين والدارسين بدراسة تمثل مرجعية وصفية لواقع هذه الفئة من الطلبة  •
تقديم معلومات وٕاضافات جديدة حول األفكار العقالنية والالعقالنية من خالل دراسة عالقتها بأساليب التفكير  لدى  •

 .شريحة هامة وهي طالب القسم النهائي للطور الثانوي 
الشريحة في المجتمع الدراسي و بالتالي المساعدة على معرفة األساليب التي يفكر و يتعلم بها  توضيح واقع هذه •

 الطالب في هذه المرحلة 

 :تتمثل في :األهمية التطبيقية . 2
 .تقديم إرشادات للمربين و المختصين والطلبة حول كيفية تنمية األفكار العقالنية إلى أكبر درجة ممكنة •
 . العمل على خفض تفكيرهم الالعقالني  •
 .التعرف على األساليب المناسبة و المالئمة لدى طالب القسم النهائي للطور الثانوي  •
في  بالغاً  اً تقديم معلومات تفيد عملية اإلرشاد والتوجيه الدراسي و النفسي لهذه الفئة في المجتمع و التي قد تؤثر تأثير  •

 .تحسين وتنمية أساليب التفكير المالئمة و المناسبة 

 أهداف الدراسة  
ور الثانوي وتتمحور حول التعرف على واقع األفكار العقالنية و الالعقالنية و أساليب التفكير لدى طالب القسم النهائي  للط

 .ب التفكير لدى هذه الفئة يتمثل في الكشف عن عالقة األفكار العقالنية و الالعقالنية بأسالي هدف رئيس
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 تحديد المفاهيم

 ):Rational ideas  (األفكار العقالنية . 1

 التعريف االصطالحي  •

 فرداً هي مجموعة من األفكار المنطقية و القابلة للتحقق من خالل الحجج و البراهين و التي تتسم بالموضوعية، و تساعد ال
  )1(لشعور بالسعادة النفسية على تحقيق أهدافه وا

 التعريف اإلجرائي  •
هي الدرجة التي يحصل عليها المستجيب على فقرات مقياس األفكار الالعقالنية والذي قام بتعريبه وتعديله ليناسب البيئة 

 . يعقالنعن تفكير ) 78دون (، والمعتمد في هذه الدراسة ، بحيث تعّبر الدرجة الكلية )1()1985الريحاني ، (العربية 

 ): Irrational ideas(األفكار الالعقالنية  .2
  التعريف االصطالحي •

تمثل األفكار الالعقالنية معتقدات و تقييمات   مستمدة من افتراضات و مقترحات غير  )5((Ellis, 1973)حسب أليس 
و يعبر عنها . تجريبية تظهر في لغة مطلقة، و هي أفكار غير صحيحة و سخيفة و منافية للعقل و غير واقعية و ال منطقية 

ت مبنية على مزيج من الظن و التهويل و المبالغة توقعاقة، وهي نتاج أفكار و تعميمات و بجمل تستخدم فيها الوجوبيات المطل
 . )15(ت النفسيةو تقود إلى عدم الراحة و القلق ، و تسبب المشكالت و االضطرابا

 التعريف اإلجرائي
الالعقالنية  -على اختبار األفكار العقالنية  فرداً و تحدد درجة األفكار الالعقالنية إجرائيا من الدرجة التي يحصل عليها ال

  المستخدمة في  الدراسة 

 ):  (Thinking Stylesأساليب التفكير . 3

 التعريف االصطالحي    
إلى أن  مفهوم أساليب التفكير يعني مجموعة من الطرق و اإلستراتيجيات المختلفة التي  )16(Sternberg, 2004)( يشير 

 . الذاتية على عقله فرداً نجاز المهام و المشروعات و سيطرة الإيستخدمها األفراد بصورة عامة لحل مشكالتهم ،و 

 التعريف اإلجرائي                                                             
على أنها الطرق التي يفضلها الطلبة في حل مختلف المشكالت التي تواجههم،و التفكير  أساليب التفكير إجرائياً  وتعرف   

ليها الطالب في كل أسلوب أو مقياس فرعي من بطريقة عقالنية وتقاس في الدراسة الحالية من خالل الدرجة التي يتحصل ع
ترجمة أبو ) ةفرداً م 65(النسخة القصيرة  )Sternberg & Wagner,1991)()2قائمة أساليب التفكير لستيرنبرغ و واجنر،

 .  سعد، حيث الدرجة تعبر عن مدى امتالك الطالب ألسلوب معين من عدمه

 

 

 



7 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد السادس عشر، العدد االول

 الدراسات السابقة 

  الدراسات التي تناولت األفكار العقالنية و الالعقالنية .  1

الموجودة في دراسة " النوع في األفكار العقالنية و الالعقالنية)"  Durm&Stowers  ,1998( وستورز درمدراسة 
 )17(صابر

 الالعقالنية و العقالنية األفكار في النوع دور على التعرف إلى الدراسة هدفت •
 ) .  52 – 21(تراوحت أعمارهم من  فرداً ) 46(الدراسة من  عينة تكونت •
 .الالعقالنية المعتقدات تم استخدام اختبار •
 الالعقالنية و العقالنية األفكار يعزى إلى متغير الجنس في إحصائياً عدم وجود اختالف دال  إلى النتائج وأشارت •

 ) 17(الموجودة في دراسة صابر "بالذنب الشعور ودرجات الالعقالنية العالقة بين األفكار )" 1995(دراسة سعفان

 ودرجات الالعقالنية العالقة األفكار درجات عن في والجنس التعليم مستوي بين الفروق عن الكشف إلى الدراسة هدفت •
 .  بالذنب الشعور

 الشعور الباحث مقياس واستخدم الزقازيق جامعة التربية كلية من وطالبة طالباً  ) 70(الدراسة على  عينة واشتملت •
  .الباحث إعداد من األفكار الالعقالنية ، مقياس بالذنب

  الجنس أو للتعليم تعزى الالعقالنية األفكار درجة في دالة فروق وجود عدم عن أهم النتائج وأسفرت •

الموجودة في  "المرضيةعراض ى الطالبة الجامعية و عالقته باألالتفكير الالعقالني لد)" 1998(الشمسان  دراسة منيرة
 )18(دراسة الزهراني

هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على التفكير الالعقالني لدى الطالبة الجامعية وهل لهذا التفكير عالقة باألعراض  •
  .المرضية التي تعاني منها الطالبة في المرحلة الجامعية

 . سعودت جامعة الملك طالباً طالبة من )  399(تألفت عينة الدراسة من •
 .الريحاني إعداداستخدمت الباحثة اختبار األفكار العقالنية والالعقالنية من  •
 .ت الجامعةطالباً و من أهم نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطيه دالة بين التفكير الالعقالني واألعراض المرضية لدى  •
) طلب االستحسان (وجود فروق بين التخصصات األدبية و العلمية في عدد من األفكار الالعقالنية حيث جاءت فكرة  •

ت طالباً لمصلحة ) االنزعاج لمشاكل اآلخرين (ت التخصصات العلمية ،في حين جاءت فكرة طالباً لمصلحة 
 .التخصصات األدبية

الموجودة "األمريكية و المصرية عينة من طالب الجامعة األردنية و نشار األفكار الالعقالنية بين تا)" 1990(الشيخ دراسة
  )19(في دراسة الغامدي 

 واألمريكية األردنية الجامعة طالب من عينة بين الالعقالنية األفكار انتشار مدى إلى التعرف على هدفت الدراسة •
 والجنس  الثقافة بعاملي الالعقالني التفكير يتأثر وهل والمصرية،

 .و طالبة من بين طالب كلية التربية بالفيوم اً طالب)  400(تكونت عينة الدراسة من  •
 ) .1985(سليمان الريحاني  إعدادالالعقالنية من  األفكار استخدم الباحث اختبار •
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 طالب لدى نسبتها زيادة مع ةالثالث المجتمعات الالعقالنية في لألفكار واسع انتشار إلى الدراسة نتائج وتوصلت •
لألفكار العقالنية و الالعقالنية كما أن الفكرة  ليعدم تأثير الجنس على المجموع الكو توصلت إلى األردنية، الجامعة
 لعامل يرجع اختالف وجد بينما كانت من بين األفكار التي تشيع بين اإلناث األردنيات،) بالحلول الكاملة(المتعلقة 
 . الثقافة 

الموجودة في  "التوجه الشخصيو الالعقالنية والقلق وتحقيق الذات و العالقة بين األفكار العقالنية )" 1990(براهيمإدراسة 
 )20(دراسة رمزي

 مدى الشخصي،وكذلك والتوجه الذات والقلق وتحقيق الالعقالنية األفكار بين العالقة معرفة هدفت الدراسة إلى •
 .الجنس متغير باختالف اختالفها ومدى الشباب الجامعي بين الالعقالنية األفكار انتشار

الباحث  استخدم - الزقازيق، بجامعة والتربية اآلداب طالب بين و من طالباً )  213(تكونت عينة الدراسة من  •
 .وطلعت منصور يالببالو  فيوال إعداد الشخصي التوجه ومقياس الباحث إعداد من التفكير الالعقالني مقياس

،وتوصلت إلى عدم وجود فروق بين الجنسين على الجنسين  بين الالعقالنية األفكار شيوع الدراسة نتائج أظهرت •
 .الدرجة الكلية لمقياس األفكار العقالنية و الالعقالنية ما عدا فكرة االعتمادية جاءت الفروق لصالح اإلناث 

الموجودة في دراسة " أثر عاملي الجنس و التخصص فيها األفكار الالعقالنية عند طلبة الجامعة األردنية و ) " 1987: ( دراسة الريحاني 
 )21(1013داهي 

 إلى  التعرف على مدى انتشار األفكار الالعقالنية ، وأثر عاملي الجنس والتخصص فيها  ةهدفت الدراس •
 الريحاني لألفكار اختبارباستخدام ، .لبكالوريوس في الجامعة األردنيةوطالبة من طلبة ا اً طالب) 400(تكونت عينة الدراسة من  •

  والالعقالنية العقالنية
األفكار    و من أهم النتائج عن انتشار األفكار الالعقالنية لدى عينة الدراسة وقد تمّيز الطلبة الذكور عن الطلبة اإلناث في ست من  •

لعاملي الجنس  إحصائياً بين الذكور واإلناث في فكرتين فقط ، ، كما لم يظهر أثر دال  إحصائياً الالعقالنية ، ووجود فروق دالة 
 .والتخصص في األفكار الالعقالنية 

 )21(1013دراسة داهي  الموجودة في"  أثر عاملي الجنس و التخصص فيها انتشار األفكار الالعقالنية و ) "ب 1987(دراسة الريحاني 

 هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى انتشار األفكار العقالنية و الالعقالنية،و أثر عاملي الجنس و التخصص فيها  •
 و طالبة من طلبة الباكالوريا في الجامعة األردنية  اً طالب) 400(تكونت عينة الدراسة من  •
  و التخصص في األفكار الالعقالنيةلعاملي الجنس  إحصائياً أسفرت النتائج عن انتشار االفكار الالعقالنية ، كما لم يظهر أثر دال  •

 :الدراسات التي تناولت أساليب التفكير  . 2   

القدرات العالقة بين أساليب التفكير و بعض ") Sternberg & Grigorenko,1997 ( وجريجورنكودراسة سترنبرغ 
 )22( "العقلية و األداء المدرسي 

التفكير اإلبتكاري و التفكير العلمي (أساليب التفكير و بعض القدرات العقلية مثل هدفت الدراسة لتعرف على العالقة بين   •
 . ومستوى  األداء المدرسي)  و التفكير التحليلي

 فريقيا أو طالبة بالمدارس الثانوية بالواليات المتحدة األمريكية و جنوب  طالباً )  199(تكونت عينة الدراسة من  •
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و اختبار للقدرات العقلية قائم على    (Sternberg& Wagner,1992)تم استخدام قائمة أساليب التفكير ـل سترنبرغ و واجنر  •
  Sternberg)( النظرية الثالثية لسترنبرغ

الدراسة هي أنه ال يمكن التنبؤ باألداء األكاديمي للطالب من خالل أساليب التفكير ، و وجود ارتباط و من أهم النتائج التي توصلت لها  •
و التحصيل الدراسي ،و عدم وجود عالقة دالة بين بقية أساليب التفكير و التحصيل ) التشريعي ،و الحكمي (دال بين أسلوبي التفكير 

 .الدراسي
 )23( "ر و عالقتها ببعض المتغيرات أساليب التفكي) "1998(دراسة عجوة  

بكل من الذكاء العام و القدرات  )Sternberg(هدفت الدراسة للتعرف على العالقة بين أساليب التفكير لـ سترنبرغ •
 .العقلية األولية و أنماط معالجة المعلومات ،و التحصيل الدراسي 

 و طالبة بالجامعة  طالباً ) 132(تكونت عينة الدراسة من  •
 لمعالجة المعلومات) تور انس(استخدم الباحث قائمة أساليب التفكير ،و اختبار القدرات العقلية االولية ،و اختبار  •
بين أساليب التفكير و التحصيل  إحصائياً من أهم انتائج التي تحصلت عليها الدراسة هي عدم وجود ارتباط دال  •

عدم وجود ارتباط ،و  إحصائياً  دالً  موجباً  ارتباطاً يل الدراسي الدراسي باستثناء األسلوب الهرمي الذي ارتبط بالتحص
بين الذكور و اإلناث في أساليب  إحصائياً بين أساليب التفكير و الذكاء العام ،و عدم وجود فروق دالة  إحصائياً دال 

 . ح اإلناثالتفكير باستثناء أسلوب التفكير المحلي و المحافظ لصال

 )24(2008 الموجودة في دراسة وقاد "  أساليب التفكير عالقتها باتخاذ القرار) "  2001(دراسة السبيعي 

 . هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أساليب التفكير و عالقتها باتخاذ القرار لدى مديري اإلدارات الحكومية بمحافظة جدة •
 .من مديري اإلدارات الحكومية بمحافظة جدة  )  109(تكونت عينة الدراسة من 

و )  1996(ترجمه وقننه على البيئة العربية حبيب )  1980(تم استخدام اختبار أساليب التفكير لهريسون وآخرون   •
 .عبدون  إعدادمقياس اتخاذ القرار من 

 إحصائيةمن أهم نتائج الدراسة عدم وجود عالقة بين اتخاذ القرار و أساليب التفكير ،و عدم وجود فروق ذات داللة  •
العمر ،التخصص ،المستوى التعليمي (لمتغيرات الدراسة  بين عينة الدراسة في أساليب التفكير و اتخاذ القرار ،تبعاً 

 . تفكير الختالف أساليب ال و عدم وجود فروق بين عينة الدراسة في اتخاذ القرار ، تبعاً ) ،الخبرة 
الموجودة في دراسة رمزي "  الجنس ،التخصص و المستوى الدراسي أساليب التفكير في ضوء) "  2001(دراسة رمضان محمد رمضان  

2013)20( 

و دراسة أثر  لدى عينة من الطالب بالمراحل التعليمية المختلفة،هدفت الدراسة إلى التعرف على أساليب التفكير الشائعة  •
 .التفكير على أساليب ) الجنس ،التخصص الدراسي ، المستوى الدراسي (المتغيرات التالية 

 تكونت عينة الدراسة من مجموعة من الطالب في المرحلتين الثانوية و الجامعية  •
ترجمة و تقنين عبد  Sternberg & Wagner,1992)(استخدمت في هذه الدراسة قائمة أساليب التفكير ـلسترنبرغ  وواجنر  •

 ) . 1999(،و رضا عبد اهللا سريع ) 1998(العال حامد عجوة 
التنفيذي ،الحكمي (الدراسة أن أكثر أساليب التفكير سيطرة لدى الطالب بالمرحلتين الثانوية و الجامعية أسلوب التفكير و بينت نتائج  •

،و أن ) التشريعي ،المحلي ،المحافظ ،الملكي ،الداخلي(و وجود فروق بين الجنسين  في أسلوب التفكير ) ،الهرمي ،المحلي ،المتحرر 
 –ثانوي (،و العمر الزمني ) أدبي  –علمي (في بعض أساليب التفكير باختالف التخصص الدراسي بين الطالب  هناك اختالفاً 

 . )جامعي
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 )25( ". الجامعية المرحلة منالمختلفة  األكاديمية التخصصات لطالب التفكير أساليب بروفيالت) " 2002(دراسة أمينة شلبي 

 و طالبة بالجامعة  اً طالب)  417(تكونت عينة الدراسة من  •
 .الطويلة  الصورة (Sternberg & Wagner)واجنر و لستيرنبرغتم استخدام قائمة أساليب التفكير  •
 التنفيذي ، التشريعي ،( اتجاه أساليب التفكير على للتخصص الدراسي تأثير وجودانتائج التي توصلت لها الدراسة هي ا •

 فيها داللتها عدم و) الخارجي و الداخلي الفوضوي ، الملكي ، الهرمي ، المحافظ ، المتحرر ، العالمي ، القضائي
 التشريعي ، األسلوب من كل في اإلناث و الذكور بين إحصائياً  دالة فروق وجود و األقلي، باألسلوب يتعلق

 األخرى  األساليب في فروق وجود عدم واإلناث لصالح  التنفيذي األسلوب في و الذكور لصالح الهرمي و القضائي
 التحصيل مع العالمي و التشريعي األسلوب من كل بين إحصائياً  دال ارتباط وجود على النتائج دلت قد كما ،

 بين ارتباط وجود وعدم الدراسي التحصيل و الهرمي األسلوب بين إحصائياً  دال موجب ارتباط وجود و الدراسي ،
 .راسيالد التحصيل و األخرى األساليب

    لدى والتخصص الجنس متغيري ضوء في الذات بتقدير التفكير أساليب عالقة" )26() 2012(دراسة عباس بلقوميدي  
 "الثانوي من التعليم الثانية طالب السنة

طالب  والتخصص لدى الجنس متغيريهدفت الدراسة للتعرف على عالقة أساليب التفكير بتقدير الذات في ضوء   •
 .بوهران  الثانوي  التعليممن  الثانية السنة

 .و طالبة  اً طالب)  118(تكونت عينة الدراسة من  •
من أهم نتائج دراسته عدم وجود عالقة ارتباطية بين أساليب التفكير و تقدير الذات و عدم وجود فروق دالة و   •

 من حيث التخصص   بين الطالب إحصائياً بين الجنسين من حيث أساليب التفكير ،و عدم وجود فروق دالة  إحصائياً 

 التعقيب على الدراسات السابقة
تمت االستفادة من الدراسات و البحوث السابقة من حيث  اإلسهام في صياغة الفروض المالئمة للدراسة الحالية و تحديد  

المناسبة لها من  خالل االطالع على أدوات القياس المستخدمة فيها و معرفة  حصائيةأهدافها ،و اختيار األساليب اإل
الجامعات في مجال األفكار العقالنية  ةنة  فمعظم الدراسات ركزت على طلبمناقشة النتائج و تحليلها ،واختيار العيو أبعادها 

حظ من خالل الدراسات السابقة ندرتها في البيئة و الالعقالنية  لذا تم اختيار طالب القسم النهائي للطور الثانوي، كذلك نال
في إثراء اإلطار النظري الخاص  بارزاً  المحلية كما أن للمعلومات و المفاهيم النظرية التي تضمنتها هذه الدراسات دوراً 

 .بالدراسة الحالية 

 فرضيات الدراسة 
 :يمكن صياغة الفرضيات التاليةفي ضوء الدراسة النظرية وما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة 

ب القسم توجد عالقة ارتباطية بين األفكار العقالنية والالعقالنية و أساليب التفكير لدى طال :الفرضية العامة  •
 .النهائي  للطور الثانوي

  :الفرضيات الجزئية •

 و الالعقالنية تعزى لمتغير الجنس في األفكار العقالنية   إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -

 .لدى طالب القسم النهائي للطور الثانوي) ذكور، إناث (       



11 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد السادس عشر، العدد االول

 في األفكار العقالنية والالعقالنية تعزى لمتغير التخصص  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  –

 لدى طالب القسم النهائي  للطور الثانوي  ) علمي،أدبي(

لدى طالب القسم النهائي  ) ذكور ،إناث (في أساليب التفكير تعزى لمتغير الجنس  ةإحصائيتوجد فروق ذات داللة  –
 .للطور الثانوي  

لدى طالب القسم النهائي  ) علمي،أدبي(في أساليب التفكير تعزى لمتغير التخصص  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  –
 .للطور الثانوي  

 منهج الدراسة 
ال يقتصر على جمع البيانات و الحقائق و تصنيفها فالمنهج الوصفي . لى المنهج الوصفي االرتباطي اعتمدنا ع

من التفسير لهذه النتائج باإلضافة إلى استخدام أساليب القياس و التصنيف  قدراً  تحليلها بل يتضمن أيضاً و  ،تبويبهاو 
 مات بشأن الظاهرة موضوع الدراسة ثم الوصول إلى تعمي بهدف استخراج االستنتاجات ذات الداللة ،

 عينة الدراسة  
أجريت الدراسة الحالية على عينة تم اختيارها بطريقة عشوائية من طالب القسم النهائي للطور  الثانوي بمدينة العلمة ، 

التخصصات  طالبة  حيث بلغ عدد أفراد العينة  في) 141(و  اً طالب) 40(و طالبة المتمثلة في  اً طالب) 181(بلغ عددها 
يوضح توزيع الطالب )  1(و طالبة بالنسبة للتخصصات األدبية  و الجدول  اً طالب) 91(و طالبة  و اً طالب )90(العلمية  

 .من حيث الجنس و التخصص

 معايير اختيار عينة الدراسة
 :من أبرز المعايير التي تم على أساسها اختار عينة الدراسة هي

األحداث من قبل الطالب  و قدرة  إدراككيفية مة وحساسة فمن المهم معرفة المرحلة العمرية فهي مرحلة مه •
  .من خالل تعاملهم معها في هذه المرحلة العمرية  الذي بدوره يؤثر في التقييم المعرفي لها التحكم فيها،

األفكار المستوى الدراسي  حيث  أن معظم الدراسات ركزت على الطلبة الجامعيين و باألخص  في مجال  •
إلقبال الطالب  و خصوصاً  .العقالنية و الالعقالنية و بالتالي تم اختيار طالب القسم النهائي للطور الثانوي

 .على امتحان شهادة الباكالوريا الذي يحدد انتقالهم إلى الجامعة 
 .الجنس و التخصص وأثرهما على متغيرات الدراسة  •

 تبعا للجنس و التخصصيوضح توزيع طالب عينة الدراسة :  1جدول 

 

 

 

 

 

 التخصص
 

 الجنس
 المجموع أدبي علمي

 40 20 20 ذكور
 141 71 70 إناث

 181 91 90 المجموع
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 حدود الدراسة 

و  اً طالب) 181(تتحدد هذه الدراسة بالعينة التي تم اختيارها بطريقة عشوائية حيث بلغ عدد أفرادها : الحدود البشرية 
 .طالبة من طلبة  السنة الثالثة ثانوي 

العربي (وهي ثانوية ) العلمة  (تمت الدراسة على مستوى ثالث ثانويات بوالية سطيف  :الزمنية  و الحدود المكانية   
 .2014في الفصل الدراسي الثاني مارس )  مهيديي، مالك بن أنس ،البشير قصاب بن

 أدوات الدراسة 
لموضوع الدراسة و مختلف متغيراتها و األهداف التي نسعى للوصول إليها تم االعتماد على اختبار األفكار  نظراً 

 لسترنبرغ و واجنر قائمة أساليب التفكيرو  )1()1985الريحاني (سليمان  إعدادالعقالنية و الالعقالنية من 

 Sternberg & Wagner, 1991)( )2( ترجمة أبو هاشم 

 :)1() 1985(سليمان الريحاني  إعداداختبار األفكار العقالنية و الالعقالنية من  . 1

عشر فكرة و أضاف لها الريحاني فكرتين ليتناسب هذا المقياس مع  إحدىاألفكار الالعقالنية كما وضعها أليس مقياس 
فقرة ) 52(البيئة العربية وكل فكرة من هذه األفكار لها أربع فقرات على المقياس ليصبح عدد الفقرات على االختبار ككل 

لطالب للفكرة الالعقالنية لإلجابة التي تدل على قبول ا)  2( القيمة و قد أعطيت ) ال (أو )بنعم (تكون اإلجابة عنها 
 . التي تقيسها الفقرة

 . لإلجابة التي تدل على رفض الطالب للفكرة الالعقالنية التي تقيسها الفقرة)  1( والقيمة 
 )104 – 52(و بذلك تتراوح الدرجة الكلية لالختبار على المقياس بين 

النية التي يمثلها المقياس أو تعبر عن درجة عالية تعبر عن رفض الطالب لجميع األفكار الالعق)  52( الحد األدنى  -
 .من التفكير العقلي

وهي تعبر عن قبول الطالب لجميع األفكار الالعقالنية التي يمثلها المقياس أو تعبر عن درجة )  104( الحد األعلى  -
 .عالية من التفكير الالعقالني

 النمط العام  خط)78(درجة عالية في العقالنية )  65( العالمة الكلية 
  وهي تقيس أبعاد االختبار الثالثة عشر, عالمة )  13( العالمات الفرعية على المقياس عددها  

 : عالمات) 8 – 4( تتراوح العالمة على كل بعد بين
 تعبر عن درجة عليا من التفكير العقالني  ) 4( الحد األدنى 
 عقالني تعبر عن درجة عليا من التفكير الال)  8( الحد األعلى 

التأرجح بين العقالنية )6(و العالمة  الميل إلى العقالنية)  5 - 4( ال عقالنية و من   8 - 7( العالمة الفرعية من 
 .و العالمة الفرعية يتم الحصول عليها بجمع فقرات البعد والالعقالنية

 تقيس الفكرة األولى)  40,  27,  14,  1( الفقرات رقم  : مثال
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 ابه ةالمرتبط والعبارات الالعقالنية يوضح األفكار : 2جدول                      

 الفقرات التي تقيسها مضمون الفكرة رقم الفكرة

1 
من جميع  من الضروري أن يكون الشخص محبوباً  -

 ).طلب االستحسان (المحيطين به 
1 ،14  ،27 ،40 

2 
بدرجة عالية  أن يكون كفء أو منجزاً  فرداً يجب على ال -

 ).ابتغاء الكمال الشخصي ( مهماً  حتى يكون شخصاً 
2 ،15 ،28 ،41 

3 
 بعض الناس أشرار و جبناء يستحقون العقاب  -

 ) اللوم القاسي للذات و اآلخرين (والتوبيخ
3 ،16 ،29 ،42 

4 
 إن من المصائب الكبرى أن تسير األمور بعكس  -

 ) .توقع الكوارث ( فرداً ما يتمنى ال
4 ،17 ،30 ،43 

5 
المصاعب و التعاسة تعود أسبابها للظروف الخارجية  -

 ) .التهور االنفعالي (
5 ،18 ،31،44 

6 
األشياء المخيفة تستدعي االهتمام الكبير بها بشكل دائم  -

 )القلق الزائد(
6 ،19 ،32 ،45 

7 
 من األفضل تجنب الصعوبات بدال من مواجهتها  -

 )تجنب المشكالت (
7 ،20 ،33 ،46 

8 
يجب اعتماد الشخص على اآلخرين ،و أن يكون هناك  -

 ) .االعتمادية (من هو أقوى منه ليعتمد عليه 
8 ،21 ،34 ،47 

9 
األحداث الماضية تقرر السلوك الحاضر وال يمكن  -

 ) .الشعور بالعجز (تجاهلها أو استئصالها 
9 ،22 ،35 ،48 

10 
 
 
 

يصيب اآلخرين من مشاكل ينبغي للشخص أن يحزن لما  -
 ) .االنزعاج لمشاكل اآلخرين (و اضطرابات 

10 ،23 ،36 ،49 

11 
 يجادهإدائم و مثالي لكل مشكلة البد من يوجد حل  -

 ) .ابتغاء الحلول الكاملة (
11،24  ،37،50 

12 
ينبغي للشخص أن يتصف بالجدية و الرسمية في تعامله  -

مكانة محترمة بين الناس مع اآلخرين حتى تكون له قيمة و 
 ) .الجدية و الرسمية (

12 ،25 ،38 ،51 

13 
ال شك أن مكانة الرجل هي األهم فيا يتعلق بعالقته مع  -

 ) .عالقة الرجل بالمرأة(المرأة 
13 ،26 ،39 ،52 

 

 :الخصائص السيكومترية الختبار األفكار العقالنية و الالعقالنية 

من الجنسين بهدف التحقق من صدق و ثبات المقاييس  طالباً ) 40(قام الباحث باختيار عينة استطالعية عشوائية قوامها 
 3ور وهي موضحة في جدولوقمنا بدمج المحاور الثالثة عشر لتصبح عددها خمس محا: المستخدمة في الدراسة الحالية

 :الالعقالنية كما يلي تم حساب صدق اختبار األفكار العقالنية و  :الصدق 

 ):المقارنة الطرفية ( عن طريق االتساق الداخلي الصدق
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حسب  تنازلياً  ترتيباً ) 40(،حيث تم ترتيب أفراد العينة االستطالعية )الصدق التمييزي(تم إجراء صدق المقارنة الطرفية 
من االفراد بالنسبة الى المجموعة  % 27اختيار  الدرجة الكلية لألفراد على اختبار األفكار العقالنية و الالعقالنية ، ثم تم

،وذلك لتحديد ) أفراد   10(من األفراد بالنسبة للمجموعة الدنيا و عددهم %  27،  و ) أفراد  10(العليا و عددهم 
 :   كالتالي )  3(الفروق بين المجموعتين و كانت النتائج موضحة في الجدول 

 الختبار األفكار العقالنية و الالعقالنية  االنحراف المعياري للمجموعة العليا و الدنيايبين المتوسط الحسابي و :  3جدول   

 

المجموعتين الدنيا والعليا وهذا ما يبين لنا صدق مقياس األفكار العقالنية  بين) ت(داللة )   3(تتضح من خالل الجدول 
 .والالعقالنية 

 :تم حساب ثبات اختبار األفكار العقالنية و الالعقالنية كما يلي : الثبات

 

 

 

 عدد األفراد المجموعات المحاور
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الخطأ المعياري
 اختبار

 )ت (
 الداللة

 المحور األول
1،6،3 

  1.70489 5.39135 94.2000 10 العليا
8.468 

 
0.000 

 3.60925 11.41344 60.4000 10 الدنيا

 المحور الثاني
11 ،7 ،2 

 1.50407 4.75628 87.2000 10 العليا

14.349 
 

0.000 
 1.69345 5.35516 54.7000 10 الدنيا

 المحور الثالث
12،10،13 

 1.44568 4.57165 78.7000 10 العليا

16.106 
 

0.000 
 1.39881 4.42342 55.3000 10 الدنيا

 المحور الرابع
8  ،9 

 1.36789 4.32563 61.6000 10 العليا

10.200 
 

0.000 
 1.89033 5.97774 37.8000 10 الدنيا

 المحور الخامس
5 ،4 

 1.01325 3.20416 50.6000 10 العليا

14.566 
 

0.000 
 0.87496 2.76687 31.1000 10 الدنيا 
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 طريقة ألفا كرونباخ 

 يوضح معامالت ثبات ألفا كرومباخ الختبار األفكار العقالنية و الالعقالنية  :4جدول                     

 ألفا كرونباخ     المحاور      
1 0.596 
2 0.672 
3 0.498 
4 0.629 
5 0.667 
6 0.63 
7 0.680 
8 0.575 
9 0.570 
10 0.546 
11 0.588 
12 0.606 
13 0.600 

 

قيمة معامل الثبات ألفا كرومباخ  الختبار األفكار العقالنية و الالعقالنية على درجة أن )   4(تشير بيانات الجدول
 .مقبولة من الثبات 

 ترجمة أبو هاشم  )Sternberg & Wagner, 1991)()2 لسترنبرغ و واجنر قائمة أساليب التفكير

ت لكل أسلوب من فردًااً ة بمعدل خمس مفرداً م) 65(من أساليب التفكير ،و تتكون القائمة من  أسلوباً تقيس ثالثة عشر 
يسأل األفراد عن طرق تفكيرهم التي يستخدمونها في أداء األشياء  الذي  أساليب التفكير،و هي من نوع التقرير الذاتي

،ال تنطبق بدرجة  ال تطبق إطالقاً (داخل المدرسة أو الجامعة أو المنزل أو العمل في ضوء مقياس سباعي االستجابة 
 )  تنطبق بدرجة صغيرة ،تنطبق بدرجة كبيرة ،تنطبق تماماً  ،حددأتنطبق بدرجة صغيرة ،ال أستطيع أن ال كبيرة 

،ال تنطبق بدرجة )2(،ال تنطبق بدرجة كبيرة ) 1( ال تطبق إطالقاً )  6،7،  5، 2،3،4، 1( و تعطى الدرجات
وليست ) . 7(،تنطبق تماماً )6(بيرة ،تنطبق بدرجة ك)5(تنطبق بدرجة صغيرة ) 4(،ال أستطيع أن احدد ) 3(صغيرة

على حده و يوضح الجدول رقم ) كل أسلوب تفكير (للقائمة درجة كلية ،إنما يتم التعامل مع درجة كل مقياس فرعي 
 .توزيع العبارات على أساليب التفكير 
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يوضح توزيع بنود قائمة أساليب التفكير : 5جدول  

 البنود األساليب البنود األساليب
 60، 47،  34،  21،  8 الهرمي 53،  40،  27،  14،  1 التشريعي
 61، 48، 35، 22،  9 الملكي 54،  41،  28،  15،  2 التنفيذي
 62، 49،  36، 23،  10 األقلي 55،  42، 29، 16،   3 الحكمي
 63، 50، 37، 24،  11 الفوضوي 56، 43،  30،  17،  4 العالمي
 64، 51، 38،  25،  12 الداخلي 57،  44،  31، 18،  5 المحلي
 65 52،  39،  26،  13 الخارجي 58،  45،  32،  19، 6 المتحرر
  59، 46،  33،  20، 7 المحافظ

       

  الخصائص السيكومترية لقائمة أساليب التفكير

 :تم حساب صدق قائمة أساليب التفكير كما يلي :الصدق

 )المقارنة الطرفية ( عن طريق االتساق الداخلي الصدق

ألساليب التفكير يبين المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري للمجموعة العليا و الدنيا : 6 جدول  

 المتوسط عدد األفراد المجموعات االختبار
 االنحراف
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

 اختبار
 ت

 الداللة

أساليب 
 التفكير

 16.293 0.38873 1.22927 91.2000 10 العليا
 

0.000 
 0.26874 0.84984 83.5000 10 الدنيا

 

بين المجموعتين العليا والدنيا مما يبين لنا صدق المقارنة الطرفية الختبار أساليب ) ت(يتضح من خالل الجدول داللة  
 ) Sternberg & Wagner,1991( لسترنبرغ و واجنر التفكير
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 :تم حساب ثبات قائمة أساليب التفكير  وفق مايلي  :الثبات 

  طريقة ألفا كرونباخ 

 لقائمة أساليب التفكير يوضح معامالت ثبات ألفا كرومباخ :7جدول                      

 ألفا كرونباخ         المحاور         

1 0.771 
2 0.658 
3 0.712 
4 0.623 
5 0.737 
6 0.750 
7 0.746 
8 0.659 
9 0.678 
10 0.697 
11 0.657 
12 0.777 
13 0.797 

 

 . تشير بيانات الجدول أن قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ  في قائمة أساليب التفكير على درجة مقبولة من الثبات

 المستخدمة  حصائيةاألساليب الإل  
المتمثلة  حصائيةللتحقق من فروض الدراسة ،فقد استخدمت األساليب اإل حصائيةتم استخدام مجموعة من األساليب اإل

 ، المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية)Independent T Test(للعينات المستقلة ) ت(في اختبار 
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 عرض نتائج الدراسة 

 :عرض نتائج الدراسة على المستوى الوصفي  •
 

 يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية   لمتغيرات الدراسة:  8جدول                                  

 .اتساق المتوسطات واالنحرافات المعيارية بين األفكار العقالنية و الالعقالنية و بأساليب التفكير )  8(الجدول يتضح من 

 :عرض النتائج على المستوى االستداللي  •

 عرض النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 

العقالنية و الالعقالنية و أساليب التفكير بين األفكار  إحصائياً دالة توجد عالقة ارتباطية "تنص الفرضية األولى على أنه 
 "  .لدى طالب الطور النهائي للمستوى الثانوي 

ما بين درجات الطلبة على مقياس األفكار العقالنية ) بيرسون( وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب معامل االرتباط
و طالبة و كانت النتائج لقيم معامالت االرتباط كما  اً طالب)  181(الالعقالنية و درجاتهم على قائمة أساليب التفكير لدى  و 

 ) 9(في الجدول 

 

 

 التخصص الجنس

 ذكور

 40= ن 

 ناثإ 

 141=ن 

 ذكور

 40= ن 

 إناث

 141=ن 

 علمي

 90=ن 

 أدبي

 91=ن 

 علمي

 90=ن 

 أدبي

 91=ن 

 المتغيرات

 

 المتوسط

 الحسابي

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 االنحراف

 المعياري

 األفكار العقالنية

 الالعقالنيةو 

 

87.32 

 

88.28 

 

4.816 

 

4.634 

 

87.95 

 

88.18 

 

4.73 

 

4.64 

 

 أساليب

 التفكير

329.40 

 

322. 24 

 

46.969 

 

39.98 

 

 

328.12 

 

 

319.57 

 

 

38.46 

 

 

44.28 

 



19 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد السادس عشر، العدد االول

 

 يوضح نتائج معامل االرتباط بيرسون  بين األفكار العقالنية و الالعقالنية و أساليب التفكير لدى عينة الدراسة :9جدول    

 القرار مستوى الداللة قيمة االرتباط المتغير
 األفكار العقالنية

 غير دال 0.36 0.067 و الالعقالنية 

 أسالـــيب التفكير

مما يدل على عدم وجود عالقة   إحصائياً أن قيمة معامل االرتباط بيرسون غير دالة )  9(يتضح من خالل الجدول رقم 
 .ارتباطية بين األفكار العقالنية و الالعقالنية و أساليب التفكير لدى عينة الدراسة

 عرض نتائج الفرضية الثانية 
 بين الذكور واإلناث في األفكار العقالنية و الالعقالنية لدى إحصائيةتوجد فروق ذات داللة " تنص الفرضية الثانية على أنه 

 " .طالب الطور النهائي للمستوى الثانوي 

 .مقارنة بين المجموعتينلعينتين مستقلتين لل T.test) ت(للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

 الالعقالنيةو لداللة الفروق بين متوسطات درجات  الذكور واإلناث في األفكار العقالنية ) ت(يوضح نتائج اختبار  :10جدول 

بين الذكور  إحصائية،مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة  إحصائياً غير دالة ) ت(يتضح أن قيمة ) 10(من خالل  الجدول 
 .و اإلناث في مقياس األفكار العقالنية و الالعقالنية 

 عرض نتائج الفرضية الثالثة 

علمي (في األفكار العقالنية و الالعقالنية حسب التخصص  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة " تنص الفرضية الثالثة على أنه 
 ".لدى طالب الطور النهائي للمستوى الثانوي ) دبيأ/ 

 . للمقارنة بين المجموعتين لعينتين مستقلتين T.test) ت(للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

 المتغير

 الذكور  ن

40 

 اإلناث ن

141 
 درجة

 الحرية
 )ت (قيمة 

 مستوى

 الداللة
 )ف(قيمة 

 المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي

 األفكار العقالنية

 و الالعقالنية

 

88.28 

 

87.32 

 

179 

 

1.14 

0.89 0.018 

 يوجد تجانس غير دالة



20 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد السادس عشر، العدد االول

 لداللة الفروق بين متوسطات درجات التخصصات العلمية و األدبية) ت(يوضح نتائج اختبار  :11جدول رقم 

 في األفكار العقالنية و الالعقالنية

 المتغير

 علمي

 90= ن 

 أدبي

 91= ن 
 درجة

 الحرية
 )ت (قيمة 

 مستوى

 الداللة
 )ف(قيمة 

 المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي

 

 العقالنية و

 الالعقالنية

 

88.18 

 

87.95 

 

179 

 

0.33 

0.81 0.05 

 يوجد تجانس غير دالة

بين  إحصائية،مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة  إحصائياً غير دالة ) ت(يتضح أن قيمة ) 11(من خالل الجدول 
 . التخصصات العلمية واألدبية في مقياس األفكار العقالنية و الالعقالنية لدى عينة الدراسة 

 عرض نتائج الفرضية الرابعة

طالب الطور  بين الذكور واإلناث في أساليب التفكير لدى إحصائيةتوجد فروق ذات داللة " تنص الفرضية الرابعة على أنه 
 " .النهائي للمستوى الثانوي 

 .  ستقلتين للمقارنة بين المجموعتينلعينتين م T.test) ت(للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

 لداللة الفروق بين متوسطات درجات الذكور و اإلناث في أساليب التفكير) ت(يوضح نتائج اختبار  :12جدول 

 المتغير

 ذكور

 40= ن 

 إناث

 141= ن 
 درجة

 الحرية
 )ت(قيمة 

 مستوى

 الداللة
 )ف(قيمة 

 المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي

 أساليب

 التفكير

 

 

329.400 

 

322.241 

 

179 

 

0.96 

0.07 

 

3.17 

 

 يوجد تجانس غير دالة

بين  إحصائيةمما يعني عدم وجود فروق ذات داللة  إحصائياً غير دالة ) ت(يتضح أن قيمة )12(من خالل الجدول رقم 
 .الذكور و االناث في قائمة أساليب التفكير لدى عينة الدراسة  
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 عرض نتائج الفرضية الخامسة 

لدى ) دبيأ/ علمي(في أساليب التفكير  حسب التخصص  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة " تنص الفرضية الخامسة على أنه 
 " .طالب الطور النهائي للمستوى الثانوي 

 .للمقارنة بين المجموعتين لعينتين مستقلتين T.test) ت(الفرضية تم استخدام اختبار للتحقق من صحة هذه 

 داللة الفروق بين متوسطاتل) ت(يوضح نتائج اختبار  13: جدول

 التخصصات العلمية واألدبية في أساليب التفكيردرجات 

 المتغير

 أدبي

 91= ن 

 علمي

 90= ن
 درجة

 الحرية
 )ت(قيمة 

 مستوى

 الداللة
 )ف( قيمة

 المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي

 أساليب

 التفكير

 

319.57 

 

328.12 

 

179 

 

1.38 

0.19 1.66 

 يوجد تجانس غير دالة

بين  إحصائية،مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة  إحصائياً غير دالة ) ت(يتضح أن قيمة ) 13(من خالل الجدول 
 .التخصصات العلمية و األدبية في قائمة أساليب التفكير لدى عينة الدراسة 

 تحليل ومناقشة نتائج الدراسة .2

بين األفكار العقالنية و الالعقالنية و أساليب التفكير  إحصائياً دالة توجد عالقة ارتباطية " :تحليل و مناقشة الفرضية األولى 
 " .لدى أفراد  عينة الدراسة 

بين األفكار العقالنية و الالعقالنية و أساليب التفكير لدى أفراد  إحصائياً عالقة ارتباطية دالة  دّلت النتائج على أنه ال توجد
حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بين األفكار العقالنية و الالعقالنية .عينة الدراسة  مما يعني على عدم تحقق الفرضية األولى

 ) . 0.36(عند مستوى الداللة  إحصائياً و هي قيمة غير دالة ) 0.067(أساليب التفكير و 

 تقيس التي المفردات أن ضوء الالعقالنية و أساليب التفكير فيرتباطية بين األفكار العقالنية و ا عالقة وجود عدم تفسير يمكن
 مشاعر توضح فهي الوجدانية بالناحية ارتباطاً  رأكث  الحاليةالمستخدمة في الدراسة  اختبار األفكار العقالنية و الالعقالنية

 الحالية الدراسة في المستخدم القياس في التفكير أساليب تقيس التي تفردًااً الم بينما ، بنفسه.  معرفته مدي و ذاته تجاه فردال
 التي المختلفة المهام مع التعامل طرق و معين موقف نحو فرداً ال استجابة توضح فهي العقلية بالناحية المعرفية ارتباطاً  أكثر

 . تعترض حياته

في حين يعتبر  .يعرف التفكير العقالني باعتباره توظيف التفكير بما يساعد على اكتساب مهارات نفسية لمواجهة المشكالت 
وهنا يتضح  " طريقة استخدام التفكير "ذكاءه  فرداً الطريقة التي يوجه بها ال )27() 1999(أسلوب التفكير وفق عجوة أبو سريع  

أن التفكير العقالني يتجه إلى توظيف التفكير في سبيل تحضير أساليب مواجهة معينة للتعامل مع المواقف المختلفة و بالتالي 
 . عليا  فإنه يتعلق بالتوظيف النفسي للتفكير ،في حين يتعلق أسلوب التفكير بالتوظيف المعرفي كقدرة عقلية معرفية
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بين الذكور واإلناث في األفكار العقالنية و الالعقالنية  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة "  :تحليل ومناقشة الفرضية الثانية
 ".أفراد عينة الدراسة  لدى

لدى  بين الذكور واإلناث في األفكار العقالنية و الالعقالنية إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  /بينت النتائج على أنه ال توجد
عند مستوى داللة )1.14) (ت(أفراد عينة الدراسة، وتدل هذه النتائج على عدم تحقق الفرضية الثانية حيث بلغت قيمة 

)0.89(  
 توجد فروق بين الذكور و اإلناث في أنه ال *) 1987(و بربط النتائج بالدراسات السابقة نجد أنها تتفق مع دراسة  الريحاني 

التي توصلت إلى عدم وجود فروق بين  **)1990(ودراسة  إبراهيم على المجموع الكلي لألفكار العقالنية و الالعقالنية ،
و الجنسين على الدرجة الكلية لمقياس األفكار العقالنية و الالعقالنية ما عدا فكرة االعتمادية جاءت الفروق لصالح اإلناث ، 

لألفكار العقالنية و الالعقالنية كما أن  الكليالتي توصلت إلى عدم تأثير الجنس على المجموع  ***)1990(دراسة الشيخ 
 .. الفكرة المتعلقة بالحلول الكاملة كانت من بين األفكار التي تشيع بين اإلناث األردنيات

اإلناث إلى الممارسات التربوية المتبعة و الثقافة التي يتبناه  و يتم عزو شيوع بعض األفكار الالعقالنية لدى كل من  الذكور و
المجتمع ، حيث تميل العديد من األسر إلى اإليمان ببعض األفكار التي تنطوي  بمحيط األسرة فالمدرسة و أخيراً  المجتمع بدءاً 

كالمدارس و وسائل  األخرىاألطراف على مغالطات ،و غرسها في عقول أفرادها بطريقة تتسم باإليحاء الذاتي و بالتالي نجد 
و يغرسها اآلباء  التي األفكار معظم فإن النفسية النظر وجهة ومن.األفكار هذه بتعزيز واألصدقاء يقومون اإلنترنت و اإلعالم
 بها فيتشبث بصحتها فرداً لل مؤشرات تعطي سوف اإلنترنت تبثه وسائل  اإلعالم أوما خالل  من ،أو المدرسة أو  الزمالء 

 .أفكار خاطئة و غير منطقية  بأنها علما

 تّولد والتي اإلناث تتلقاها التي التنشئة طريقة أن إلىأما فيما يتعلق بشيوع فكرة ابتغاء الحلول الكاملة لدى اإلناث فقد يرجع 
 يدفعهن قد مما لسلوكياتهنالصارمة  والمراقبة الكبت من بنوع التنشئة المرتبطة تلك بالنقص، وخاصة من الشعور◌ً  نوعا لديهن

 صفة لديهم اأشخاصً  يرين الوقت نفس في المستقبلية، فهن وفي أعمالهن تعليمهن وفي ذواتهن في الكمال عن البحث إلى
 .األشخاص أولئك إليه وصل ما إلى للوصل جهودهن قصارى بذل فيحاولن الكمال

 وكذلك لألمهات الالتي.لدى الطالبة الفكرة هذه يعززن قد التيكما يتم عزوها حسب الباحثة إلى أثر الزميالت و المدرسات 
 .بالكمال  متصفاً أدائهن التأكيد المتكرر على أن يكون  خالل بناتهن من يقمن بتحفيز

باألفكار  دراسة أن اإلناث أكثر اتصافاً  أكدته نتائج ما مع متفقاً  جاء اإلناث لدى الالعقالنية األفكار مجموع متوسط و ارتفاع
في المجتمعات الشرقية و ما ينجم عنه من قلة خبرات هؤالء  الالعقالنية حيث يتم عزو مشاعر الضعف و التبعية السائدة

 .لديهن حالة من االضطراب في تقييم األمور مما يهيئ الفرصة لتكوين الكثير من األفكار الالعقالنية  اإلناث مسبباً 

____________________ 

 21المرجع رقم انظر  *

 20انظر المرجع رقم  **

 91انظر المرجع رقم  ***
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في األفكار العقالنية و الالعقالنية حسب التخصص  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة "  :تحليل و مناقشة الفرضية الثالثة
 ".لدى عينة الدراسة ) أدبي/ علمي (

في األفكار )  أدبي / علمي (بين تعزى لمتغير التخصص  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  /دّلت النتائج على أنه ال توجد
) ت(لدى أفراد عينة الدراسة  وتدل هذه النتائج على عدم تحقق الفرضية الثانية حيث بلغت قيمة  العقالنية و الالعقالنية

  )0.81(عند مستوى داللة )0.33(

في حين جاءت نتائج الدراسة  *) 1987( الدراسات التالية ،الريحانيو بربط النتائج بالدراسات السابقة نجد أنها تتفق مع نتائج 
التي توصلت إلى وجود فروق بين التخصصات األدبية و العلمية في عدد **) 1998(مع دراسة الشمسان  الحالية متفقة جزئياً 

صات العلمية ،في حين ت التخصطالباً لمصلحة ) طلب التأييد و االستحسان (من األفكار الالعقالنية حيث جاءت فكرة 
 .ت التخصصات األدبية طالباً لمصلحة ) االنزعاج لمشاكل اآلخرين (جاءت فكرة 

في جميع األفكار الالعقالنية تبعًا للتخصص ، إلى أن جميع أفراد عينة  إحصائياً عدم وجود فروق دالة و قد تعزى نتيجة 
مصيري في الدراسة يعيشون في وسط متجانس في متطلباته وضغوطه فكل من الطالب العلميين و األدبيين لديهم امتحان 

واد صعبة في كال للتحصل على شهادة الباكالوريا و االنتقال إلى الجامعة ، ومع وجود م نهاية الموسم الدراسي
 . مما يّولد لدى الطالب ضغوطات مستمرة ) علمي ،أدبي (التخصصين

في سن مبكر ، فهي نتاج التعلم الالعقالني المكتسب من األسرة و المعلمين و وسائل  فرداً كما أن األفكار الالعقالنية ترتبط بال
شافها و تفنيدها  و لعل ما يؤيد هذا التفسير هو ما أشارت اإلعالم و األصدقاء وتستمر معه خالل سنوات دراسته ما لم يتم اكت

أن األفكار العقالنية و الالعقالنية تنمو و تتطور متأثرة بالتربية األسرية و االجتماعية التي  **) 1998(إليه منيرة الشمسان 
يمي  و هذه النتيجة تتفق مع يتعرض لها الطالب منذ مرحلة الطفولة المبكرة أكثر مما يتأثر بمتغير مثل التخصص األكاد

التي تؤكد على أن األفكار الالعقالنية ترجع في نشأتها إلى التعلم )Ellis ()5(مبادئ نظرية العالج العقالني انفعالي لـ أليس 
فيه  ضافة إلى ثقافة المجتمع الذي يعيش إالمبكر الالعقالني الذي يتلقاه الطفل من والديه و من مدرسيه و من وسائل اإلعالم 

وهو ما يفسر عدم وجود فروق بين طالب التخصصين في . قد ذكر بأن األفكار الالعقالنية ال تتأثر بالتخصص  )Ellis()5(و
 .الدرجة الكلية األفكار الالعقالنية 

بين الذكور واإلناث في أساليب التفكير لدى عينة  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة " : الرابعة مناقشة الفرضيةتحليل و 
 ".الدراسة   

لدى أفراد عينة الدراسة  بين الذكور واإلناث في أساليب التفكير إحصائيةتوجد فروق ذات داللة /بينت النتائج على أنه ال توجد 
 ) 0.07(عند مستوى داللة )0.96) (ت(تّدل هذه النتائج على عدم تحقق الفرضية الثانية حيث بلغت قيمة  و

_________ 
 21انظر المرجع رقم  *
 18انظر المرجع رقم * 
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التي أجريت على عينة طالب ثانوية  )26()2012(بلقوميديي و بربط النتائج بالدراسات السابقة نجد أنها تتفق مع دراسة عباس
مع دراسة عمار  بلقايد بوهران و التي توصلت إلى عدم وجود فروق بين الجنسين في أساليب التفكير و هذا ما يتفق أيضاً 

من تخصصات ) 197(و طالب جامعة األزهر )  192(التي أجريت عل عينتين من طالب جامعة عين شمس ) 1998(
 .ائج التي توصل إليها أنه ال توجد فروق بين الجنسين في أساليب التفكير متنوعة ،و من ضمن النت

التي أظهرت وجود فروق بين الذكور و اإلناث في األسلوب  *)2001(مع دراسة رمضان  وتتفق نتائج الدراسة الحالية جزئياً 
من أن الذكور يتم وصفهم بأنهم مغامرون  )Sternberg ()7(المحافظ لصالح الذكور ،و لكنها تختلف مع ما يقترحه سترنبرغ 

أن  إلى و يمكن تفسير هذه النتيجة ذر و الخجل و ،اكتشافاتهن ناقصة ون ،ومبدعون ،و أن اإلناث يتصفن بالحفرداً ،مت
 مشاركة أو األقران جماعات مع االختالط خالل من مع اآلخرين التواصل لتحقيق طريق عن يبحثون الذكور المراهقين
 يتمتعون بالثقة هم وأن  يصبحوا أطفاالً  لم بأنه لآلخرين ليثبتوا ، بها يقومون التي أو األنشطة األعمال بعض في الراشدين
 وتجنب ( الراشدين أم األقران اآلخرين جماعة إرضاء خالل من إال تكتسب ال الثقة وهذه ، الراشدين قبل من المطلوبة

 تجنب إلى يجنح الذي الطلبة الذكور عند المتبع األسلوب نوعية على ينعكس األمر ،وهذا) منهمتصدر  قد التي االنتقادات
 الذي ، الهدف هذا لتحقيق المفضل األسلوب هو المحافظ نجد أن األسلوب حيث ، ) المدرسين أو اآلباء (الراشدين إغضاب

يذكره  ما مع تتفق النقطة وهذه المدرسة ، أو المنزل في سواءً  النظام على بالحذر والمحافظة التميز عليه يترتب
يظهره  الذي فإن النشاط ذلك إلى يضاف . األساليب نمو في المعاملة وأساليب للثقافة دور من)Sternberg ) ( )12سترنبرغ
 نهاية في ،وأن الطالب سلوكهم لضبط عليهم أكبر سلطة لفرض عليهم القائمين يدفع المرحلة هذه الذكور في  الطالب
 أعمالهم و واجباتهم أداء يفضلون نجدهم قواعدها ، فلذلك و المدرسة لمطالب للخضوع يميلون المدرسي النظام مع صراعهم
رهم و فك في االستقالل في رغبتهم حساب على الثناء قد يكون هذا لكن ، لهم تجلب الثناء باعتبارها التقليدية بالطرق المدرسية
 بسمة المحافظ األسلوب ارتباط إلى تشير بالقلق  ، والتي شعوًرا لديهم تولد واالستقالل الطاعة بين التصادم وفكرة سلوكهم 

 بعض في الذكور واإلناث بين فروق وجود عدم أو وجود في الباحثة اعتقاد في تظهر التي والصفات . الذكور لدى القلق
 والتي ميالدهم وقت من ربما مختلفة ،وبطرق  اجتماعياً  همإعداد كيفية في هو (Sternberg)(7)  غلسترنبر  التفكير أساليب
 الدراسة في فروق وجود عدم أن كما .تحكمها التي والعادات القيم المجتمع ومختلف في السائدة الثقافة من كبير بجزء تكتسب
الهدف من ناحية تحقيق  بينها فيما كبير بشكل تشترك أنها حيث )ذكور ،إناث(العينة طبيعة إلى راجع بين الجنسين الحالية

 .المتمثل في النجاح
بين في أساليب التفكير تعزى لمتغير التخصص  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة "  :تحليل ومناقشة الفرضية الخامسة 

 " .أفراد عينة الدراسة لدى ) دبيأ/ علمي (
لدى  بين الذكور واإلناث في األفكار العقالنية و الالعقالنية إحصائيةتوجد فروق ذات داللة بينت النتائج على أنه ال توجد 

عند مستوى داللة )1.38) (ت(أفراد عينة الدراسة و تدل هذه النتائج على عدم تحقق الفرضية الخامسة حيث بلغت قيمة 
)0.19 ( 

التي توصلت نتائجها إلى عدم وجود فروق **) 2001(و بربط النتائج بالدراسات السابقة نجد أنها تتفق مع دراسة السبيعي 
 تتفق مع دراسة عباس بلقوميدييب التفكير تبعا لمتغير التخصص و بين عينة الدراسة في أسال إحصائيةذات داللة 

______________ 
 20انظر المرجع رقم * 
 24انظر المرجع رقم * 
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الطالب حسب التخصص الدراسي بين  إحصائياً الذي دّلت نتائج دراسته إلى عدم وجود فروق دالة  )26()2012( 
 .من حيث أساليب التفكير ) أدبي/علمي(

بين طالب األقسام العلمية و األقسام  إحصائياً بأنه توجد فروق دالة  )27() 1999(مع دراسة عجوة  في حين أنها تتفق جزئياً 
التي طبقت على  *) 2001(الجامعة ودراسة رمضان قسام العلمية فيلصالح األ)القضائي والملكي(ساليب التفكير األدبية في أ

الحكمي (ت في المرحلتين الثانوية والجامعية ،و من نتائجها تفوق طالب التخصص العلمي في أساليب التفكير طالباً طالب و 
 من كل في اإلناث و الذكور بين إحصائياً  دالة فروق التي توصلت إلى وجود )25()2002(دراسة أمينة شلبي و )، المحلي 

 في فروق وجود عدم واإلناث لصالح   )التنفيذي( األسلوب في و الذكور لصالح )الهرمي و القضائي التشريعي ،( األسلوب
 . األخرى  األساليب

في تشكيل و تنمية بعض أساليب التفكير و قد  أن للتخصص األكاديمي أثراً  )25() 2002أمينة شلبي (و قد أثبتت دراسة 
و آخر إلى الفرق بينهما في المعرفة السابقة ،و  فرداً الفروق في أساليب التفكير التي يستخدمها  **)2003( شيخأرجع ال

و قد يرجع االختالف في نتائج الدراسات إلى التنوع  في األداة المستعملة لقياس أساليب . البناء المعرفي لكل منهما 
قائمة أساليب التفكير  )25()2002(دراسة أمينة شلبي و )32()1998(التفكير فقد استخدمت دراسة عبد العال عجوة 

قائمة أساليب التفكير القصيرة  استخدمت الدراسة  الحالية بينما ، تفكير أسلوب 13 ب فقرة 104 الطويلة النسخة
 .ترجمة أبو هاشم  Sternberg & Wagner(2) ),1991( لـسترنبرغ و واجنر  

من حيث أساليب التفكير إلى عدم ) دبيأ / علمي(بين الطلبة حسب التخصص  إحصائياً و يمكن تفسير عدم وجود فروق دالة 
وصول  الطالب إلى تكوين ملمح واضح يميزهم عن غيرهم من حيث طريقة و أسلوب تفكيرهم و خاصة إذا أخذنا بعين 

للمعدالت التي   برغبة منهم أو وفقاً االعتبار طريقة توجيه الطلبة إلى التخصصات سواء العلمية أو األدبية كيف تتم  هل 
االجتماعي التي تكتسب من خاللها أساليب التفكير تختلف باختالف البيئة االجتماعية يتحصلون عليها  وبما أن عملية التطبع 

 ) .جزائرية (إلى نفس البيئة االجتماعية النتمائهم   فإنه يفسر عدم وجود فروق بين الطالب حسب التخصص نظراً 

  :نتاج العام االست
في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية  من  نتائج والتي هدفنا من وراءها إلى الكشف عن العالقة بين األفكار العقالنية و  

الالعقالنية و أساليب التفكير لدى طالب الطور النهائي للمستوى الثانوي من خالل تطبيق اختبار األفكار العقالنية و الالعقالنية 
حيث  )1991()2(  Sternberg & Wagner )(لسترنبرغ و واجنرو قائمة أساليب التفكير  )1()1985(سليمان الريحاني  ادإعدمن 

كشفت الدراسة الحالية عن عدم وجود عالقة ارتباطية بين األفكار العقالنية و الالعقالنية وأساليب  التفكير مما يبين عدم تحقق 
بين االفكار العقالنية و الالعقالنية تعزى لمتغير  إحصائيةالفرضية األولى كما انتهت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة 

بين األفكار العقالنية و الالعقالنية  إحصائيةيعني عدم تحقق الفرضية الثانية ،إلى جانب عدم وجود فروق ذات داللة  الجنس مما
 .تعزى لمتغير التخصص وبالتالي عدم تحقق الفرضية الثالثة 

____________ 
 20انظر مرجع رقم * 
 19انظر المرجع رقم  **
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في  أساليب التفكير تعزى لمتغير الجنس مما يبين عدم تحقق  إحصائيةوتبين من خالل النتائج عدم وجود فروق ذات داللة    
تعزى إلى متغير التخصص مما يدل على عدم تحقق الفرضية  إحصائيةالفرضية الرابعة ،إضافة إلى عدم وجود فروق ذات داللة 

 . جابات كل من  الذكور و اإلناث في التخصصات العلمية و األدبية على المقياسينالخامسة  ،حيث لم يحدث تفاوت في است
دود البحث و قد تم تفسير النتائج في ضوء الدراسات السابقة و اإلطار النظري للدراسة حيث تبقى نتائج الدراسة الحالية في ح  

 المستعملة المناسبة لها ،و بعينة الدراسة ، حصائيةبالمنهج المتبع مع استخدام األساليب اإل و المكانية و الزمانية ،
 .البيئة التي تتواجد فيها و 

 خاتمة 
ولقد توصلت الدراسة الحالية  متوازنة يجب أن يشمل التغير طريقة  حياته و أسلوب تفكيره ،  النجاح و يحيا حياةً  فرداً يحقق اللكي  

بجانبها النظري و الميداني إلى عدم وجود عالقة ارتباطية بين األفكار العقالنية و الالعقالنية و أساليب التفكير لدى طالب  عموماً 
في كل من االفكار العقالنية والالعقالنية و أساليب التفكير  إحصائيةالطور النهائي للمستوى الثانوي و عدم وجود فروق ذات داللة 

 .و التخصص  تعزى لمتغيري الجنس

في ضوء النتائج المتحصل عليها يمكن وضع تصور لبعض التوصيات ،التي يمكن ومن كل ما سبق فإن الدراسة الحالية  
 :ااالستفادة منها في الدراسات الالحقة و منه

تعزيز للدراسات باإلضافة إلى  إن هذه الدراسة فيما يمكن أن تضيفه إلى الرصيد المعرفي في المجال النظري و العلمي ، . 1
تساهم في فهم و تحليل العالقة  السابقة ،تدعونا بحدودها الموضوعية و المكانية والزمنية و البشرية إلى دراسات أكثر عمقاً 

 .بين متغيرات هذه الدراسة ،و إلى إضافة أبحاث أكثر 

يستخدم أكثر من أسلوب للتفكير و لكنه  فرداً كما يمكن القول أن ال،يوحي بتأثير و أهمية أساليب التفكير و لقد كشفت واقعاً  .2
 .آخر  أسلوباً معينا في حين يتطلب بعضها  أسلوباً يختلف في قدرته على التحول بين هذه األساليب ،فبعض المواقف تتطلب 

  فرداً إلى جانب أن أساليب التفكير ليست محفورة منذ الميالد فهي في معظمها ناتجة عن الوسط الذي يتفاعل فيه ال.3

كما تتوقف عقالنية األفكار على انسجامها مع أهدافنا و قيمنا األساسية في الحياة في الحياة و الفعالية االجتماعية و  .4
  .واإليجابية اإلبداع

و من المهم ضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول نسب انتشار األفكار الالعقالنية األمر الذي يساعد على وضع  .5
 .ثير من طاقات المجتمع كمج العالجية المناسبة لهذه المشكلة التي تستنزف الالخطط و البرا

 .لدى الطالب  اإلبداعاالهتمام بتوفير المقاييس ذات المصداقية المرتفعة والتأكيد على تنمية أساليب التفكير المحفزة على  .6

 .تشجيع المدرسين على معرفة أساليب تفكير طالبهم لما له أهمية على صعيد التواصل داخل حجرة الدراسة .7

إجراء المزيد من الدراسات مثل دراسة األفكار العقالنية و الالعقالنية و عالقتها بالضغوط النفسية لدى الطالب ، دراسة  .8
 اذ القرار األفكار العقالنية و الالعقالنية و عالقتها باتخ

 .المرحلة الثانوية و الجامعية طالب لدى الالعقالنية األفكار لتفنيد انفعالي عقالني إرشادي برنامج فاعلية دراسة .9

 . بالذكاءات المتعددة لدى الطالب  عالقتهاو دراسة أساليب التفكير و عالقتها بمتغيرات أخرى و خصوصا ً 
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 المروي عليه في الحكاية التراثية العربية
The Narratee In The Arab Folktales 

 
 
 أحمد علواني. د*
 

 ملخص

تدف الدراسة إىل حتليل طبيعة العالقة بني الراوي، 
واملروي عليه، وكيف تبدأ عملية البث أو إنتاج 

خاصة أن املتأمل للحكايات الرتاثية جيد ! احلكي؟
ي ومتلٍق يستمع ملا ُحيكى؛ نفسه أمام راٍو حيك

ولكن كيف يبدأ الراوي حكيه؟، وما رد فعل املروي 
عليه جتاهه؟ وما طبيعة اإلرسال واالستقبال بني 

بني الراوي واملروي " التلميح والسؤال"الطرفني؟ وهل 
.. عليه مبثابة امليثاق احلكائي املعقود بني الطرفني؟ 

 لعل كل هذه التساؤالت حتتاج إىل إجابات
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Abstract 
The purpose of this study aims to try 
to analysis the relation between the 
narrator and his narratee, and how 
the narration process starts, or how 
the story is being narrated. That is 
the one who deliberates the fictional 
heritage usually finds two items; the 
“Narrator” and the “Narratee”, The 
question is how does the Narrator 
start the narration process and what 
is the Narratee reaction toward this. 
Additionally how do they interact 
with each other is also being studied 
such as “Making Implications & 
Asking questions” as a contract 
between both parties? ... We may 
need answers to all of these 
questions. 
 
Key words: Narrator, Narratee, Narrative, 
Heritage, Reception.  
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 قدمةم

مستوياتها  من حيثالمتون تشابه ؛ إذ تالكبرى التراثية الحكائيةفي كثيٍر من المتون  شائعةثمة بنية سردية 
محورية  قصًصا الحكاية اإلطار تجمعوختامه، حيث  الحكيمثل مفتتح إطارية كبرى، ت بنيةالبنائية، فلكل منها 

0Fالنقاد ظهرت دراسات عديدة لكثيٍر منوفي هذا السياق  .فرعيةو 

بناء ال تحليل على همدراسات ركزوا فيقد ، و ∗
أغلب شائعة في وجود تيمة بنائية إلى  "شعيب حليفي" توصل :مثالً فوتوصلوا إلى نتائج متقاربة، ، الحكائي

ألف ليلة وليلة، وبشكل واضح في المقامات، وكليلة ودمنة بامتياز ـ «في  تظهرالنصوص السردية القديمة، 
جعلت الدائرة  تيوغيرها من المؤلفات السردية ال ... ة الغفران، واإلمتاع والمؤانسة، والبخالءوأيًضا في رسال

في دراسته للتراث القصصي  "محمد رجب النجار" أكدها النتيجةوهذه  ،)1F1(».شكلها المتحكم في البناء القصصي
بنية «فذكر أن  ة التراثيةفي األدب العربي، حيث توصل إلى وجود نسق بنائي متشابه بين النصوص السردي

عامة تشبه ـ " حكاية إطارية"البنية السردية الذائعة في كتاب ألف ليلة وليلة، أي أن ثمة تشبه كتاب كليلة ودمنة 
إلى أن تروض  ،فيما بعد ـ حكاية شهريار الملك الدموي وشهرزاد الحكيمة العاقلة التي تسعى عن طريق الحكي

الكتاب بجميع أبوابه، من  يمن غي وظلم وجهالة؛ هذه الحكاية اإلطارية التي تحو هذا الملك حتى يعدل عما فيه 
البداية حتى الخاتمة، هي حكاية دبشليم الملك المستبد وبيدبا الفيلسوف الحكيم الذى جلس مع دبشليمه مجلس 

لس يحكم بين الناس ولم يتركه إال كما تركت شهرزاد ملكها وقد ارتدع عن غيه وجهالته وج. شهرزاد من شهريارها
 )2F2(».بالعدل واإلنصاف

 إطار مناسب«عن وظيفة الحكاية اإلطارية في الموروث الحكائي العربي ورأى أنها " عبداهللا إبراهيم"كما تحدث 
لتضمين مضاعف من الحكايات، تندرج فيه حكاية داخل أخرى، مما يقود إلى تفريخ مزيد من الحكايات، داخل 

فاكهة " كتابلالبناء السردي تشابًها كبيًرا بين  وجدنا، مع اآلراء السابقة يتقاربوفي سياق ، )3F3(».الحكاية اإلطارية
ألف ليلة "و" كليلة ودمنة" :مثل النسق البنائي لسرديات تراثيةوبين  ، عرب شاه البنالخلفاء ومفاكهة الظرفاء 

4F وليلة

∗
5F

∗  

 

 
__________________ 

: عبـدامللك مرتـاض: ودراسـة. 1985.ــ اهليئـة املصـرية العامـة للكتـاب ـ " دراسـات يف األدب والـرتاجم"بنـاء الـنص الرتاثـي ": فـدوى مـالطي دوجـالس"دراسـة : دراسـات نذكر من هـذه ال*

 حبـث يف البنيـة السـردية"السـردية العربيـة : عبـداهللا إبـراهيم: اسـةودر . 1989ـ  1دار الشـؤون الثقافيـة العامـة ـ بغـداد ـ ط) دراسـة سـيميائية تفكيكيـة حلكايـة محـال بغـداد" (ألـف ليلـة وليلـة"

 11995اللد االول ذات السالسل الكويت ط) مقاربات سوسيو سردية(الرتاث القصصي يف االدب العريب : ودراسة حممد رجب النجار  1992 1املركز الثقايف العريب بريوت ط" للموروث احلكائي العريب 
 1998 1تقنيات الفن القصصي عرب الراوي واحلاكي الشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمان طودراسة امحد درويش 

 ار احلكايةحبكاية إطارية كربى ـ حكاية األمري حسيب مع أخيه امللك ـ أدت إىل متاسك الوحدة البنائية للسرد، وهذه احلكاية اإلطارية تأيت على غر " فاكهة اخللفاء"يبدأ السرد يف **

يلياته ودالالتـه ـ اللـس " فاكهة اخللفاء ومفاكهة الظرفاء"السرد يف : أمحد علواين: ـ حكاية دبشليم امللك وبيدبا الفيلسوف ـ وملزيد من التفاصيل راجع) كليلة ودمنة(ك والفيلسوف يف املل

 119/122صص ـ  2009األعلى للثقافة ـ 

 

 

 

 



3 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث مجلد السادس عشر ،العدد االول

صوًال و ، ية بين النصوص الحكائية التراثيةلبنى السردتحليل ابرصد و ن الباحثي لاانشغنلحظ  ،قعلى ما سب وبناءً 
شاغلهم األكبر،  يهالبنية السردية  ، فكان الكشف عن مستوياتالحكيعليها  يقومالتي  تحديد األواصر البنائيةل

 .البنيويةدراساتهم على  ارتكزتومن ثم 

لقاء الضوء على جانب مهم في عملية تهتم بإ نقدية تطبيقية لم نلحظ دراسة وفي خضم الدراسات السابقة وغيرها
در اإلشارة وهنا تج. المهيمنة الراوي وسلطتهفقد أهملته الدراسات لصالح  ) Narratee المروي عليه( ؛ إنهالحكي

 المروي عليهأهملت  السردية الغربية الدراساتيقتصر على الدراسات السردية العربية، ف إلى أن هذا األمر لم
يعود  بالمروي عليهالنقدية العناية  عدمسبب رأى أن فقد ، )Gerald Prince رالد برنسجي(ويؤكد ذلك  ،أيًضا
أو الشخصية المهيمنة، غالًبا ما يتخذ دور  Protagonistخصيصة السرد نفسه، فالبطل الروائي « إلى

 )4(».الراوي
حيث  "رية األدبية المعاصرةالنظ" في كتابه وتبناه،" جيرالد برنس"إلى مشروعية سؤال " رامان سلدن"فطن قد لو 

لماذا نبذل جهدنا عند دراسة الروايات في التمييز : يطرح السؤال Gerald Princeإن جيرالد برنس «: يقول
وال نطرح ) إلخ ...ير الجدير بالثقة، المؤلف الضمنيالعالم بكل شيء، غ( :بين األنواع المتباينة للراوي

على هذا " برنس"الواحد الذي يتوجه إليه الراوي بالخطاب، ويطلق  األسئلة قط على األنواع المختلفة للشخص
 )5(»...القارئأال نخلط بين المروي عليه و ولكن علينا  Narratee" المروي عليه"الشخص مصطلح 

خلطوا بين المروي عليه إذ  ؛للقارئتجهة المنظرين للنظريات الم بالغ األهمية، حول طروحات "سلدن"وكالم 
" برنس"دى الفهم الصائب ل ؛ في حين استحسنهذا الخلط لدى كثير من النقاد" سلدن"استهجن  ، وقدالقارئو 

 )5(فوصف نظريته حول المروي عليه بالمتقنة
نفسه يخلط بين " برنس"؛ ألن "سلدن"تكن متقنة كما وصفها لم حول المروي عليه " برنس"وأغلب الظن أن نظرية 

، أو بين المؤلف )أو القراء(مروي عليه ناقل وسيط بين الراوي والقارئ ال«المروي عليه والقارئ؛ إذ يرى أن 
ال يمكن  أنه كما .وبذلك يتماهى لديه المروي عليه بالقارئ وكأنهما وجهان لعملة واحدة )4(»).أو القراء(والقارئ 

 متكاملة، بمثابة نظرية "مقدمة لدراسة المروي عليه" :في مقاله المعنون بـ" برنس"بأن ما قدمه " سلدن"االتفاق مع 
؛ ولكن لم يدعمه "نقد استجابة القارئ"حول المروي عليه، فهو يقدم مصطلًحا جديًدا في إطار ما يسمى بـ 

؛ حيث رأى أن بمقدورنا أن نميز المروي عليه وتفك التباساته بصياغة نظرية مكتملة تؤطره وتحدد أنواعه ومداراته
من غير المجدي تمييز األصناف المختلفة للمروي عليهم؛ بسبب كونها «الذي يوجه السرد إليه، في حين يرى 

 )4(».واسعة جًدا، ومعقدة جًدا، وغير دقيقة جًدا
ه خلط مشروع، وال سيما إذا جاء في الدراسات أنإال  القارئبين المروي عليه و  الُمنظرينمن خلط ٕاذا كان ثمة و 

 من موقع المروي عليه والقارئ ية هذا الخلط تأتي بناء علىولعل مشروع النقدية التي تهتم بالنصوص السردية،
داخلي، موقعه داخل  لحكاية من الراوي مباشرة، فهو متلقٍ إلى ا المروي عليه يستمع/، فاألولالنص الحكائي

 أجاءسواء  ـفعل التلقي ـ ومن ثمَّ فإن. موقعه خارج الحكاية خارجي؛ ألن فهو متلقٍ القارئ /الحكاية؛ أما الثاني
وما دام األمر  .خارج النص القارئعلى يقع أيًضا و  داخل النص المروي عليهعلى يقع  ــ باالستماع أو بالقراءة

كذلك فباإلمكان تمييز المروي عليهم في النصوص السردية، عن القراء، حيث يحتوي الحكي ـ كما سنلحظ ال حًقا 
 .ليه وينبهه للحكايةـ على صيغ محددة ينطق بها الراوي؛ ليوجه عناية المروي ع
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القارئ الخارجي  في دراسة المروي عليه؛ ألن القارئاستجابة  نظرياتيمكن اإلفادة من  السابق الفهم وفي ضوء
ان مغزى ويدرك فهما يتلقيان المحكي ،المقصود بالحكي الداخلي أو المروي عليهك ال ينعزل عن النص فهو

 .ف موقعهماختلوٕان ا ،ابه انويستمتع افيه انيفكر الحكاية، و 
هو قطب فنّي إبداعي، ويعود الفضل في صناعته : قطبين أساسيين؛ القطب األول«النص يقوم على إذا كان 

نص فإن عماد ال )6(».فهو قطب جمالّي إدراكي، وسيتحقق من ِقبل المتلقي: إلى المؤلف، أما القطب الثاني
أهملنا العالقة التفاعلية بين  فإذايه، لالمروي عالراوي و ين الُمْرِسل والُمْرَسل إليه أو ب التفاعل بين هوي حكائال

إن السرد بأسره ـ سواء أكان يحكي قصة أم « ":برنس" وبحسب .ي برمتهنكون بذلك قد أهملنا الحك هذين الطرفين
ا راوًيا معيًنا؛ بل ال يفترض أيضً ) على األقل(يروي سلسلة بسيطة من األفعال في وقت محدد ـ ال يفترض فقط 

معيًنا، فالمروي عليه هو شخٌص ما يخاطبه الراوي، وفي القص المتخيل ـ  Narrateeمروًيا عليه ) على األقل(
 )4(».حكاية، ملحمة، رواية ـ يكون الراوي متخيًال شأنه شأن المروي عليه الذي يحكي له

 ،"ألف ليلة وليلة"، و"الخلفاء فاكهة" ،"كليلة ودمنة": طبيعة إنتاج الحكي فيتحليل في دراستنا هذه نطمح نحو و 
 :، هيركان أساسيةأثالثة على  تعتمد واستقباله إرسال الحكيعملية  أنمن منطلق  وذلك

 ).Narrator الراوي(  الُمْرِسل . أ

 ).Narratee المروي عليه( الُمْرَسل إليه  . ب

 ).Narration الحكاية( الرسالة  . ت

لحكائي التراثي، فهو ؛ إذ يحظى بخصوصية داخل النص ارسالاإلالراوي ركًنا مهًما في عملية /ويعدُّ الُمْرِسل
في صناعة  جاعًال منه شريًكا رئيًسا ه،، فيحاور المروي عليه/الُمْرَسل إليهعلى  أال يفرض نفسه يحاول منذ البدء

وبذلك تصبح  .الحكييبدأ فيها الراوي بعملية البث أو إرسال ويتجلى ذلك منذ اللحظة األولى التي  الحكي،
 .المروي عليهالراوي، و  :الطرفين الذي يربط بين" الجسر"الرسالة أشبه ما تكون بـ /الحكاية

 ـ وال سيما القديم ـ أي دارس له إلمام كاٍف بالسرد وقبل الولوج إلى النصوص بالتحليل البد من التأكيد على أن
(لتمييز بين أنواع الرواةيمكنه ا

6F

 ومن ثم يلزم التأكيد على أن ،عليه يو ر مالعلى ال شتغأما نحن فبصدد اال ،)∗
 اوير ال واجًهاذي يتصدر المشهد الحكائي مال هو المروي عليهف هو شاغلنا في التحليل؛ لداخلياالمروي عليه 

الفرد الذي يروي قصة ما والشخص الذي ُتحكى له القصة «ألن  ؛داخل كل حكاية على حدة على نحو مباشر
يجعلنا  التحديد ، ولعل هذامع الراوي ويتفاعل ،يشارك ،ستمعيم فالمروي عليه من ثو  .)4(».متوافقان في أي سرد

في  وتنوع حضورهم للرواة ممشاركته للكشف عن طرائق، حكاياتالداخل ـ مقترب أكثر من المروي عليهن
 .في عملية إنتاج الحكي وتناسله المستمر ، ودورهمالمحكي

________________ 

 
لعـب دورًا داخلهـا بوصـفه شخصـية فاعلـة، مشـاركة ومتحركـة، وغالبًـا يكـون املؤلـف متماهيًـا مـع الـراوي الـرباين؛ ليـتمكن مـن الـدخول إىل ة راوي براين يكون خـارج نطـاق احلكايـة، وال يمث*

فاكهــة اخللفــاء "فمــثالً يف "... ةألــف ليلــة وليلــ"، و"فاكهــة اخللفــاء"و" كليلــة ودمنــة: "يف املتــون احلكائيــة الكـربى، مثــل هــذه اخلاصــيةتجلــى تآلخــر، و  احلكـي وبــث رأيــه ونشــر فكــره مــن ين

 "فيهـا األمـري  يتجلـىالـيت ، رامسًـا لنـا حـدود احلكايـة اإلطاريـة، و "ابـن عـرب شـاه"هو الراوي براين احلكـي الـذي يتمـاهى مـع املؤلـف ف ،"أبو احملاسن حسان" :الشيخ يظهر" ومفاكهة الظرفاء

حيـث يلعـب االمـري حسـيب مـع أخيـه يف فاكهـة " اف ليلـة وليلـه"ليلـة ودمنـة وكـذا حكايـات ار نج�د حكاي�ات كالغـر ملـروي عليـه وعلـى هـذاا/ لـكامل كراو داخلي يواجه اخاه"حسيب "

 .ودور شهرزاد في الف ليله وليلة وهكذا فهذا سائد في النصوص السردية الكبرى"منة كليله ود"دبا مع دبشليم في يب"ور د اخللفاء
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 !طبيعة العالقة بين الراوي، والمروي عليه، وكيف تبدأ عملية البث أو إنتاج الحكي؟ومن ثم سنعمل على تحليل 
 المتأمل للحكايات التراثية يجد نفسه أمام راٍو يحكي ومتلٍق يستمع لما ُيحكي؛ ولكن كيف يبدأ الراويخاصة أن 

" التلميح والسؤال"ين؟ وهل ، وما رد فعل المروي عليه تجاهه؟ وما طبيعة اإلرسال واالستقبال بين الطرفحكيه؟
كل هذه التساؤالت تحتاج إلى لعل .. بين الراوي والمروي عليه بمثابة الميثاق الحكائي المعقود بين الطرفين؟ 

لإلجابة عن  آملين أن نصل ُملحة في الحكاية التراثية خوض في طرح عدة ظواهرإجابات وفيما يلي سن
 .التساؤالت المطروحة

 :والحكي الُمَفِسر *ـزُ ـغِ لْ التلميح اْلمُ 

تتسم الحكاية التراثية بالوضوح في تقديمها للمروي عليه، فالراوي منذ البدء يحدد المروي عليه وطبيعته ومكانته، 
 ،حوارعقب ، فالحكي يأتي في بث حكيه، فارًضا نفسهال يبدأ أن الراوي  ودوافع الحكي له دون غيره، وُيالحظ

برأيه، فيستدل على صحة  المروي عليه أن ُيقنع الراوي ، وفي ثنايا الحوار يحاولالمروي عليهبين الراوي و قائم 
المروي ؛ إذ ُيلمح دون إفصاح، وكأنه يطرح لغًزا على مباشرة ، وذلك دون البدء في حكيهاحكايةكالمه مشيًرا إلى 

 .لمشار إليهل اوبيانً  تفسيًرا األخير يطلبس ومن ثمَّ  قدرته على حله،معرفته أو م، مختبًرا عليه
، هذا التشبيه الذي "حلبة الصراع"ولعل هذه اآللية التي يقوم عليها اإلرسال واالستقبال بين الطرفين تذكرنا بـ

هناك ما يشبه حلبة صراع «، فذكر أن القارئطبيعة العالقة بين المؤلف و  في سياق حديثه عن **"إيزر"استعاره 
ترك له ما يفعله، فإن خياله لن القصة كلها ولم يُ  القارئنح ال؛ فإذا مُ والمؤلف في لعبة الخي القارئيشترك فيها 

 )7(».يدخل الحلبة أبًدا وستكون النتيجة الحتمية هي السأم، وذلك عندما ُنمنح األشياء كاملة
سيلبي هذه الدعوة،  من ثمإنتاج الحكي، و للمشاركة في  المروي عليهدعوة تمثل  إشارة الراويال شك في أن 

إضافة إلى . يصبح متلقًيا إيجابًياوهنا عن تفصيل المشار إليه،  سيطلب معرفة مضمونها، سائالً  حب بها أووسير 
 هويحفز  المروي عليه ُيغريأن تلميح الراوي يقوم بوظيفة إعالنية، حيث يعلن الراوي عن رغبته في أن يحكي، و 

 لمعرفة تفاصيل الحكاية ، وينصتالحكي إلى المروي عليه ينجذب؛ لبما يخلعه على حكيه من غموض وٕالغاز
 .الُمْلِغزة

اًرا بين ابني آوى حو نقرأ " األسد والثور"في باب  فمثالً  "كليلة ودمنة" حكايات ذلك بوضوح في نجدويمكن أن 
 :)كليلة ودمنة(

ما شأنك  :مكانه ال يبرح وال ينشط فقال كليلة ما شأن األسد مقيًما ؟ترى يا أخي ما: فقال دمنة ألخيه كليلة«
أمَّا نحن فحالنا حال ِصدق، ونحن على باب الملك واجدون ما نأكل؛ ولسنا من  ؟والمسألة عمَّا ليس لك وال يعنيك

 )8(».اسكت عن هذاأهل المرتبة التي يتناول أهلها كالم الملوك وما يكون من أمورهم، ف

" دمنة"لكن و تدخل فيما ال يعنيه، بعدم ال عه، محاوًال نصحه وٕاقنا"دمنة"أخاه " كليلة" يحاور ي الحوار السابقفف
 ، فُيلمحره، موظًفا الحكييحذت يف" كليلة"أخذ يس الملك الذي ال يبرح مكانه، وهنا/عن حال األسد سؤاله يستمر في

 :فنقرأ، "دمنة/"عليه لمرويإلى مصير غامض، من الممكن أن يحدث لـ

_______________________ 
وال  -ومال به عن وجهه –وعرض ليخفى  -ورى فيه-عمى مراده وأضمره على خالف مااظهره: الملبس فيقال الغز في كالمه يلغز الغازًا أيأي الشي  المراد بالملغز*

 .مادة لغز.لسان العرب . ابن منظور: غزة كلمة ملغزًا والجمع ألغاز وللمزيد يمكن مراجعة
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 .ئ، فالقارئ والمروي عليه كالهما في وضع المتلقي وٕان اختلف المسمى كما سبق وأن بيناالخلط بين مروي عليه والقار " ايزر"ال يعني اخذنا من **

 

 )8(».واعلم أنه من تكلف من القول والعمل ما ليس من شكله أصابه ما أصاب القرد«

لمح ؛ إذ يُ ـزغِ اْلُملْ  الحكائي التلميحالراوي من الحوار إلى "/كليلة"تحول  نوًعا من التحول، فقدالسابقة تمثل اإلشارة و 
لذا و  إذا أّصر على موقفه؛ "دمنة"الذي ينتظر غامض الصير ، وهو الم"القرد"ا أصاب بم المروي عليه/"دمنة" لـ
  )8(»....زعموا أنَّ قرًدا: لك؟ قال كليلةوكيف كان ذ: قال دمنة«: بيان الحكايةعن  سأليس

 من جهة الراوي،" غـزلْ اْلمُ التلميح "يطغى عليها  عليه المروياإلرسال واالستقبال بين الراوي و طبيعة والواقع أن 
ويمكن إيضاح  ،ا َاْللُّـْغـزحكي ُمَفِسرً ال ، ليبدأ الراوي في بثالمروي عليهمن جهة  "سؤالال"والذي يترتب عليه 

 :اآلتيةالمحددة نقاط القبال وٕانتاج الحكي في استراتيجية اإلرسال واالست

 .ه يطرح لغًزا على متلقيهُيلمح إلى حكي، وكأن: الراوي .1

 .اعتراف بجهلهبمثابة طلبه َاْللُّـْغـز المطروح، و /الحكي يسأل الراوي كشف: المروي عليه .2

 .المروي عليههو ناتج تلميح الراوي وسؤال  :الحكي .3

عندما  :مثالً رب األمثال من أجل اإلقناع، ومنها معظم المواقف التي تقتضي الحكي وضفي وتتكرر هذه اآللية 
 :الحوار اآلتي نقرأصوت خواره، عن وال سيما " الثور"بشأن  يتحدثا سوًيا، و "ألسدا"إلى " دمنة"تقرب ي

ليس الملُك بحقيٍق أن يبلغ : قال دمنة. هذا لم يكن غيرُ : قال األسدُ ? هل راَب الملَك شيء غيُر هذا: قال دمنة«
ّلف، والمودة آفتها النميمة، َر الضعيف آفته الماكْ منه هذا الصوت أن يدع مكانه، فإن السُ  ء، والشرف آفته الصَّ

 )8(»....ل بيان أنه ليس كل األصوات ُتهابوالقلب الضعيف آفته الصوت والجلبة، وفي بعض األمثا

 ؛ إذ يسبق التلميح الحوار،المروي عليه/األسد ال يطرح تلميحه الحكائي مباشرة على الراوي/"دمنة"نلحظ أن فهنا 
 ، محاوًال أن ُيزيل عنه"األسد"يحاور " دمنة"ولذا نجد  ؛المروي عليهتوطيد العالقة بين الراوي و فالحوار يسهم في 

وقد توطدت العالقة بين  ل الحوار المكتنز بالحجج العقلية ــوعندما يطو ، من صوت الخوار المخيف الرهبة
: وما ذلك المثل؟ قال دمنة: ل األسدقا«: المروي عليهلغزه منتظًرا سؤال /يتحول دمنة إلى طرح مثلهالطرفين ــ 

 )8(»...زعموا أن ثعلًبا جائًعا

 وحيلته، بقدرته المروي عليه/"كليلة"إقناع أخيه  الراوي/"دمنة"يحاول ، ف"كليلة ودمنة"يتحاور وفي موضع آخر 
سُيعرب و  )8(».ألم يبلغك أن غراًبا احتال ألسود حتى قتله؟«: بحكاية قائالً  التلميح وهنا ينتقل من الحوار إلى

 )8(»...زعموا أن: وكيف كان هذا الحديث؟ قال دمنة: قال كليلة« :عدم معرفته، فيسألعن  المروي عليه

يتضح مما سبق أن طريقة التقديم للحكي ترتكز على التلميح ثم االستفهام عن أصل المثل؛ وغالًبا ما يأتي و 
بوصفها نقطة البداية لحكى  ..."زعموا أنه كان: "ارةوتبدأ اإلجابة عنه بعب" وكيف كان ذلك؟: "السؤال بصيغة

أن األحداث غير محددة الزمان؛ إذ هي تمثيل كنائي لمعنى حكمي، يريد المبدع إيصاله، تفيد «جديد، كما أنها 
 )9(».ولعل في هذا الصنيع إثارة تشويقية للمتلقي فضًال عن الوظيفة اإلبالغية أو المعرفية

بين المتعة والفائدة،  تجارب متنوعة، تجمع ا يرويه من حكايات تعكس في تضاعيفهابم يقترب الراوي من متلقيه
الفحص "في باب أرهقه التفكير فيها، فربما جانًبا مجهوًال، وتفتح عينيه على حلول لمشكالت  وتعمق لدى المتلقي
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مكيدته " األسد"ا اكتشف من القتل، وذلك لم لينجو" دمنة"وظفها ي التلميح للحكي وسيلةيكون " عن أمر دمنة
يحتال بالحكي محاوًال " دمنة" وهنا سنجد، "الثور"فقتل " األسد"وافترائه عليه، مما أوغر صدر " الثور"بـ  ووشايته
 :على النحو اآلتي المشهد ويأتيببراءته، " األسد"إقناع 

قول األشرار دون الفحص والتثبت، بمعالجة أحد بالعقوبة عن  أيها الملك، لست بحقيقٍ : دمنة للملك، وقال دَ جَ سَ «
 .وٕاني لواثق من فحصك ببراءتي وتصديق مقالتي

إن من استخرج النار من الحجر ـ وهي كامنة فيه ـ كالقادر على أن يستخرج بالفحص وطول : وقد قالت العلماء
بباب الملك، ولو البحث ما خفي عليه من األمور، ولو كنت مجرًما سرني تركك التفتيش عني، ولما كنُت مرابًطا 

 ...كنت مذنًبا هربُت في األرض وكان لي فيها مذهب
إنَّ الذي يعمل بالشبهة وال يتئد عندها وال يتثبت فيها يكون قد صدق ما ينبغي أن : وقد كان ُيقال...

 .التي بذلت نفسها لعبدها حتى فضحها يصّدقُه، فيكون أمره كأمر المرأة
 !وكيف كان ذلك؟: قال األسد

 )8(»...كان بأرض: نةقال دم
 ابمجموعة من األمثال واألقوال التي تعدُّ تقديًما نظرًيا، سيؤكد صحته المروي عليه/الراوي لألسد"/دمنة"لقد مهد 

إلى التلميح  الراوي يلجأو بالحكي، وكأن الحكاية ـ المشار إليها عقب األمثال ـ هي دليل دامغ على صحة قوله، 
ـ من جهة يحاول و يؤجل قتله بالحكي الممتد، ـ من جهة ـ  الراويمراوغة سردية، ف المروي عليهلمراوغة  ،بالحكي

 .فسأل ليعرف" األسد"في جذب انتباه  ا مهًمالتلميح دورً لعب اوقد . حكيبال المروي عليهأخرى ـ أن يقنع 
: المروي عليهال وال يقتصر األمر على الموقف السردي السابق؛ إذ يتكرر تلميح الراوي إلى حكاية ويقابله سؤ 

طبيعة العالقة  لفحصولمزيد من التأكيد واإليضاح، يمكن استعراض المواقف السردية اآلتية " وكيف كان ذلك؟"
 :، ودورها في إنتاج السردالمروي عليهبين الراوي و 

يشهد بما لم ير، من : وقد قالت العلماء. تكلموا بما علمتم؛ واعلموا أن لكل كلمة جواًبا? ما يسكتكم: قال دمنة«ـــ 
وكيف كان : قالت الجماعة. إني أعلمه: ويقول ما ال يعلم، أصابه ما أصاب الطبيب الذي قال لما ال يعلمه

 )8(».زعموا أنه كان في بعض المدن طبيب له رفق وعلم: قال دمنة ? ذلك

وكيف : يم الجنود والقاضيفقال عظ. يصيبكم ما أصاب القائل بما ال يعلم، وما لم يحط به ُخبًرا وٕاياكم أن«ـــ 
 )8(»...زعموا أنه كان: ةكان ذلك؟ فقال دمن

ومن أمثال ذلك مثل الحمامة . فاإلخوان هم األعوان على الخير كله، والمواسون عندما ينوب من المكروه«ـــ 
 )8(»...زعموا أنه كان بأرض: قال بيدبا? وكيف كان ذلك: قال الملك. المطوقة والجرذ والظبي والغراب

ه، والتي يلع يرسال والتلقي بين الراوي والمرو اإللعل تأمل المواقف السردية السابقة يمكن أن يكشف لنا طبيعة 
ي والمرو  اتََّفَق عليه الراوي يالغليظ الذوكأن الميثاق  .المروي عليه/الراوي وسؤال اآلخر/تقوم على تلميح األول

 .اآلخر باالستفسار عن إيضاحه وبيانهه أن ُيلمح األول إلى مثل أو حكاية فيقابله يلع
النصوص ، وتشيع هذه الظاهرة في المروي عليه، فالتلميح والسؤال بمثابة الميثاق الحكائي بين الراوي و إًذا

: أو حكاية" كليلة ودمنة: "في كتاب" الملك ودبشليم الفيلسوف بيدبا: "المؤطرة بحكاية إطارية كبرى، كحكاية

 *"فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء: "في كتاب" لكاألمير حسيب وأخيه الم"

________________ 
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، سنأخذ ااذج لالستدالل با "فاكهة اخللفاء"ـ وقد سبق اإلشارة إليها ـ ولذا لن نقف طويًال على حتليل حكايات من  يُرجى املالحظة أنه سبق لنا دراسة الكتاب دراسة قائمة بذاتا *

 فحسب قبال بني الراوي واملروي عليهعلى طبيعة اإلرسال واالست

 ،المروي عليهعلى  سؤاالً طرح سردي بعينه  ضعفي مو ي أن الراو " فاكهة الخلفاء"حكايات  للنظر في الالفتومن 
  . المروي عليه بيان التلميح أن يسألهكان الراوي يطرح تلميًحا سردًيا منتظًرا السردية األخرى  وفي معظم المواضع

والمروي " حسيب"فكان الراوي هو األمير الراوي بطرح سؤاله على المروي عليه، الذي بدأ فيه  فأما عن الموضع
 هل أتاك أيها الدستور « :حكائًيا، هوحمل تلميًحا سؤال ب حيث بادر الراوي المروي عليه عليه هو أخوه الملك،

بة في معرفة الحكاية المشار إليها ه باستفهام يحمل رغيلعقابله المروى و . )10(»واقعة الرئيس مع بهرام جور؟
 )10(».كيف كانت تلك الواقعة؟«

تتبدى أجزاء معينة « :بمثابة انفتاح لعملية التلقي، فيقول أن مثل هذه المواضع السردية تكون "جيرالد برنس"ويرى 
 إًذا .ذي يكررها فقطوال تبدأ هذه األسئلة أحياًنا بالشخصية وال بالراوي ال .من سرد ما بصيغة أسئلة أو شبه أسئلة

المروي عليه، وينبغي لنا أن نالحظ ما يستثير فضوله، وأنواع المشكالت التي  هذه األسئلة إلى ينبغي أن ُتعزى
حين ذهب إلى القول " فعل القراءة: "في كتابه "إيزر"يتشابه مع ما ذكره " برنس"، ولعل كالم )4(».يرغب في حلها

 )11(».من طرف التوقعات والمتطلبات المعينة للجمهور دهيتم تحدي«بأن مجرى اإلرسال إنما 
فتح أفق التلقي على ي ؛ بلالمروي عليهقصر حكيه على أن يُ  يرغبال  الراويعلى ذلك، يمكن القول بأن  بناءً و 

كأنه يهاجم كل المتلقين بهذا السؤال فعندما يطرح سؤاله ينه، بع عليهدون االقتصار على مروي جمهور القراء 
ـ دائًما ـ جهله  ُيظهر المروي عليهولعلنا نلحظ أن .  لهم، ومن ثمة ممارسة سلطته عليهمجه كاشًفا عن هش،المد

يبدأ وهنا يعبر عن دهشته وعجبه من المثل المشار إليه  من ثم نجدهو  ،يسأل ليعرفهو ف الجواب، وعدم امتالك
 .الراوي في حكيه

أسئلة المروي عليه عقب تلميحات الراوي إلى حكاية أو  فيهاوأما عن المواضع السردية الكثيرة التي حضرت 
 :النحو اآلتي ثل، فنقرأ بعًضا منها علىم

يصيُبه من حوادِث الزمان، ما ... من ال يقيُل المستقيل، وال يغيُث المستغيث، وال يتقيَُّد بمعنى هذا الحديث« ــ
ُقْل لي كيَف كاَنْت قّصُته، وما كانت  :لطانأصاب بعَض الجْرذان، الذى لم ُيَخلِّْص الغزالَة، قال الس

 )10(».قضيُته؟
كده، وما َتَوّلَد من قضيِة أخبْرني بكيفّيِة ن :قال الملك لَولِده .كما جرى لنديِم الملك الظاهر، مع صديِقه المسافر« ــ

 )10(».؟حسده
ا بالشهوة مماذقة، وشّتاَن ما بين المحبِة كما َفَعَل بالبطِة الثعلب، حيث كانت َمَحبَُّتها غيَر صادقة، وموُدته« ــ

أخبْرني أيها الخبير، كيف هو  :قال الملك. الخالصة والمحبِة المنافقة، ال َجَرَم َأّدْت إلى عكِسها، وٕازهاِق نفسها
0(».هذا النظير؟

7F

1( 

بها اللية التي يعلن الواجهة اإلشهارية والبداية االستهيمثل التلميح  أن في المواضع السردية السابقة من المالحظ
أمام لغز  المروي عليهوكأنه يضع  ه؛ إذ يصمتدسر  يبدأ مباشرة في العقب التلميح الراوي عن حكي جديد، و 
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لعل الصمت هنا هو صمت و  )12(».اشيًئا من االستغراب ال يزول إال إذا انكشف ما كان مستورً «ليثير بداخله 
؛ سارًدا تفاصيل الحكاية ؛ ليسأل الراوي بيان اللغز المطروحمروي عليهالاستجابة  انتظرً مالراوي  ، يعمد إليهمتعمد

 هروح؛ والتحقق من عجز إزاء التلميح المط المروي عليهألن الراوي لن يشعر بمتعة الحكي إال بعد اكتشاف جهل 
 .ل والبيانالكشف، الح من الراوي عن فك غموض التلميح الُمْلِغز والتصريح بجهله وعجزه يدفعه للسؤال طالًبا

من خصائصها الفنية طريقة التقديم «فذكر أن ة لحكايات الحيوان عن الخصائص الفني "غنيمي هالل"ولقد تحدث 
وكيف كان ذلك؟ ويتصدر اإلجابة  :للحكايات بالتساؤل واالستفهام عن أصل المثل الذى وردت فيه الحكاية بعبارة

3(»...زعموا أنه كان :عن االستفهام عبارة
8F

دوًرا فنًيا في الحكاية يلعب التلميح يمكن القول بأن  ء على ذلكوبنا )1
تلميح الراوي ُيعدُّ اختباًرا نفسًيا  بمعنى أن" فاكهة الخلفاء"ات حكاي أيًضاو " كليلة ودمنة"وال سيما حكايات  ،التراثية
 .في بيان التلميح المروي عليهلرغبة 

طبيعة العالقة المتوجسة يتمثل في  ـ تحديًدا ـ الرمزية الحيوان في حكايات مهمٍ  مرٍ أل يجعلنا ننتبه ما سبقلعل و 
هو الملك دبشليم، كما أن " كليلة ودمنة"الرئيس في كتاب  المروي عليه، حيث نجد أن المروي عليهبين الراوي و 
ل في الحكايات الرمزية تحمهذه ملك أيًضا، ومعروٌف أن الهو " فاكهة الخلفاء"في كتاب  الرئيس المروي عليه

يجعل الراوي متحفًظا ومتخوًفا في اآلن ذاته، فهو يشير من بعيد بالحكي،  من شأنه أننقًدا سياسًيا،  تضاعيفها
د تحمل نقًدا ربما الملك، طالًبا وراغًبا في بيان اإلشارة أو اإلفصاح عن الحكاية التي ق/المروي عليهوينتظر سؤال 

 .لملكا/يكون الذًعا للمروي عليه
ه، يلعللمروي  من نقد وتوجيهفي طياتها  هتحملوما  تهاحكايبمضمون الراوي  وعي يعود ذلك إلىجح، وعلى األر 

، وكأن التلميح هنا أشبه ما يكون باالختبار الذي المروي عليه ىقبل أن يفرض حكيه عل من بعيدُيلمح  جعلته
رغبة إيجابية فسأل عن بيان التلميح  ليهالمروي ع ىه لمعرفة رغبته في التلقي، فإذا أبديلعيعقده الراوي للمروي 
كت الراوي خوًفا من رد فعل تفاعًال مع التلميح سيس المروي عليهالحكي، وٕاذا لم يبد  مباشرة هنا سيبدأ الراوي في

 .وخيمعقاب  من سيترتب عليه وما عليه يالمرو 
" ألف ليلة وليلة"إلى حكايات  )اكهة الخلفاءفو  كليلة ودمنة(: التراثية ذات الطبيعة الرمزية حكاياتالٕاذا انتقلنا من و 

ملمًحا مهًما للغاية، مفاده التي تعكس من صيغ التلميح الحكائية، و  كبيرٍ  بعددٍ تكتنز  "الليالي"حكايات سنلحظ أن 
هنا أخذ يتفنن في من ملل، و شعره بالأن يُ ، دون ألكبر وقت ممكن بالمروي عليهحتفظ الراوي يريد أن ي :أن

 .من حكيه عرض ما لدي
أن يزوجها من الملك  "الوزير"من أبيها تطلب " شهرزاد"نجد  فيهاو  الكبرى، الحكاية اإلطارية ولنبدأ تحليلنا من

الوزير /ين يديه، ولكن األبوسبًبا لخالصهن من ب ،فإما أن تعيش وٕاما أن تكون فداًء لبنات المسلمين" شهريار"
، ما عزمت عليهفي المضي يعل تصر قرارها، وهي عاقبةمن ة ويحذرها خوض هذه المغامر ى البنته ضال ير 

 :فنقرأ، لإلقناع وسيلة يوعندما يفشل األب في إقناع ابنته بالكالم المباشر، ال يجد أمامه إال الحك
 . باهللا عليك ال تخاطري بنفسك أبًدا: قال لها«

 .ال بد من ذلك: فقالت له
  .ر والثور مع صاحب الزرعلحماما حصل ل عليِك أن يحصل لكِ  ىأخش: فقال 

 )14(».؟لهما يا أبتِ  يوما الذي جر : فقالت له
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رد  انتظرً ، م"الحمار والثور مع صاحب الزرع": كايةالوزير إلى ح/األب/الراوي تلميح يتضحفي النص السابق و 
 فتها للمعرفة؛ولهتجاوبها يتحقق من ربما يريد أن أو  ،تهاساحميقظتها و  وكأنه يختبر شهرزاد/االبنة/المروي عليها

 ".لهما يا أبِت؟ ىوما الذي جر : "يح السرديعن بيان التلم األب/شهرزاد تسأل الراوي/ولذا سنجد المروي عليها
وبال  ىاالستماع فإنَّ الّسرد يصبح بال معن يإذا لم ُيبد المتلقي رغبة ف«فسؤالها هذا ضروري ومهم، فـ

 )15(».ىجدو 
 ، فمثالً الحكيفي مقدمات  هذه الصيغتتجلى ، الصطياد المروي عليه يةعن حكيه بصيغ تشويق الراوي ُيعلن
الصطياد المروي عليه،  خطتها الراوية/شهرزاد رسمت، "ألف ليلة وليلة" يمن ليال يالليلة األولبدء قبل  نلحظ

 ىتها الصغر أخ أوصتشهريار، وذلك عندما /وهو الملك الرئيس بالمروي عليهلإليقاع ـ أو فًخا  ـ اكً رَ شَّ  وضعتف
" شهرزاد"، فهنا تتقدم وتطلب من حاجته ىحضرته، ورأته قد قض يقصر الملك، وجلست ف ىإذا أتت إل" زاد دنيا"

 .حديثًا غريًبا
تمثل عامل جذب للمروي ألن الغرابة  ؛)غريًبا( يالحك/السرد/أن يكون الحديث يهو تركيزها علوالالفٌت للنظر 

حيز  عنيخالف العادة ويخرج  ألن الغريب الغريب؛ يالحك ىإل يـ سيصغ ـ من غير شكٍ  شهريار الذي/ عليه
ى عل إبقاءٍ حديثها، وما سيتبعه من  سماع يعل المروي عليهحرص  الراوية/لوف، ومن ثم ستضمن شهرزادالمأ

 .حياتها
به سهر  يا أختي حدثينا حديثًا نقطع«: المروي عليهدعوة عد أال تبدأ حكيها إال ب يعل" شهرزاد"حرص كما ت

حًبا وكرامة إن أذن لي هذا الملك المهذب فلما سمع ذلك الكالم وكان به قلق ففرح بسماع : ليلتنا، فقالت
 )14(».الحديث

 :األمر صيغةبوتتسم دعوتها ، أحاديثها بث يف واستدعائها لتبدأيتم النداء عليها، " شهرزاد"ويعكس هذا النص أن 
 يف" شهريار"ُتشرك الملك  "زاد دنيا"ألن  ؛"حدثيني"ولم تأت " حدثينا" الصيغة جاءت وواضح هنا أن، "حدثينا"

 المروي عليهبذلك ُتشرك  ي، وهأن يسمح لها الملك بالحديث بشرطإال " شهرزاد"ولذا فلن تتحدث  ؛يأمرها الطلب
 قًيا سلبًيا،دعوتها سيكون متل يف المروي عليه/إذا لم يشارك الملكمعها، بل تشترط أن يأذن لها في الحكي، ف

 ُيْصَغىعلي أن يكون ملبًيا لدعوة صادرة عن المتلقي، وبدون هذه الدعوة يصير طفيلًيا ال  إًذاالراوي يحرص «فـ
، وسيظهر ذلك بوضوح وٕانصاته يقظته الراوية/تضمن شهرزادسعد موافقة الملك بلكن و  )15(».إليه وال يؤبه له

بث حكيها  يف" شهرزاد" تبدأثم تلقًيا إيجابًيا، ومن  وأبدىبالفرح،  وجهه تهلل المروي عليه، فقد/وجه الملك ىعل
بعيًدا، وصار " زاد دنيا"تم تنحية  ثمة تحول مقصود؛ إذ هذه الصيغة يوف، )بلغني أيها الملك السعيد( :بصيغة
 .المقصود بعينه المروي عليه  فهو ،الملك السعيد ىإل موجًها الحكي

" السعيد"لصفة سنجد أن هذه ا، )الملك السعيد(بـ  شهريار/لمروي عليهلـ" زادشهر "تحليل وصف  ىوٕاذا عدنا إل
وبالفعل  .يهعل ىُسيلق ، واستعداده لمامن بوادر إيجابية، تعكس سعادته بالحديث جاءت لما رأته على وجهه

الملك، /روي عليهالم يـ وما تاله من أحاديث وحكايات ـ أثره البالغ عل في الليلة األولى" شهرزاد" لحديثسيكون 
سفك الدم األنثوي ليلة تلو ل يؤجل شهوته، إضافة إلى أن الحكي سيريح نفسه، ويزيل همه، و عندما يعالج أرقه

 ىـ وأيًضا لد الملك/المروي عليه لدىالزمنية ستتكون هذه المدة  ي، وفالمعروف بلوغ الرقم القياسي يحت ىاألخر 
 ة ـ مجموعة كبيرة من المعارف بعد سماعه لألحاديث المنقولة عنبعام القارئالمتلقي الضمني للحكايات أو 
رتقي من حكم ومعارف متنوعة، ست تضاعيفها يلحكايات السالفين وما تحمله فالقدماء، وبعد اإلصغاء والتلقي 

 ":دنيازاد" ىأختها الصغر  ىتعرف ذلك جيًدا، فمنذ البدء تشترط عل" شهرزاد"، وبفكر وعقل الملك
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حدثينا حديثًا غريًبا نقطع به  أختييا  :فقولي يحاجته من ىالملك قض ورأيتِ  يندإذا جئِت ع«
4(».السهر، وأنا أحدثك حديثًا يكون فيه الخالص إن شاء اهللا

9F

1(  
مشروٌط بطلب الحديث الغريب، ولكن بعد " دنيازاد"، فـمجيء المتلقيحال  ىمقتض يأن النص يراع المالحظومن 

لن " دنيازاد"ـ ـ، فالملك/حال المروي عليه يمرسلة الحك"/شهرزاد" يجته، وبذلك تراعانتهاء الملك من قضاء حا
شاغله األكبر، فإذا  ييقطع السهر، إال بعد انتهاء الملك من قطف البكارة وه يتتقدم وتطلب الحديث الغريب الذ

ى ذلك مقاطعة رتب علسيتمن ثم ، و االستماعُطلب الحديث قبل قضاء الملك لحاجته، فمن المؤكد أنه سيرفض 
 .قبل أن يبدأ الحكائيتعطل البث و  الحكي

ة راوي/دنفسًيا وجسدًيا لعملية التلقي، وبذلك تضمن شهرزا الملك/المروي عليه هيأيت ىفالبد من االنتظار حت ،إًذا
عن ن يشغله شاغل ، ومن ثم فلوانطفأت شهوته ،حاجته يانتباهه ويقظته ومشاركته اإليجابية، فقد قض يالحك

 .التلقي واإلصغاء
وهنا  )14(».بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد« :حكيها بهذه الصيغة" شهرزاد"تستهل  الليلة الثانية يوف

هي إضافة جديدة ملموسة، لم " ذو الرأي الرشيد" ولى، فـألمقارنة بالليلة ا في الصياغة االستهاللية إضافةنلحظ 
 أن تكمل" شهرزاد/ الراوية" من" الملك/المروي عليه" يطلب، ففي الليلة الثانية ىاألول الليلة يف "شهرزاد"تنطق بها 

 يذلك سداًدا ف يف ىتر  يواستمالحه له، وه ىالليلة األولتفكيره فيما سمع ب ىحديثها، وبسماحه لها تفطن إل

 *"رأي الرشيدالذو " :وصًفا جديًدا، إنه أوصافه ىرأيه، ومن ثم تضيف إل يأو رشاًدا ف ،تفكيره
" شهريار"/المروي عليهكل حكاياتها بطرح سؤال تحفيزي تختبر به رغبة " شهرزاد"/الراويةومن الطبيعي أن تبدأ 

تعليمه وتثقيفه ـ في المقام األول ـ ألن هدفها  ؛الجواب لمعرفةه تي، أو تتحقق من حماسأثناء الحك وتضمن يقظته
ويظهر ذلك عندما  سردية،مبثوثة في الحكايات الموية بالمعرفة الأو ترويضه وربما تدجين شهوته الد يبالحك

هنا فمن هذه الحكاية العجيبة،  شهريار/المروي عليه وقد تعجب" التاجر مع العفريت: "من حكاية" شهرزاد"انتهت 
 :وضعت شهرزاد تلميًحا حكائًيا جديًدا فقالت

 )14(».وما حكاية الصياد؟: وما هذه بأعجب من حكاية الصياد، فقال لها الملك«
، فإذا كان األعجب ىتشويق إل، إنه تلميح أو "شهريار/"تحفيزًيا لـلمروي عليه ،ويحمل النص تلميًحا تشويقًيا

المروي ، وتوق أعجب" شهرزاد"/الراوية يكوت عنه لدعجبه مما سمعه سابًقا، فإن المس ىقد أبد المروي عليه
 يسع يهذا كله، فإن وضع التلميح دليل عل ىإضافة إل، السؤال ىمعرفة األعجب يدفعه إل ىإل الملك/عليه

شهرزاد تحارب الزمن المحدد «خاصة إذا كانت ، يلعبة ال تنته يوٕادخاله ف المروي عليهلجذب انتباه  الراوي
بالحكي المستمر، وكانت على معرفة حقيقية " شهرزاد"ت فقد احتم )16(».لموتها بروايتها المستمرة لكسب الوقت

نهي حكيها، ففي نهاية كل حكاية كانت تضع ـ عن ن تُ ولذا لم تشأ أ تها ليلة بعد ليلة؛بأنها مع سردها ستؤجل مو 
رغبته في االستماع فكان يسأل عن بيان " شهريار"/المروي عليه كاية جديدة، ولم يخفتلميًحا سردًيا إلى ح قصد ـ

 .التلميح السردي
 

_________ 
 أي العاقل الهادئ: والشخص الرشيد.. المراد صاحب العقل والتفكير والنظر والتأمل: ذو الرأي الرشيد * 
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 :المستمر المتناسل والتلقي الحكي

 سيحدث لوماذا ، ولكن عليه يالمرو ـ من غير شك ـ نشاط  سينتهيحكاية البد لها من نهاية، ومع نهايتها  أيإن 
 !؟عند النهاية سؤال ُوضع

وهنا ... معرفتهال ولديه فضول ،الحكاية/؛ ألنه يجهل اإلجابةالمروي عليهالسؤال سيكون مجدًدا لنشاط  ال شك أن
إشباع  ييعتمد أكثر ما يعتمد عل يألن الراو  ؛يوهذا له دخل كبير بعملية التلق ؛من جديد يسينفتح باب الحك

نهاية كل حكاية سؤاًال  يف يولهذا يضع الراو  ادث الغريبة والحكايات العجيبة؛حو سماع ال يف المروي عليهرغبة 
أو  "أخبرنا"أو " ؟..كيف: "نشاطه، فإن قال له ىمد ي، ويتعرف من خالل جوابه علالمروي عليهيختبر به رغبة 

 .هلحكي المشار إليلتماع واإلنصات ساالمواصلة المعرفة و  يف فهذا يعكس رغبته... أو " حدثنا"
: ةاو يلحظ تنامّي ُسلطة الر س" ألف ليلة وليلة"و" فاكهة الخلفاء"، "كليلة ودمنة: "لعل الناظر المّدقق في حكاياتو 
، فهؤالء الرواة يحضرون ويضطلعون بتنظيم مروياتهم، ويتحكمون "شهرزاد"، "األمير حسيب"، "بيدبا الفيلسوف"

ويمكن القول بأن الحكي ى ويتكاثر ويتناسل باستمرار، ألنهم يمتلكون الحكي الذي يتنام ؛في المروي عليهم
الديمومة السِّحرية والجاذبية المغناطيسية الّتي تمارسها الحكايات « بـ المستمر أشبهالمتناسل والتلقي 

7(».باستمرار
10F

1( 
ا، وهنا سأله يحً تلم طرح الراوي، ثم المروي عليهحوار بين الراوي و جاء تالًيا لالحكي أن  الحظنا" كليلة ودمنة"في ف

نقرأ " األسد والثور"، ففي باب على مدار الحكيهذه الطريقة  روتتكر  .التلميح المشار إليه طالًبا بيان المروي عليه
 :المروي عليه/ الراوي ودمنة/ بين كليلة القائم هذا الحوار

ال تلتمس تقويم : قال الرجل للطائرولكن ما غناُء هذه المقالة، َوَجَدا هذا التأنيب، وأنا أعرف أن األمر فيه كما «
ر من ال يفهم زعموا أن جماعًة من القردة ُكنَّ في : قال كليلة? وكيف كان ذلك: فقال دمنة. ما ال يعتدل، وال تَُبصِّ

فهذا مثلك في قلة االنتفاع بالموعظة، مع أنه قد غلب عليك المكُر والعجب، وهما خلتا سوٍء، إنه (...) جبٍل 
  ? وكيف كان ذلك: ، قال دمنةالمغفَّلبة ما أنت فيه ما دخل على الَخبَّ شريك سيصيبك من عاق

 )8(»...زعموا أن رجلين، أحدهما خٌب واآلخر مغفَّل: قال كليلة
يطلب  المروي عليه/"دمنة"و" حكاية الطائر والقردة"يشير إلى الراوي /كليلة نأ في النص السابقمن الواضح 

وال يمكن  "الخٌب والمغفَّل"حكاية إلى  يضع في نهايتها إشارة جديدةمن حكيها " لةكلي"نتهي ، وعندما يبيانها
فما فضول المستمعين داخل الحكاية إال ذريعة لإلجابة على فضول « وصف هذا السلوك بالفضول الحكائي

كليلة "لحكي في وبذلك يتسم ا، )18(».وما الحكاية القصصية التالية إال متغيٌر لالسترجاع التفسيري ... القارئ
المروي من  يباستمرارية فنية، تتجلى في الصياغة الختامية القائمة على التلميح إلى حكي جديد، يستدع "ودمنة
أن يسأل الراوي إيضاحه، ويمثل سؤاله بؤرة للتوالد السردي حيث تتوالى الحكايات الواحدة تلو األخرى على  عليه

 .نحو يشكل بنية سردية مستمرة ومترابطة

وَمْن ...«معظم حكاياته بجملة تشويقية، تحمل إشارة جديدة إلى حكاية أخرى  الراوي يختتم" فاكهة الخلفاء"في و 
 )10(».ُبنياَن أشراِفه يصيبه مثل ما أصاب الذئب، مع الَجْدى المغنى المصيب يال يشيُد أركاَن أسالفه، وال يقوّ 
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 وتأتي )10(».ملك من أخيه أْن يذكَر ذلك المثل وينهيه؟فسأل ال«اإلشارة تساؤًال من المروى عليه  وتستدعي
وَمْن َتَرَك التأمََّل «؛ اإلجابة عن السؤال في صورة حكي جديد، ويحرص الراوي في نهايته أن يشير إلى مثٍل ثالث

 :مثلوتتبع هذه اإلشارة طلًبا من المروى عليه ببيان ال )10(».واالفتكار، أصابه ما أصاَب ابَن آوى مع الحمار
ه فيحكي، وبذلك يتوالد الحكي الراوي طلب المروى علي ويلبي )10(».أفدنا أيها المختار، كيفيَّة هذه األخبار؟«

وعن طريق ) enchainementالتسلسل (توالٌد يتحقق عن طريق « إنهويترابط في سلسلة من النسل المتصل، 
   )19(».احتواء كل حكاية لحكاية أخرى تحتوى حكاية ثالثة بدورها

ية التراثية على متوالية سردية توالدية، فكلما أشار الراوي إلى حكاية وجد تساؤًال من الحكاإذن، يعتمد إنتاج 
، وكلما أجاب الراوي عن التساؤل تولد السرد، وتتوالى هذه العملية حتى تحتشد الحكايات الفرعية في المروي عليه

يوحى إلينا بفكرة ال نهائية الحياة، واتصال جزئياتها « الحكائي سيلالسلسلة طويلة ـ وربما ال نهائية ـ ولعل هذا 
 )20(».ويتوالد بعضها من بعض على نحو مطرد اطراد، فإذا هي تبدأ من حيث تنتهيبعضها ببعض في تتابع و 

فالراوي على خاصية التوالد الحكائي المتجدد والمنفتح في آٍن واحد، ترتكز  الحكيعملية  ومن ثمَّ يمكن القول بأن
 .يفتح عملية إنتاج الحكي على فضاء متسع يوشك أن يكون ال نهائي

سنلحظ أن الحكايات تتوالد " ألف ليلة وليلة"إلى حكايات " فاكهة الخلفاء"و" كليلة ودمنة": وٕاذا انتقلنا من حكايات
يم في العديد من من محفزات الحكي القد«ـ بحسب سعيد يقطين ـ السؤال ف أيًضا؛ وتتناسل على أساس السؤال

 )21(».الليالي إلى أن تنتهي... ة؛ وهكذا دواليك أنواع وأشكال السرد العربي، فيكون الجواب حكاية كبرى جديد

على األرجح هي طريقة و ، ةالحقالحكاية للافتتاح جديد الخروج من الحكاية السابقة و يضطلع بدور  ولعل التلميح
 يف«، ولقد راجت "ألف ليلة وليلة"، و"كليلة ودمنة" يف حيث نجدها، راثيةسردية استطرادية مألوفة في الحكاية الت

6(»من السامعين ألنها صادفت قبوًال طيًبا ؛رواًجا ملحوًظا يالليال
11F

لديهم " الليالي"فالمروي عليهم في حكايات  )1
فـفي حكاية اة، وهم من يسعون لطرح التساؤالت على الرو توق لمعرفة عوالم مجهولة، واكتشاف أسرار غامضة، 

المروي عليه مما رآه من آثار الضرب علي جسد الفتاة المضروبة "/ هارون الرشيد"يتعجب " الحمال مع البنات"
 :السؤال، فنقرأ حطر بالمقارع، ويدفعه هذا العجب إلى 

 وال ينتهي تعجب )14(».ما سبب الضرب الذي علي جسدك؟: تعجب الخليفة من ذلك ثم قال للصبية الثانية«
هل عندك «: المروي عليه حتي يعرف كل شيء، فيسأل الصبية األولى التي سحرت العفريتة أختيها إلى كلبتين

وغرض الخليفة من السؤال أن يستكشف سر العجيب، ومع جواب  )14(».؟خبر بالعفريتة التي سحرت أختيك
 .الراوي ينفتح الحكي وتتناسل وتتداخل الحكايات وهكذا دواليك

" هارون الرشيد"هارون الرشيد هو من يبحث عن الراوي، ال العكس، فنجد /للنظر أن المروي عليهومن الالفت 
" قفة"و" شبكة: "رأسه على« يطوف في مملكته ويسأل وبسؤاله يصبح مروًيا عليه، فعندما يرى شيًخا كبيًرا يحمل

 )14(».حرفتك؟تقدم الخليفة إليه وقال له يا شيخ ما . وهو ماٍش علي مهله" عصا"وفي يده 
كي أن حرفته الصيد؛ ولكن  علىيدل ) الشبكة ـ القفة(: من أدوات الصيد" الشيخ"ومن الواضح أن ما يحمله 

الراوي ليست على "/الشيخ"وٕاجابة ) يا شيخ ما حرفتك؟: (ينفتح باب الحكي البد من طرح السؤال من المروي عليه
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ويصمت؛ ولكنه يريد أن يحكي، فيطنب ويشكو إلى . ا صيادأن: حجم السؤال، بمعنى أنها لم تكن موجزة، فيقول
 )14(...الخليفة حاله وضيق رزقه

، يرتبط "حكاية الصبية المقتولة"، ففي األسئلةهارون الرشيد وبين طرح /تعجب المروي عليهوثمة تالزم بين 
ك اقتصوا لها وما سبب إقرارك بالقتل من غير ضرب وقول: تعجب الخليفة وقال« التعجب بالسؤال، فقد

 )14(».مني؟
وأما . سبب إقرار الشاب بالقتل: ومن الواضح أن سؤال المروي عليه يتضمن شقين؛ أما عن الشق األول، فهو

الشق األول ربما أجاب الشاب  ىسبب قوله اقتصوا مني، فلو كان السؤال قاصًرا عل: عن الشق الثاني، فهو
ؤال وهو ما سبب دعوتك إلى القصاص منك؟ وهنا سيبدأ الشاب فأوجز، وهنا تأتي وظيفة الشق الثاني من الس

من أين أخذت «: القاتل في ممارسة دور الراوي، فيحكي عن التفاحة التي رآها في يد العبد األسود، وسؤاله للعبد
4(».هذه التفاحة حتي آخذ مثلها؟

12F

1( 
فيتحول العبد إلى راٍو، ويصبح  كاذبة، حكايةولكنه يستطرد فيحكي  يوجز الجواب؛والالفت لالنتباه أن العبد ال 

ال : أين الثالثة؟ فقالت«: وعندما يذهب الشاب إلى بيته ال يجد التفاحة الثالثة، فيسأل زوجه. الشاب مروًيا عليه
وهنا يشك في سلوكها فيقتلها ويقطعها ثم يضعها في صندوق ويرميه في نهر  )14(»!.أدري وال أعلم أين ذهبت

وهذا يدفع األب إلى  ــ ولم يكن له علم بمقتل أبيه ألمه ــد إلى بيته يجد ولده األكبر يبكي دجلة، وعندما يعو 
وفي الجواب ينفتح الحكي، ويتحول االبن إلى راٍو ويصبح األب مروًيا عليه، فيحكي  )14(».ما يبكيك؟« :سؤاله

ولم  )14(».من أين جاءتك هذه؟« :االبن حكايته مع العبد األسود الذي خطف منه التفاحة، وبعد خطفها يسأله
ولكنه يحكي قصة مرض األم التي  ؛"أحضرها أبي"أو  "من أمي": يجب الولد إجابة موجزة فيقول للعبد مثالً 

 ...اشتهت التفاح وسفر األب إلى البصرة وشراء ثالث تفاحات بثالثة دنانير
ال يعرف جعفر من أين و د األسود وأال قتله، بأن يحضر العب" جعفر"وزيره " هارون الرشيد"وعندما يأمر الخليفة 

يأتي به؟، ويقرر أن يلزم داره ثالثة أيام وفي اليوم الرابع أخذ يودع أهله تمهيًدا للذهاب إلى الخليفة الذي أرسل 
فلما فرغ من التوديع تقدم إلى بنته «: رسوًال يسرع في طلبه، وهنا أيقن جعفر أنه مقتول؛ ولذا أخذ يودع أهله

فراقها فوجد في جيبها شيء  ىعل صدره وبكى رة؛ ليودعها وكان يحبها أكثر من أوالده جميًعا فضمها إلىالصغي
 )14(».؟ما الذي في جيبك :مكبًبا فقال لها

من القتل بقدر ما يشغله السؤال، ويقود  واقترابٍ  وبالءٍ  ال يشغله ما هو فيه من كربٍ " جعفًرا"ومن المالحظ أن 
هو من جلب التفاحة البنته، فيأتي بالعبد " ريحان"ومع الجواب سيعرف الوزير أن العبد  السؤال إلى الجواب،

 )14(».من أين هذه التفاحة؟« :ويسأله
المواقع تتبدل، فيتحول و  الحكاية تتكرر، أن ىتبادل األدوار، أو تعدد األصوات، بمعنوكما هو واضح من تكرار و 

" وحيد السعفي"، وبحسب طريقة يتوالد الحكي ويتناسل وينفتح زمن التلقيعليه، والعكس، وبهذه ال وٍ مر  ىالراوي إل
ال نهاية  بعًضا، يخضع لتصّور شامل متواصل هو عالٌم يرتبط بعضه ببعض، ويفّسر بعضه إًذاعالم القّص «
 )22(».له

لديه رغبة  يفالراو  ،يالراو هذه الطريقة االستطرادية مردوده في نفس وعلى األرجح كان قبول المروي عليه ل
ها بنية إن .جديدة حكايةلصق فيها حكاية أنهاية  ىجعله كلما وصل إلدون توقف، وهذا  ياإلطالة أو الحك يف
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ُيعيد ـ من غير شك ـ إنتاج نوع من نظرية الكالم « يالراو ومنفتح، وكأن  مستمر متجدد،: يذات توالد حكائ
 )23(».ظرية مفتوحة للسماعالوقت نفسه ن ي، وُيعيد ف)يولد الكالم يالكالم الذ(

 :الحكي فدية الحياة
، وكذا كان الحكي في "دبشليم الملك"من قتل " بيدبا الفيلسوف"سبًبا ناجًعا لينجو " كليلة ودمنة"كان الحكي في 

وذلك  ،به إليذائه وقتله" أخيه الملك"تربص  من وتخلص" األمير حسيب" احتال بها وسيلة نافعة" فاكهة الخلفاء"
(اية الوزير باألميربعد وش

13F

؛ من القتل فحسب "شهر زراد"كن الحكي سبًبا في نجاة لم ي" الليالي"في حكايات ، و )∗
الحكي لتأجيل الموت المحدق بهم، أو تعطيل سيف السّياف تستثمر الشخصيات " الليالي العربية"إذ نجد في 
 إن« :الصياد ، تلميح"صياد مع العفريتال"اية حكفي رقابهم، فعلى سبيل المثال ال الحصر نقرأ  ىالمسلّط عل

! وما شأن وزير الملك يونان والحكيم رويان؟: فقال العفريت. مثلي ومثلك مثل وزير الملك يونان والحكيم رويان
 )14(».وما قصتهما؟

لقمقم بقدر ما يشغله ال يشغله ما هو فيه من سجن داخل ا المروي عليه/لعله من الواضح ـ هنا ـ أن العفريت
الملك "إطاًرا لحكاية " الصياد والعفريت"وبذلك تصبح حكاية ، ولذا فهو يسأل الصياد عن القصة رفة القصة؛مع

رر الملك يقّ ص من الحكيم، ونجحت وشايته، فإقناع الملك بالخالاستطاع الوزير  وفيها ،"يونان والحكيم رويان
قتله، وهنا يحذره الحكيم من مغبة قراره، طالًبا  ىعليأمر بإحضار الحكيم بين يديه، وُيبلغه بعزمه ، و قتل الحكيم

منه أن يبقيه حًيا، متوسًال إليه، ولكن الملك يأمر السّياف، فيغمي عينيه ويشهر سيفه، وهنا يحتال الحكيم قبل 
 :تنفيذ القتل، وتكون حيلته هي التلميح الحكائي

أبقني يبقيك اهللا وال تقتلني يقتلك : ول للملك، والحكيم يبكي ويقعينيه وشهر سيفه بعد ذلك تقدم السياف وغمى«
وما حكاية : ثم إن الحكيم قال للملك أيكون هذا جزائي منك، فتجازيني مجازاة التمساح قال الملك... اهللا

4(».؟التمساح
14F

1( 
طل المروي عليه، وُيلحق تهديده بالتلميح الحكائي فيتع/الحكيم يصيح آمًرا ومهدًدا الملك/من الواضح أن الراوي

سأل بعدما بث في نفس المروي عليه الرهبة والرغبة، وهنا  ،عن نفسه سيف الموتالراوي ع رففعل القتل، وبذلك 
في  الراوي/، ليبدأ الحكيماف بسيفه المسلط، وبالسؤال سيتوارى السيّ وما حكاية التمساح؟: الملك/المروي عليه

الحكي إلى سالح في يد الراوي وسلطة مؤثرة على تحول وبذلك ، الملك/المروي عليه علىممارسة سلطة الحكي 
يمثل فعًال «التلقي بعد تلقي الحكاية، وكأن  ، ويتراجع عن قراراته، حيث يتخلى عن قناعاتهالمروي عليه

ن توقعات الحقة؛ إذ يفكر، ُيّقرر، أو يغير قرارات سابقة، أو يكوّ  المتلقيالتلقي تجعل جمامًيا جمالًيا، فعملية است
 )6(».التلقي عملية دينامية تفاعليةوبذلك يصبح  رفض، إلخييقبل، 

القمقم، وقرر  ة العفريت إلىفي إعادنجح الصياد  سنجد أن، "الصياد مع العفريت"إلى حكاية مرة أخرى وٕاذا عدنا 
عن قراره،  المروي عليه/أن يثني الصياد الراوي/، وهنا يحاول العفريتأخرىالتخلص منه برميه في البحر مرة 

 )14(».وما شأنهما؟: ، قال الصياد"عاتكة"مع " إمامة"وال تعمل كما عمل «: فيخاطبه
 

___________ 
سنقتصـر علـى حتليـل حكايـات مـن وعـدم التكـرار ملـا هـو معلـوم وشـائع، ئية يف الكتابني غزيرة وكثرية، وال سـيما يف احلكايـة اإلطـار للكتـابني، وحرًصـا علـى اإلجيـاز النصية واحلكاشواهد ال∗

 .موال سيما أشكال املروي عليه طبيعة السرد يف احلكاية الرتاثية علىحتليلية الليايل نقرأها قراءة نقدية جديدة، ختدم فكرتنا، وتكون مبثابة أمثلة 
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قتل قررت  "الصبية"أن نلحظ " الحمال مع البنات"في حكاية ف" حكاية الصياد والعفريت"وال يقتصر األمر على 

ألن  يذ ما عزمت عليه؛ولكنها ال تشرع في تنف الرشيد ووزيره جعفر وسيافه مسرور؛الحّمال والصعاليك وهارون 
 :معرفة خبرهم أو حكايتهم، ومن هنا تسألهم جميًعا فضولها يدفعها إلى

فقالت . فقالوا ال واهللا ما نحن إال فقراء الحجام هل أنتم إخوة؟: الصعاليك، وقالت لهم علىن الصبية أقبلت ثم إ«
تلفت عيني ولهذا األمر حكاية  حيثريب لي أمر غ فقال ال واهللا وٕانما جرى أعور؟ هل أنت ُولدتَ : لواحد منهم

: مآقي البصر لكانت عبرة لمن اعتبر، فسألت الثاني والثالث فقاال لها مثل األول، ثم قالوا علىلو كتبت باإلبر 
ن كل منا من بلد وأن حديثنا عجيب وأمرنا غريب، فالتفتت الصبية لهم، وقالت كل واحد منكم يحكي حكايته إ

4(».كاننا؟م وما سبب مجيئه إلى
15F

1( 
حكي اإلكثار من األسئلة؛ ليخوضوا في  ىعل المروي عليها/"الصبية"يحفزون  الرواة/ومن الواضح أن الصعاليك

بوا عن أسئلتها مباشرة وٕانما يحفزونها ويفتحون شهيتها نحو المعرفة، لكي يج مالعجيب أو سرد الغريب، فهم ل
 من سرد حكاياتهم يرجع إلى ولعل هدف الرواة. حكاية حكاية عاهة عيونهم، خاصة أن لكل أعور منهمتعرف 

 .رغبتهم في تعطيل فعل القتل

، صار من المألوف أن ُيلمح الراوي إلى حكاية منتظًرا سؤال المروي عليه ليشرع في الحكي مباشرة وذلك دون إًذا
قبل المروي عليه الشرط قيد أو شرط؛ ولكن من غير المألوف أن يضع الراوي شرًطا قبل الشروع في حكيه، فإذا 

وعلى األرجح أن سبب هذا التحول في العالقة بين الراوي والمروي عليه، يرجع إلى إدمان . بدأ فوًرا في الحكي
شروطه، ويتجلى الحكي المشروط في كثير ًرا في يد الراوي يخضع له ويقبل المروي عليه للحكي، مما جعله أسي

 :من الحكايات، فمثالً 

" هارون الرشيد/"للمروي عليه" الوزير نور الدين مع شمس الدين أخيه"الراوي في سرد حكاية "/عفرج"قبل أن يبدأ 
القصة، فما هي بأعجب من  ال تعجب يا أمير المؤمنين من هذه« :ُيلمح بامتالكه لحديث عجيب، فيقول للخليفة

يا أمير : الحكاية فقال جعفر وأي حكاية أعجب من هذه :حديث نور الدين مع شمس الدين أخيه، فقال الخليفة
وهكذا يصبح الحكي وسيلة  .)14(».فقال قد وهبت لك دمه. أن تعتق عبدي من القتل إال بشرط ال أحدثكالمؤمنين 

ناجعة، أو حيلة نافعة يتم توظيفها لمصارعة الموت، ويكون المعنى المستخلص من رغبتهم في الحكي أن 
(ة عندما نجد في النهاية أن حكيهم كان سبًبا لخالصهمالحكاية يمكن أن تتغلب على الموت، خاص

16F

∗(. 
 أمر شائع في األدب«: الص من الموت عن طريق الحكيإن الخ" يوسف الشاروني"وبحسب 

السير الشعبية كثيًرا ما  وفي. الشعبي كما في أسطورة أوديب حين حل اللغز الذي ألقاه عليه أبو الهول فصرعه 
 إًذاأنا أروي، : وهكذا فإن ألف ليلة وليلة تعلن علي لسان شهرزاد... ل نجا من الموتلغاز إذا حلها البطأ ُتلقى

 
______________ 

اديثهم الغريبــة ومعرفــة أخبــارهم إذا كــان شــهريار قــد أبقــي علــي حيــاة شــهرزاد بعــد مساعــه ملــا روتــه مــن قصــص، فــإن الصــبية تُبقــي علــي حيــاة الصــعاليك بعــد روايــة قصصــهم ومســاع أحــ )∗(

 .  العجيبة
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تأجيل الخطر المحدق  في معرفة الحكاية ساعد على المروي عليهأن رغبة  وهنا نؤكد على )16(».أنا موجودة
 .ياةزمن بقاء وحياة، وكأن الحكي فدية الح التلقي واالستماع إلىزمن بالرواة، بحيث يتحول 

 الحكي متعة.. سلطة الكالم
يحدث  المروي عليه؛ إذمتحكًما في  الراوي ، بمعنى أن يظلعلى نظام ثابتفي الحكاية التراثية  الحكيال يسير 
قد المروي عليه وكأن ، الحكي/السلطة حول امتالك مقاليدحيث يتنازع االثنان  ،المروي عليهالراوي و بين تنافس 

 ولن يظل. وينصتيستمع  مروي عليهيسرد ويتكلم في حين أن الالراوي  ألنفيه؛  ي يتحكمأن الراو فطن إلى 
ى ، ويبدأ ذلك بفرض نفسه علالراوييتطلع ليكون هو ؛ إذ في موقع المتلقي المستكين الصامت المروي عليه

كما ه، يلع يمرو  فيما قبل ـ إلى راوًياليبدأ في الكالم في حين سيتحول الطرف اآلخر ـ الذي كان  الحكيكرسي 
ير وزراءه الثالثة في أمر ، إذ نجد ملك الغربان يستش"كليلة ودمنة"من كتاب " البوم والغربان"حدث في باب 

 يّ مرو إلى  ن الثاني والثالثوالوزيرايتحول الملك معبًرا عن رأيه، وهنا  األول في البدء يتحدث الوزير، و الغراب
لكن و  ه األول والثاني إلى مروي عليهم،ووزيرارأيه، وقد تحول الملك  وكذا تحدث الوزير الثاني معبًرا عن عليهم،

طيل في الحكي في التعبير عن رأيه، نجده يتصدر المشهد، فهو الذي يروي وي الوزير الثالثعندما يأتي دور 
نهما تنافس ضرب األمثال مخالًفا رأي الوزيرين األول والثاني، ولكن هذا األمر لم يعجب الوزير األول ويتجلى بيو 

 : نقرأالحكي؛ ف واضح على
كالعجزة الذين يفترون بما يسمعون، ال تكونوا : فلما فرغ الثالث من كالمه قال األول الذي أشار بقتل الغراب«

وتضرع، وتكونوا بما تسمعون أشد تصديًقا منكم بما تعملون؛ كالنجار الذي  وتلين قلوبهم لعدوهم عند أدنى ملقٍ 
 )8(»...زعموا أن نجاًرا: وكيف كان ذلك؟ قال الوزير: بما سمع فاغتر وانخدع؛ قال الملك كذَّب ما رأى وصدق

بقدر ما يعكس النزاع القائم ) الوزير األول والوزير الثالث(األدوار بين  تغير فيال يكشف النص السابق عن 
 الذي لمتحكم في سامعيه، فهون منطلق أن المتكلم بمثابة الموجه أو اممارسة سلطة الحكي، وذلك م على بينهما

ه يمثل في حين أن المستمع أو المروي علي يعرف الحكي أو يملك زمام الكالم أو لديه القدرة على ضرب األمثال
 .الخاضع الجاهل لما في جعبة الراوي

لى المشهد فهو الراوي المسيطر عوزير ال يتصدر  "الملك يونان والحكيم رويان"حكاية  من الالفت للنظر فيو 
الملك يونان  يلمح عندما تحول الملك إلى راٍو ويصبح الوزير مروًيا عليه، وذلكيحدث تغيير في؛ ولكن الملك

أيها الوزير أنت داخلك الحسد من أجل هذا «: فيقولعليه بالخالص من الحكيم رويان ـ الوزير أشار  وقدلوزيره ـ 
وكيف كان : فقال الوزير. قتل البازي ىلسندباد علالحكيم فتريد أن أقتله وبعد ذلك أندم كما ندم الملك ا

4(».ذلك؟
17F

1( 
ستعادة محاولة الالوزير، أو  ىعلفرض سلطته و  بيان علمه يينبع من رغبة الملك ف التغيير وأغلب الظن أن هذا

ذا ول ؛مصٍغ يستمع ومتعلم ، فهو الملك، الحاكم، العالم، المتكلم، وعلى الجانب اآلخر يتحول الوزير إلىسلطته
د أن تصل يير  ، وكأنهلوس الملك في موضع الراوي هو جلوس متعمدجلعل ؟ و ...ر وكيف كان ذلكيسأل الوزي

تابعيه والمحيطين به، فكما  ىالوزير بأنه يعلم ويعرف ما ال يعرفه، وبذلك يستعيد الملك سلطته عل ىرسالة إل
 .وحكي ما يجهلونه بمعرفة ما ال يعرفونههم عليرتفع شأنه رفعته مكانته وسلطانه عليهم بالحكم، فهو أيًضا ي
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، ورغبة يينبع من رغبة تنازع سلطة الحك المروي عليهو  الراويبين  ذا األساس فإن التغير في الموقعه ىوعل
أن المتكلم يشعر بنوع من المتعة، إنها متعة  ىعالوة عل. يآلخر بامتالكه لدفة الحكزمام اامتالك أحدهما ل

كالمه  ىيستمع إل الثانيحين أن الطرف  ي، فييعرف فيحك يالذ الطرف األقوىألنه  ؛عرفةالسلطة أو متعة الم
 ويتعجب من حكيه، كما أن أنظار المستمعين تتجه نحو المتكلم وأسماعهم تتعلق بكالمه وألسنتهم تنطق متعجبة

ين أو المتلقين للفوز بهذا من المنافسة من ِقبل المستمع سيظهر نوع، وهذا العجب بمثابة الثناء، وهنا من قوله
 ىعل الكالم سلطةأو ممارسة  يزمام الحك امتالك يرغبه فالثناء، ومن ثم فكل مستمع سوف تنازعه نفسه وتُ 

لحكايته كما يحمل /ولعل حكمه هذا يعكس ترويًجا لسلعته ، يحكم عليه بأنه عجيب،يالمستمعين بما لديه من حك
 ىطياته ثناء عل يالنهاية يمدحوا الحكاية بأنها عجيبة وهذا المدح يعكس ف يفتحفيًزا للمتلقين ليسألوا ويستمعوا و 

الثناء إذا كان هو بطل تضاعف سيشعر ب الراويال شك أن ، و عرف العجيبحكي الغريب ويي يراويها الذ
 .الحكاية

يًفا مسلًطا س ي، جاعلة من الحكيمنذ بدأت تحك" شهريار" ىعل سلطتهاقد مارست " شهرزاد"يمكن القول بأن و 
مجلس  ي، عندما جلست في، حيث امتلكت زمام الكالم ومارست سلطة الحك"شهريار" يأشهرته عل

المفعول به فهو /المستمع/المروي عليهمتلقًيا ليأخذ بذلك وضعية " شهريار"حين جلس  يالفاعل ف/المتكلم/الراوي
غيبوبة سماعية يخضع  يولذا ظل ف هله؛ج ىمد يفعله ويسحره بسحره ويطلعه عل يفيفعل الحك ،ويستمع ىيتلق

 .تلةالقا سلطة السيف ىالنهاية عل يف انتصرت يالت المؤثرة الحكيفيها لسلطة 
 
 اتمةخ

، وحرًصا على اإليجاز يمكن أن نورد وثرية عن نتائج غزيرةالنقدي للحكاية التراثية ليل التحكشف لقد 
 :لمالحظات االستنتاجية في النقاط اآلتيةامن  مجموعة
الوجود إال من خالل  حكاية ال يمكن أن تأخذ طريقها إلىإن ال): طرفا الحكي.. الراوي والمروي عليه( .1

يقوم  وحتىالراوي الذي يمثل الطرف األول في عملية اإلرسال فهو المرسل أو الفاعل الذي يقوم بفعل الحكي، 
 .المروي عليهثاني وهو البد من وجود الطرف ال ودينامية الراوي بمهمته اإلرسالية بفاعلية

 بوابةلتعرف، فإنه أنك تسأل؛  ىمفتاح المعرفة بمعنإذا كان السؤال هو  :)بوابة الحكي.. السؤال( .2
 .الباب ليدخل سارًدا ما لديه من حكايات وكأنه يفتح له، ليحكي ؛يسأل الراوي المروي عليهالحكي، ف
المروي  سؤالالراوي إلى حكاية جديدة، يقابله  تلميحإن ): يطلب البيان والمروي عليه ..ُيلمح الراوي( .3

 .في إنتاج الحكي المؤثراتأهم  المروي عليه سؤالالراوي و  تلميحوبذلك يمثل . التلميحعليه، طالًبا من الراوي بيان 

في جعبة الراوي كثير من الحكايات؛ ولكنه لن ُيطلقها إال بعد ): الحكي الُمَفِسر.. التلميح الُمْلِغز( .4
فأما عن المعرفة فالراوي يعلم علم اليقين أن المروي ). التلقي(و) المعرفة: (لمروي عليه في أمرين هماامتحان ا

دراية بأن المروي عليه متلهف لتلقي الحكي، وبذلك ُيكسب الراوي  علىعليه ال يعرف، وأما عن التلقي فالراوي 
مستمًعا  الراوي ومن ثم سيتجاوب معه وسيجد ؛ويتوق ليعرف ،حكيه تفاعًال وٕايجابية؛ ألن المروي عليه ال يعرف

 .إيجابًيا، متلهًفا ومنصًتا
ينجو من عقاب  "األمير حسيب"وبالحكي،  "دبشليم "من عقاب "بيدبا"قد نجا ل :)الحكي حياة ونجاة( .5
ظ وفي كثيٍر من الحكايات الفرعية، نلح ...بالحكي "شهريار" قتلتنجو من  "شهرزاد"وبالحكي،  "الملك"أخيه 
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تلميح ل همع طرح الراوي، حيث تنفرج أزمة منجو من عقاب المروي عليهت الحكايات ويالشخصيات التي تر 
 .فيعفو عنه ويتعجب من غرابته يقبله المروي عليهحكائي 
الرواة هم شخوص يحكون عن أمور عرضت لهم، وأشياء شاهدوها، !): العجب طلإذا ُعِرف السَّبب ب( .6

عجبتهم، ويبدأ الرواة حكيهم بتلميحات تؤدي إلى تعجب المروي عليهم، فيسألون وشخصيات أدهشتهم، وأفعال أ
وهذا يجعلنا نتساءل هل يقوم . عن السبب، ومع اإلجابة ينفتح الحكي ليكشف الرواة عن السر المثير للعجب

 "!العجب لإذا ُعِرف السَّبُب بط: "المثل السائرعلى الحكي 
لمح إلى حكاية في انتظار سؤال المروي عليه عنها، ففي ممارسة إذا كان الراوي يُ ).. الحكي ُسلطة( .7

الراوي للحكي تكمن سلطة، يمارسها الراوي على المروي عليه، وٕاذا كان الراوي في حضرة الحاكم فهنا تصبح 
سلطة الحاكم خاضعة ومنصتة لسلطة الراوي، وما يبثه من حكي يشتمل على قيم العدالة والمساواة وينبذ مساوئ 

حسيب الراوي مع " فاكهة الخلفاء"المروي عليه، وفي /الراوي ودبشليم/ بيدبا" كليلة ودمنة"لظلم واالستبداد، ففي ا
المروي عليه، وقد تحول الرواة من مقهورين إلى /الراوية وشهريار/شهرزاد" الليالي"المروي عليه، وفي /أخيه الملك

 .طة المعرفة والعلم التي تقهر وتغير سلطة الحاكم المستبدقاهرين ومن مأسورين إلى آسرين؛ ألنهم امتلكوا سل
 
 المراجع 
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 مارات العربية المتحدة  ودورة في النمو االقتصاديالتنويع االقتصادي في اإل
Economic Diversification in Uae and its role in economic growth  

 

 موسى حمدان دعالم محم. د*
 ملخص

 حتقيقِ  يف النفطيَّةِ  الفوائضِ  ِاْسِتْغَالَل مدى يف البحثِ  إىل الدراسةُ  هذهِ  تدفُ 
 اإلمارات دولة يف املستدامِة، االقتصاديةِ  التنميةِ  حتقيقِ  سبيلِ  يفْ  االقتصاديِّ  التـَّْنويعِ 
 من وغريها السبعِ  لإلماراتِ  االقتصاديِّ  التكاملِ  خاللِ  منْ  وذلك املتَّحدة، العربيَّة

 .االقتصاديِّ  النموِ  حتقيقِ  على املتحدةِ  العربيةِ  اإلماراتِ  بقدرةِ  أنبأتْ  اليت العوامل
 التنويعِ  لقياسِ  "جيين" ومؤشرَ  "هريمشان-هريفندال"معاملَ  الدراسةُ  استخدمتْ 
 يفْ  وتشكلُ  )2004-1975( منْ  متتدُ  زمنيةٍ  لسلسلةٍ  اإلماراتِ  يفْ  االقتصاديِّ 

 االقتصاديةِ  البياناتِ  توافرِ  لعدمِ  سابقةٍ  نواتٍ س ثالثِ  باستثناءِ  عاًماً، ثالثنيَ  جمموِعها
    .َهلَا
 تدرجيياً  االنتقالَ  استطاعتْ  الفرتةِ  هذهِ  خاللَ  اإلماراتِ  أنَّ  إىل النتائجُ  أشارتْ  وقدْ  

 ضمنَ  ممَّا االقتصاديِة؛ قاعدِتا تنويعِ  إىل النفطيةِ  العوائدِ  على الكاملِ  االعتمادِ  ِمنَ 
 "هريفندال" معاملِ  يفْ  التدرجييُّ  فاالخنفاضُ  َعْنها؛ بديلةٍ  خلٍ د مصادرَ  حتقيقَ  َهلَا

 لدولةِ  اقتصاديٍّ  كإجنازٍ   بهِ  يُعتدُّ  الذيْ  الكبريِ  النجاحِ  إىل يشريُ  "جيين" ومؤشر
 االقتصاديةِ  التنميةِ  طريقِ  على وضَعها ممَّا الدخِل؛ مصادرِ  تنويعِ  يفْ  اإلماراِت،
  .املتعاقبةِ  واألجيالِ  لتمعِ ا رخاءَ  تضمنُ  اليتْ  املستدامةِ 

 االقتصادّي، الُنموّ  يفْ  االقتصاديِّ  التنويعِ  أثرِ  يفْ  البحثِ  إىل الدراسةُ  عمدتْ  مثْ 
 ِمنَ  كلٍّ   يفْ  االقتصاديِّ  للتنويعِ  إحصائيةٍ  داللةٍ  ذيْ  طرديٍّ  تأثريٍ  وجودِ  إىل وتوصلتْ 

؛ غريِ  القطاعِ  ِمنَ  والناتجِ  اإلمجايلِّ  احملليِّ  الناتجِ   لنموذجٍ  يؤّطرُ  ما وهوَ  النفطيِّ
 تنميةِ  يفْ  املاليةِ  الفوائضِ  استغاللُ  فيهِ  َمتَّ  اإلماراِت، يف متحققٍ  فريدٍ  اقتصاديٍّ 

  بشكلٍ  االقتصاديِّ  النموِّ  على ِإجيابًاً  انعكسَ  ِممّا اُألْخَرى؛ االقتصاديةِ  القطاعاتِ 
 .املتحدةِ  العربيةِ  اإلماراتِ  دولة يف ُكّليّ 
 :أمهِّها ِمنْ  لعلَّ  التوصياِت، ِمنَ  جبملةٍ  الدراسةُ  خرجتْ  السابقِة؛ النتائجِ  على وبناءً 

 اإلنتاجيةِ  القطاعاتِ  دعمِ  عربَ  االقتصاديةِ  القاعدةِ  توسيعِ  على العملِ  استمرارُ 
 يفْ  بالتوسعِ  التوصيةِ  إىل باإلضافةِ  املاليِة، اخلدماتِ  تطويرِ  على الرتكيزِ  َمعَ  اُألْخَرى،

 والسياحِة، البرتوكيماوياِت، يف كالتوسعِ   اإلمارايتِّ، لالقتصادِ  الواعدةِ  ائلِ البد
 الدراسةُ  أفصحتْ  النهايِة، ويفْ  .ِفْيها مهُما إنتاجًيا مدخالً  الطاقةُ  تُعدُّ  اليت والصناعةِ 

  .املستقبليةِ  الدراساتِ  ِمنَ  مجلةً  واقرتحتْ  َُُّدداِتا، َعنْ 
 

 املستدامُة، التنميةُ  االقتصاديُّ، النموُّ  االقتصاديُّ، التنويعُ  :الدالة الكلماتُ 
 .املتحدةُ  العربيةُ  اإلماراتُ 
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 ]ومجلائزة راشد بن محيد للثقافة والعل 32بالدورة يف جمال الدراسات االقتصادية الثاينالبحث الفائز باملركز [
 البحرين مملكة –الجامعة األهلية كلية العلوم اإلدارية والمالية، بأستاذ مشارك؛  *

 *Dr. Allam Mohammed Mousa Hamdan 

Abstract 
The study aims at investigating to which 
extent oil surplus was used in achieving 
economic diversification as mean of 
sustainable economic growth in United Arab 
Emirates. Through taking advantage of 
unifying the seven Emirates and many other 
factors which led to forecasting the ability of 
United Arab Emirates to achieve economic 
growth. The study used Herfindal hershman, 
jenni indicators to measure economic 
diversification through the period of 1975-
2004. The findings of the study indicated that 
United Arab Emirates was able to diversify its 
economy through this period rather than 
relying only on oil revenues. The gradual 
reduction in helrfindal an jenni indicators 
means that United Arab Emirates succeeded 
in diversifying its economic base. This is an 
indicator for getting on the road of sustainable 
economic growth which ensure the social 
welfare for the future generations.  
The study found that economic diversification 
has a positive effect with statistical 
significance on GDP and non-oil GDP. This 
may be an indicator for a unique model found 
in United Arab Emirates which reflects the 
ability to use the oil revenues in achieving 
economic diversification. The study made 
several recommendations mainly 
continuation of economic diversification by 
supporting new productive sectors such as 
financial, petrochemical, tourism and 
industrial sectors. Finally, the study 
mentioned its limitation and identified several 
avenues for future research. 
 
Keywords: Economic diversification; 
Economic growth; Eustainable development; 
UAE.  
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 مقدمة
ُيسهم هذا البحث في جدلية التنمية االقتصادية والتنمية المستدامة في بلدان الخليج العربي بشـكل عـام، وفـي دولـة 

لحقبـة تاريخيـة سـابقة تمتـد إلـى فتــرة  -موضـوعية–اإلمـارات العربيـة المتحـدة بشـكل خـاص؛ عبـر دراسـة اقتصـادية 
ثالثــين عامــًا، تهــدف مــن خاللهــا إلــى تقيــيم السياســات التــي اتخــذت مــن أجــل زرع بــذور التنميــة المســتدامة عبــر 

تســتخدم هـــذه . لتــي تعيشــها اإلمــارات اليــومالتنويــع االقتصــادي، باإلضــافة إلــى تفســير ظــاهرة النمـــو االقتصــادي ا
الدراسة أدوات ونماذج االقتصادي القياسي في بحثها حول سياسة التنويـع االقتصـادي لإلمـارات للفتـرة الممتـدة مـن 

)1975-2004 .( 

 تبـينلإلطار العام للدراسـة، إذ  فبعد المقدمة والتي تتطرقمباحث،  خمسةق الدراسة أهدافها، فقد نّظمت في قولتح
النظريــات  النظــري، ويحــدد فيــهاألول إلــى اإلطــار  يتطــرق المبحــث. مشــكلة الدراســة وأهميتهــا وأهــدافها األساســية

المختلفــة المفســرة لظــاهرة التنويــع االقتصــادي، والدراســات الســابقة التــي تمــت فــي بلــدان مختلفــة، وينتهــي المبحــث 
فقد ُخصص لبيان المنهجية التـي قامـت أما المبحث الثاني  ،بتوضيح الفرق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

عليهــا الدراســة، وٕاظهــار عينــة الدراســة، ومصــادر جمــع البيانــات، وطــرق قيــاس المتغيــرات، والنمــاذج القياســية التــي 
فهـو يلقـي نظـره أوليـه علـى طبيعـة االقتصـاد  ؛الثالـث أما المبحـث. ستوظف فيها هذه القياسات الختبار الفرضيات

اختبـار النمـاذج القياسـية فإنه يعمل علـى  اإلمارات ويبحث في مؤشرات التنويع االقتصادي، أما المبحث الرابع في
األخير في هذه الدراسـة، فقـد أبـرز فيـه الباحـث و  الخامسوأما المبحث . للدراسة التي تهدف إلى اختبار الفرضيات

المختلفــة، مــع تبيــان ألهــم محــددات الدراســة، واقتــراح تحليــل النتــائج، واســتخالص االســتنتاجات، وتقــديم التوصــيات 
 .مزيد من الدراسات المستقبلية

 إشكالية الدراسة وقضاياها األساسية
إلـى الرغبـة فـي تحقيـق عـدد أكبـر لمصـادر  (Economic diversification) ينصرف مفهوم التنويـع االقتصـادي

وذلك من . قدراته الحقيقية ضمن إطار من التنافسية العالميةالدخل األساسية في بلد ما، التي من شأنها أن تعزز 
خالل محاوالت رفع القدرات اإلنتاجية في قطاعـات متنوعـة، دون أن يقضـي األمـر أن تكـون تلـك القطاعـات ذات 

وهو ما يقـوم علـى الحاجـة إلـى االرتقـاء بواقـع عـدد مـن القطاعـات االقتصـادية تـدريجيًا؛ لتكـوين . ميزة نسبية عالية
(بدائل يمكنها أن تحل محل المورد الوحيد

0F

1( . 

وُينظر إلى التنويع االقتصادي باعتباره من أهم السياسات االقتصادية التـي تلجـأ إليهـا البلـدان الناميـة ذات المـوارد 
((Resource curse)" نقمـة المـوارد"الطبيعية الوفيرة؛ وذلك للخـروج ممـا يعـرف بــ 

1F

؛ إذ يتميـز عـدد مـن البلـدان )2
نامية بالموارد الطبيعية الوفيرة والناضبة، مما يجعلها في تحٍد كبير السـتغالل هـذه المـوارد االسـتغالل األمثـل فـي ال

 :لى النحو اآلتيلك في ثالثة صور، هي عنقمة الموارد ت"وتتجلى . تحقيق التنمية المستدامة

الناضــبة ســيخلق تشــوهًا فــي االقتصــاد  جــادل بعــض مــن علمــاء االقتصــاد فــي أن اعتمــاد الدولــة علــى المــوارد: أوالً 
ضـعف  للدخل، مع تخفيض االعتماد على التصنيع، ومن ثمَّ  عبر زيادة االعتماد على هذا المورد باعتباره مصدراً 

(النمو االقتصادي
2F

3( 

(و تقويض الديمقراطيةأالستبدادية إن مثل هذه الثروات قد تؤدي إلى ترسيخ األنظمة ا: ثانياً  
3F

4(. 
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ربط بعض العلماء بين توافر الموارد والثـروات الطبيعيـة وظهـور الصـراع المـدني واسـتمراره فـي الدولـة علـى : ثالثا 
(الثروات

4F

5(. 

تلــك قــد لخصــها علمــاء االقتصــاد فــي ســتة " نقمــة المــوارد"أن الحلــول المقترحــة للــتخلص مــن  ومــن الجــدير بالــذكر
 )5F6(:محاور أساسية، هي كما يأتي

تحقيــق الشـــفافية فـــي جميـــع منـــاحي االقتصـــاد، وجعلهـــا مطلبـــًا أساســـيًا فـــي تقيـــيم المشـــكالت االقتصـــادية  .أ 
 . وعالجها

 . العمل على تقنين اإلنفاق واستقراره .ب 
 .إعادة استثمار العوائد الناجمة عن الموارد الناضبة؛ بما يحقق استمرارية تلك العوائد .ج 
 . إنشاء المناطق االقتصادية الخاصة .د 
 .توزيع العوائد بشكل مباشر على السكان .ه 
 . خصخصة القطاعات االقتصادية؛ بشكل يحقق الكفاءة والفاعلية في إدارتها .و 

وعلــى الــرغم مــن الفوائــد االقتصــادية الواضــحة للتنويــع االقتصــادي؛ إال أن معظــم البلــدان الناميــة والغنيــة بــالموارد 
مشــروع، كــذلك لــم تحقــق كثيــر مــن البلــدان التــي أقــدمت علــى الطبيعيــة ال تــزال فــي تحــٍد للمضــي قــدمًا فــي هــذا ال

 .ادي نجاحات واضحة في هذا المجالمشروع التنويع االقتص

هـل اسـتطاعت اإلمـارات : اآلتـي األولـى تتمثـل فـي اإلجابـة عـن التسـاؤل على ما تقدم؛ فإن إشـكالية الدراسـة وبناءً 
 االقتصادي؟أن تحقق التنويع ) 2004-1975(الممتدة من فترة ال خالل

وكـــذلك نتـــائج التجـــارب فـــي البلـــدان الناميـــة والمتقدمـــة حـــول تحقيـــق التنويـــع تباينـــت نتـــائج الدراســـات الســـابقة  لقـــد 
االخــــتالف فــــي الجغرافيــــا، : االقتصــــادي؛ إذ تســــهم عوامــــل متعــــّددة فــــي إنجــــاح هــــذه التجــــارب أو إفشــــالها؛ منهــــا

(والسياسة، والهيكل االقتصادي
6F

في الدراسات التطبيقية التـي بحثـت التنويـع االقتصـادي فـي وقد لوحظ انخفاض . )7
ــدان  البلــدان الناميــة، ولــم تســتطع كثيــر مــن هــذه الدراســات تقــديم تصــور واضــح حــول التنويــع االقتصــادي فــي البل

ميـة من هنا؛ تتـأتى أه. النامية غنية الموراد، والعوامل المؤثرة في تحقيق هذا التنويع المؤدي إلى التنمية المستدامة
هذه الدراسة التي تقدم دليًال عمليًا لنموذج الدول النامية التي تسعى إلى التنويع االقتصادي، وهـو مـا يعطـي دلـيًال 

مـن  -الغنيـة بـالموارد الطبيعيـة –سترشد به في الجدل القائم بين علماء االقتصاد حول قدرة بعض البلدان النامية يُ 
ستطع دول أخرى القيام بذلك؛ فاألوضاع في البلدان الناميـة قـد تعرقـل نجـاح بينما لم ت" نقمة الموارد"إدارة وتخطي 

 . التنويع االقتصادي، أو تشجع على ظهوره وتمّيزه

 )2004-1975(الفتـرة ولن تتوقف الدراسة في حدود وصف التنويع االقتصادي الذي حـدث فـي اإلمـارات خـالل 
: اسة الثانية عبر التساؤل اآلتيمن هنا؛ تتأتى إشكالية الدر . يولكن سيتعداه إلى البحث في آثار التنويع االقتصاد

التنويــع االقتصــادي فــي النمــو االقتصــادي؟ إن تنويــع القاعــدة االقتصــادية ال ينبغــي أن يكــون علــى حســاب  مــا أثــر
 مــن تحقيــق هــذا الهــدف؟ ومــا تــأثيرات العربيــة المتحــدة هــل نجحــت دولــة اإلمــار : وعليــه؛ نقــول. النمــو االقتصــادي

 تنويع القاعدة االقتصادية على النمو االقتصادي؟
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إن القدرة على إدارة التوازن بـين التنويـع والنمـو هـو أمـر بـالغ األهميـة؛ وهـو يتـأتى مـن القـدرة علـى توزيـع الفـوائض 
 .المالية توزيعًا يضمن تحقيق النمو دون المساس باألركان األساسية لالقتصاد

ــ ى البحــث فــي تــأثير عوامــل الجغرافيــا والسياســة واالقتصــاد فــي نجــاح سياســة وقــد اتجهــت دراســات ســابقة كثيــرة إل
 Institutional)" الجـودة المؤسسـية" األبحاث الحديثة تطرقـت إلـى تـأثيرمن  مجموعةالتنويع االقتصادي، إال أن 

quality)ــــين أن نــــوع الحكــــم، وطريقــــة إدارة المؤسســــات فــــي الدولــــة يعــــّدان مؤشــــرين قــــويين فــــي ال تنويــــع ؛ إذ تب
االقتصــادي، إال أن دراســة العوامــل السياســية تلــك لــم تلــَق اهتمامــًا فــي كثيــر مــن الدراســات التــي ناقشــت التنويــع 

 . االقتصادي في الدول النامية الغنية بالموارد

 أهمية الدراسة وأهدافها
التنميــة االقتصــادية فــي مجــال  النفطيــة، وبخطــوات متســارعة، تقــدًما ملحوًظــاحققــت الــدول الخليجيــة بفضــل الطفــرة 

(والبشرية؛ إذ أصبحت هذه الدول تحتل مكانة متميزة في مستويات دخل الفرد والتنمية البشـرية
7F

وقـد بلـغ متوسـط . )8
ألف دوالر أمريكي، متقدمة على سويسرا التي ُتعـّد ) 49.88(ما يزيد على ) 2013(دخل الفرد في اإلمارات عام 

واحتلـت اإلمـارات المرتبـة األولـى خليجيـًا وعربيـًا . تقـديرات صـندوق النقـد الـدوليمن أغنى الـدول األوروبيـة حسـب 
، حســب تقريــر التنميــة البشــرية الصــادر عــن برنــامج %)81.8(بنســبة ) 2013(فــي مؤشــر التنميــة البشــرية للعــام 

لــيج ال تشــهد ومـع ذلــك؛ فـإّن دول الخ%). 4(مــع مسـتوى مــنخفض جـدًا مــن البطالـة، بلــغ  األمـم المتحــدة التنمـوي،
من هنا؛ تطـرح هـذه الدراسـة إشـكالية التنميـة فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة، فـي ظـل . نموًا اقتصاديًا مستداماً 

التحديات البيئية حـول مسـتقبل الـنفط والطاقـة البديلـة؛ فنظـرًا لمـا شـهدته دول الخلـيج العربيـة مـن تراجـع تفوقهـا فـي 
عــام،  بشــكلالــدول اآلســيوية ســريعة النمــو، فقــد كــان علــى الــدول الخليجيــة  مســتويات الــدخل مقارنــة بمجموعــة مــن

بشـــكل خـــاص إعـــادة النظـــر فـــي نموذجهـــا التنمـــوي المســـتند أساســـًا علـــى  -محـــور هـــذه الدراســـة–اإلمـــارات  ودولـــة
. ةاســـتخدام العوائـــد النفطيـــة، واالتجـــاه أكثـــر نحـــو تنويـــع مصـــادر دخلهـــا لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة ألجيـــال قادمـــ

ة لـــدول اإلمـــارات العربيـــة فاألهميـــة الحقيقيـــة لهـــذه الدراســـة تتـــأتى مـــن كونهـــا محاولـــة جـــادة لتقيـــيم التجربـــة التنمويـــ
 . ودراسة مدى اتجاهها نحو التنويع االقتصادي المؤدي للتنمية االقتصاديةالمتحدة، 

د الطبيعيــة اعتمادهــا علــى دخــل إن مــن الخصــائص المهمــة التــي يتميــز بهــا نمــط التنميــة فــي الــدول الغنيــة بــالموار 
ريعـــي نـــاجم عـــن اســـتغالل مـــوارد طبيعيـــة بتكلفـــة قليلـــة مقابـــل عوائـــد مرتفعـــة؛ ليمثـــل الفـــارق مـــا بـــين االثنـــين ريعـــًا 

إلــى ) الزراعــة، والصــناعة(ويترتــب علــى الــدخل الريعــي تحويــل المــوارد مــن القطاعــات القابلــة لالتجــار  اقتصــاديًا،
الطبيعيـــة، وزيـــادة ســـعر الصـــرف الحقيقـــي بشـــكل يـــؤدي إلـــى ضـــعف القـــدرة التنافســـية األنشـــطة المرتبطـــة بـــالموارد 

التصديرية للمنتجات السلعية والخدمية غير المرتبطة بهـذه المـوارد، باإلضـافة إلـى بـروز ظـاهرة تضـخم القطاعـات 
ى تآكـل تنافسـية األنشـطة الخدمية بفعل تملك الدولـة للعوائـد الريعيـة واالتجـاه نحـو زيـادة البيروقراطيـة، باإلضـافة إلـ

(غيـر الريعيـة، وضـعف قـدرتها علــى اسـتيعاب العمالـة
8F

مـن هنــا؛ فـإن هـذه الدراسـة تهــدف إلـى التحقـق مـن مــدى . )9
ة في اإلمارات للحـد مـن المشـكالت الناجمـة عـن االقتصـاد الريعـي مـن خـالل االتجـاه نحـو خذنجاح السياسات المت

ومــن ثــم دراســة أثــر التنويــع االقتصــادي فــي النمــو قيــاس مســتويات التنويــع االقتصــادي  التنويــع االقتصــادي عبــر
 .االقتصادي

وتهــدف هــذه الدراســة إلــى قيــاس درجــة التنويــع االقتصــادي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة خــالل الفتــرة الممتــدة مــن 
التـــي ) 1995(الثابتـــة لعـــام  ميالديـــة، وذلـــك باالعتمـــاد علـــى نـــواتج األنشـــطة العشـــر باألســـعار) 1971-2004(
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الزراعـــة والغابـــات، واألســـماك، والتعـــدين والتحجيـــر، والصــــناعات : يتكـــون منهـــا النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي، وهـــي
التحويليـــة، والكهربـــاء، والغـــاز، والمـــاء، والبنـــاء، والتشـــييد، وتجـــارة الجملـــة والتجزئـــة، والمطـــاعم والفنـــادق، والنقـــل 

ت المـــال والتــــأمين، والعقــــارات وخــــدمات األعمـــال، وخــــدمات جماعيــــة واجتماعيــــة والتخـــزين واالتصــــاالت، وخــــدما
وذلك عبر قياسات كمية باستخدام نماذج قياسية معروفة، ومن ثـم ربطهـا بالنـاتج . وشخصية، والخدمات الحكومية

ويـع االقتصـادي المحلي اإلجمالي والناتج من القطاع غير النفطي فـي تلـك الحقبـة الزمنيـة؛ لمعرفـة مـدى تـأثير التن
 .على النمو االقتصادي في اإلمارات

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 النمو االقتصادي

، فـال بـّد مـن اسـتدعاء الظـروف الخاصـة بـالبالد الناميـة، فـي مرحلـة مـا يعند التعرض لموضوع دور الدولة التنمو 
ـــر الـــزمنبعـــد االســـتعمار؛ فقـــد تتســـع الفجـــوة مـــع الـــدول المتقدمـــة اقتصـــاديًا،  ـــدخل، والهيكـــل عب ـــى مســـتوى ال ، عل
فــي األداء االقتصــادي الُكّلــي؛ " القفــزة النوعيــة"االقتصــادي، والتطــور التكنولــوجي، ويتطلــب األمــر تحقيــق مــا ُيشــبه 

فـي بـدايات العمليـة " الدفعـة القويـة"من خـالل تعبئـة الطاقـات الوطنيـة، ومـا يتيّسـر مـن خارجهـا، والقيـام بمـا ُيسـّمى 
(التنموية

9F

10(. 

 الفرق بين الدول الُمتقدمة والدول النامية : أوالً 
ُيقصـــد بالـــدول الناميـــة التـــي لـــم تـــنجح، اقتصـــاديًا، فـــي تنويـــع مصـــادر دخلهـــا، مـــع اســـتمرار خضـــوعها للصـــدمات 

كمـا أنهـا لـم تـنجح . يتسـم باسـتقرار معـدالت التضـخم والبطالـةنجح فـي إيجـاد اقتصـاد كلّـي مسـتقر الخارجية، ولم تـ
تتســم هــذه المؤسســات باالســتقرار، وعــدم التغيــر بتغيــر  والمجتمــع، إذؤسســات جيــدة فــي إدارة االقتصــاد فــي خلــق م

. نظام الحكم، وكذلك قدرتها على التأقلم مع الصدمات الخارجية بفعل التدريب المتطـور للعـاملين بهـذه المؤسسـات
متطـور وقـادر علـى المنافسـة إقليميـًا كما أن هذه الـدول لـم تـنجح فـي خلـق مخرجـات تعليميـة ذات مسـتوى تعليمـي 

؛ فهـي التـي تتـوافر فيهـا المسـتلزمات المشـار أمـا الـدول المتقدمـة. ودوليًا، باإلضافة إلى تواضـع الخـدمات الصـحية
(إليها أعاله إلى حد كبير، وبشكل أفضل نسبيًا من الدول النامية

10F

11( . 

 النظريات المفسرة للنمو االقتصادي: ثانياً 
(سولو : "تتنافس العديد من النظريات االقتصادية في تفسير النمو االقتصادي، لعل من أهمها نظريتي

11F

12(Solow 
) Romer(رومــر"، ونظريــة 

12F

أن معــدل النمــو االقتصــادي طويــل المــدى يعتمــد علــى " ســولو"نظريــة  وتفتــرض". 13
ـــذي يتحـــّدد بقـــوى خارجـــة عـــن نطـــاق النمـــوذج االقتصـــادي (معـــدل نمـــو التقـــدم التقنـــي ال

13F

هـــذا النمـــو ، وال يتـــأثر )14
مــن  ؛ فيبـرز أثـر االبتكـارات والتقـدم التقنــي النـاجم عـن التعلـيم بصـفتها"رومــر"أمـا نمـوذج . بسياسـات ُصـّناع القـرار

العوامل الداخلية المؤثرة في مستوى النمو، وبذلك يرى أن للسياسات والظروف المؤسسية دورًا مؤثرًا في النمو يزيد 
(على دور الموارد الطبيعية الموهوبة

14F

15(. 

. (Solow 1957; Swan 1956)" سولو سـوان"وقد ُعرف مفهوم النمو بوصفه زيادة في حجم اإلنتاج، بنموذج 
ج، تم التوصل تحليليًا إلى نموذج للنمو فـي األجـل الطويـل؛ فقـد تـم الـربط فيـه بـين اإلنتـاج والعمـل وفي هذا النموذ

، بــل ُيعــّد أهــم مــن تــراكم رأس ه، أصــبح دور التقــدم التقنــي حاســًماوبهــذا التوجــ. وتــراكم رأس المــال والتقــدم التقنــي
: اســتخدام جميــع المــوارد االقتصــادية بكفــاءة، والثــان: أولهمـا د النمــوذج علــى افتراضــين أساســيين؛وقــد اعتمــ. المـال

(تناقص عوائد رأس المال وتزايد عوائد العمل
15F

16(. 
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وقــد تكاثفــت جهــود علمــاء االقتصــاد فــي البحــث عــن أهــم العوامــل المــؤثرة فــي النمــو االقتصــادي ضــمن المدرســة 
ين متغيـرًا فقـط مـن بـين تسـعة وخمسـين متغيـرًا قـد ، وبعد العديد من المحاوالت وجَد أن اثنـين وعشـر "النيوكالسيكية"

ــة للتغيــر عبــر التقــديرات المختلفــة، وهــذه المتغيــرات صــنفها  علــى عبــد (اّتســم كــّل منهــا بداللــة إحصــائية غيــر قابل
)14(في خمس مجموعات، هي) القادر علي

:
 

إفريقيـا، : تصـادي، وهـيلوحظ أن بعض االقاليم ارتبطت بعالقات سالبة مع النمـو االق: العوامل اإلقليمية .1
 . وجنوب الصحراء، وأمريكا الالتينية، وكذلك متغير المسافة من خّط االستواء بمعامالت تقدير موجبة

تشـــمل متغيـــرات تفشـــي حكـــم القـــانون، واحتـــرام الحقـــوق السياســـية والحريـــات العامـــة، : العوامـــل السياســـية .2
 ). بمعامالت تقدير سالبة(بات والحروب ، ومتغيرات عدد الثورات واالنقال)بمعامالت تقدير موجبة(

، فــي حــين أن لبعضــها اآلخــر تــأثيرًا ةُوجــَد أن لــبعض الــديانات تــأثيرًا موجبــًا علـى التنميــ: العوامـل الدينيــة .3
سـالبًا؛ فقـد شـملت المجموعــة األولـى نسـبة الســكان الـذين يعتنقـون كـًال مــن اإلسـالم والبوذيـة والكونفوشــية 

ا المجموعـــة الثانيـــة؛ فقـــد شـــملت نســـبة الســـكان الـــذين يعتنقـــون البروتســـتانية بمعـــدالت تقـــدير موجبـــة، أمـــ
 . والكاثوليكية بمعدالت تقدير سالبة

تشــمل متغيــرات الُمغــاالة فــي ســعر الّصــرف الحقيقــي، واالنحــراف المعيــاري لهــامش : االقتصــاديةالعوامــل  .4
، واالنفتـاح التجـاري لالقتصـاد ، واالسـتثمار فـي المعـدات وغيرهـا)بمعـامالت تقـدير سـالبة(سـعر الصـرف 

 ). بمعامالت تقدير موجبة(على العالم 
تشــــمل نســــبة الصــــادرات األوليــــة باعتبارهــــا نســــبة مــــن إجمــــالي : عوامــــل الهيكــــل والتنظــــيم االقتصــــادي .5

، ونســـبة التعـــدين فـــي النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي، ودرجـــة رأســـمالية )بمعـــامالت تقـــدير ســـالبة(الصـــادرات 
 ).ت تقدير موجبةبمعامال(االقتصاد 

ـــدم  ـــدول المتقدمـــة، ق ـــة بســـجل النمـــو فـــي ال ـــة، مقابل ـــدول النامي ـــة لســـجل النمـــو فـــي ال  بريتشـــيت"وفـــي دراســـة مقارن
Pritchett " دراسته من خالل تحليل كمي لبيانات النمو في كال المجموعتين مـن الـدول، وتوصـلت  )2000(عام

(هذه الدراسة إلى العديد من النتائج المهمـة، منهـا
16F

أن معـدالت نمـو الـدول الُمتقدمـة كانـت أعلـى مـن تلـك التـي : )17
فــي %) 2.9(كــان ) 1992-1960(للــدول الناميــة بطريقــٍة ملحوظــة؛ فمتوســط معــدل نمــو الــدول الُمتقدمــة للفتــرة 

كما أظهرت النتائج أن الفترة منذ بدايـة الثمانينيـات كانـت . في السنة للدول النامية%) 1.64(السنة، مقابل معدل 
ترًة ُممِعنة في السـوء بالنسـبة إلـى معظـم الـدول الناميـة باسـتثناء الصـين والهنـد، إذ ازدادت فجـوة النمـو بـين الـدول ف

؛ فقد بلغ متوسط معدل النمو في الدول الُمتقدمـة )1992-1982(الُمتقدمة والدول النامية خالل الفترة بين عامي 
فــي الــدول الناميــة، كمــا اّتســم النمــو ايضــًا فــي %) 0.13(فــي الســنة، مقابــل معــدل نمــو ســالب %) 2.1(حــوالي 

نقطة مئوية، مقابل نقطة مئوية ) 2.1(الدول النامية بعدم االستقرار؛ إذ بلغ االنحراف المعياري لهذه الدول حوالي 
 . واحدة للدول الُمتقدمة

النمــو االقتصــادي طويــل وعلــى الــرغم مــن األدبيــات التطبيقيــة الواســعة فــي مجــال استكشــاف العوامــل المــؤّثرة فــي 
المدى، تبلور شعوٌر عام في عدٍد من األوساط المهنية في مجال النمو االقتصادي، بأنه ال أحَد يعـرف علـى وجـه 

وبينما يمكن وصـف خصـائص االقتصـادات التـي نجحـت خـالل الفتـرة بعـد الحـرب ... الدقة الشروط الكافية للنمو 
كبيـــر مـــن االطمئنـــان تســـمية العوامـــل التـــي كانـــت حاســـمة فـــي تحقيـــق هـــذا  العالميـــة الثانيـــة، فإنـــه ال يمكننـــا بقـــدرٍ 

 )14(.النجاح
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طبيعـة النمــو االقتصــادي الـذي ســجلته الــدول العربيــة  )14()2013علـي عبــد القــادر علــي، (بحثــت دراســة  ؛ومـؤخراً 
، وقـد وجـدت أن هـذا النمــو لـم يكـن مسـتدامًا فــي )2009-1985(خـالل ربـع القـرن فــي الفتـرة الممتـدة بـين عــامي 

وقد تطرقت الدراسة كذلك إلى قضية السياسات . الدول العربية كّلها، ولم يستوِف الشروط النمطية للتحول الهيكلي
كمـــا بينـــت . ويـــةية واالجتماعيـــة، واقترحـــت أن يـــتمَّ تنـــاول هـــذا الجانـــب مـــن وجهـــة نظـــر السياســـات التنماالقتصـــاد

وية الُمالئمة إذا ما تـم االتفـاق علـى األهـداف التنمويـة، مالدراسة أن الدول النامية يمكن لها استنباط السياسات التن
سـمية إلوانـب الحقيقيـة لالقتصـاد، وليسـت الجوانـب اوقد رأى الباحث ضرورة أن ُتعنى هذه السياسـات التنمويـة بالج

 . ات االقتصادية الكليةللمتغير 

 عن التنمية الُمستدامة
التنميـة التـي ُتلبـي حاجـات : "التنميـة المسـتدامة بأنهـا) 1987( عـام عرف تقرير اللجنة الدولية حول البيئة والتنمية

(ية في مقابلة حاجاتهااألجيال الحالية دون إعاقة َمقِدَرة األجيال المستقبل
17F

18(. 

إن أول ما يلحظ على هذا التعريف أنه يكرس الموقع المركزي الذي يحتله اإلنسان في عالقته مع البيئة؛ فـالموارد 
البــاب  رعْ َشــالبيئيــة توجــد للوفــاء بحاجــات اإلنســان، ومفهــوم حاجــات اإلنســان بالصــياغة المجــردة التــي وردت بهــا تُ 

نحـــو االستفاضـــة فـــي تعريفـــه، األمـــر الـــذي يســـتتبع توســـيعًا اجتماعيـــًا لنطـــاق التنميـــة المســـتدامة، وقـــد قـــادت هـــذه 
التوســعة فــي األدبيــات الالحقــة إلــى إثــراء المفهــوم وبلــورة األعمــدة الثالثــة التــي يقــف عليهــا اليــوم المفهــوم للتنميــة 

ئــي، وكـّل ذلـك مـن واقـع أن مفهــوم حاجـات اإلنسـان يتـوزع علــى االقتصـادي، واالجتمـاعي، والبي: المسـتدامة؛ وهـي
 .الجوانب الثالثة

أن الجانــب االقتصــادي يتعلــق بضــرب جديــد مــن ضــروب  اإلطــار يبــدووبتحديــد دور التنميــة المســتدامة فــي هــذا 
انـب االجتمـاعي كما ُيسـتدل علـى الج. التنمية الهادف إلى تلبية حاجات األفراد؛ أي زيادة اإلنتاج مع تزايد السكان

كمـا ينصـرف الجانـب . من ضـرورة مراعـاة قيمـة العدالـة فـي التوزيـع، وٕاال فـإن ذلـك لـن يفلـح فـي حـل إشـكال الفقـر
البيئي في المسألة إلى ضرورة اسـتغالل المـوارد الطبيعيـة للوفـاء بتلـك الحاجـات، بالقـدر الـذي ال يهـدد القـدرة علـى 

(تلبية حاجات األجيال القادمة
18F

19(. 

قرار، وتمتلـك عوامـل االسـتمرار والتواصـل، وهـي ليسـت واحـدة تتنمية المستدامة عن التنمية التي تتسم باالستعبر ال
التنميــة االقتصــادية، أو االجتماعيــة، أو : مــن تلــك األنمــاط التنمويــة التــي درج العلمــاء والخبــراء علــى إبرازهــا، مثــل

ألرض ومواردهـا، وتـنهض بـالموارد البشـرية وتقـوم بهـا، الثقافية، بل تشمل هذه األنماط كافة؛ فهـي تنميـة تـنهض بـا
(وهي تنمية تأخذ في االعتبار البعد الزمني وحق األجيال القادمة في التمتع بالموارد الطبيعية

19F

20(. 

تقــوم فكــرة التنميــة الُمســتدامة علــى الحفــاظ علــى العالقــة المتوازنــة بــين األجيــال؛ بحيــث يمكــن للتنميــة ان تســتجيب 
(ال الحالية، دون التضحية بحق األجيال الجديدة في ثروات بالدها ومواردهالحاجات األجي

20F

21( . 

(الكومونويلـث"وقـد حــدد خبـراء منظمــة 
21F

فظــة علــى المحا :ســتة مبـادئ للتنميــة المسـتدامة، هــي علـى النحــو اآلتـي )22
ئيـة ضـمن اسـتهالك المـوارد البيبد مـن احتسـاب  الاالعتماد على الموارد المتجددة، و  زيادةالموارد البيئية المهددة، و 

المتجـددة مكانهـا فـي ال بـد مـن ترشـيد اسـتهالك المـوارد البيئيـة الناضـبة وٕاحـالل المـوارد الحسابات القومية للدولـة، و 
ـــة باعتبارهـــا جـــزءاً األمـــد الطويـــل، و  ـــة  متكـــامالً  ال بـــد مـــن مراعـــاة التنميـــة المجتمعيـــة وعالقتهـــا مـــع البيئ مـــن التنمي
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والثروات والتقنيات والمعرفـة بشـكل متسـاٍو بـين الـدول، مـع إعطـاء الـدول الفقيـرة  توزيع المصادر مة، وأخيراً المستدا
 .   والنامية حقها من تلك الموارد من أجل تحقيق التنمية

وقد تال ذلك تحديد البنك الدولي سبع سياسات أساسية يمكن للحكومات من خاللها تنفيذ التنمية المستدامة، وهي  
فّكـر "بشـعار التمسـك ات البيئية في عمليات صنع القرار، وتخفيض نسبة زيادة السكان، و تضمين العملي :كما يأتي

قتصــادية واالجتماعيــة والبيولوجيــة، الحاجــة إلــى تحــّرك مخطــط ومتــوازن داخــل المجــاالت اال، و كونيــًا واعمــل محليــاً 
الوقايـة : "القـديمالتمسك بالشعار نمية، و األجل، وخطط طويلة األجل، والتركيز على أبحاث التعمل خطط قصيرة و 

(أرخص من العالج
22F

23( ." 
محمـد وعبـد (هي الدراسات التي حاولت رصد التنمية المستدامة في العديـد مـن البلـدان، ونعـرض هنـا دراسـة  كثيرةٌ 

، التــي هــدفت إلــى البحــث فــي العدالــة، والتنميــة المســتدامة والبيئــة المؤسســاتية فــي البلــدان الغنيــة )2013الــرحمن، 
تســـليط الضـــوء علـــى واقـــع العدالـــة االجتماعيـــة  بـــالبترول، وقـــد اتخـــذت الجزائـــر نموذجـــًا لـــذلك؛ إذ حاولـــت الدراســـة

شـهدت  إذ. والتنمية االقتصادية المستدامة في الجزائر، ومن ثم تحليل أثر البيئة المؤسساتية في التنميـة المسـتدامة
الجزائر في الفترة األخيرة تحُسـنًا ملحوظـًا فـي عـدد مـن مؤشـرات التنميـة، غيـر أن البـاحثين أشـارا إلـى أن الحكومـة 

زائرية مطالبة بمزيد من الجهود في هذا الصدد؛ إذ إن ترّدي مؤشرات البيئة المؤسساتية في الجزائر يبقـى أكبـر الج
وأظهــرت نتــائج الدراســة بشــكل عــام؛ أن لــوفرة المــوارد أثــرًا ســلبيًا فــي . عــائق يّحــول دون تحقيــق األهــداف التنمويــة

يتعلـق  فيمـاأمـا ". نقمـة النعمـة"أو " نقمة الموارد"قق فرضية االدخار الفعلي الصافي، ومن ثّم التنمية، مما يؤكد تح
ــأثير مؤشــرات نوعيــة البيئــة المؤسســاتية؛ فقــد اظهــرت النتــائج أن تحّســن مؤشــرات االســتقرار السياســي، ومراقبــة  بت

(الفساد، ودور القانون سيؤدي إلى الرفع من مؤشرات التنمية
23F

24(   . 

 التنويع االقتصادي 
ازداد مفهوم التنويع االقتصادي أهمية في الفترة األخيرة خاصة في الدول النامية غنية الموارد الساعية إلى تحقيـق 
التنميــة المســتدامة؛ فــالتنويع االقتصــادي يــرتبط تاريخيــًا بعــدد مــن الشــروط التــي وّفــرت لــه المنــاخ المالئــم للظهــور 

ألولــى هــي مــدى تــوافر الفــوائض التــي يمكــن مــن خاللهــا اقاعــدة ال: والنمــو، وهــو يرتكــز أساســًا علــى قاعــدتين، همــا
تنويــع االقتصــاد، أمــا القاعــدة الثانيــة للتنويــع؛ فهــي مــدى تــوافر المــوارد الماديــة والبشــرية والتقنيــة التــي يمكــن مــن 

   ).1(خاللها تحقيق مستوى من التنويع الفاعل والحقيقي

يــرة فـي االقتصــاد اإلمـاراتي منــذ االتحــاد، فهـي تحــتفظ بفــوائض وبفحـص هــذه المرتكـزات نجــد أنهــا تتـوافر بدرجــة كب
مالية كبيرة جّراء زيادة أسعار النفط العالمية خاصة في فترة السبعينيات، نتيجة الرتفاع الطلب العالمي على النفط 

السياسـية  ادةوكّل هذه العوامل سمحت لإلمـارات بتحقيـق فـوائض ماليـة كبيـرة، فـاإلر . مع انخفاض تكلفة االستخراج
 .والتقنيةتحقيق القاعدة الثانية المتعلقة بتوفير الموارد المادية والبشرية تمضي قدما في طريق 

 عالقة النمو بالتنويع االقتصادي: أوالً 
تشـــمل التنميـــة المســـتدامة فـــي أجزائهـــا الثالثـــة التنميـــة االقتصـــادية، وُيعـــّد التنويـــع االقتصـــادي مـــن أدوات التنميـــة 

 : حول عالقة النمو بالتنويع االقتصادي، فإن هناك اتجاهين فكريين في علم االقتصاد، هماو . االقتصادية

أي انخفــاض  -لريكــاردو، التــي تــرى فــي التخصــص " المزايــا النســبية"ويتمثــل فــي نظريــة : اإلتجــاه األول 1
(ُمحفــــزًا ومصــــدرًا للنمــــو االقتصــــادي -درجــــة التنويــــع االقتصــــادي

24F

إذ ال زال يعتقــــد الكثيــــر مــــن البــــاحثين ؛ )25
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االقتصاديين الذين يتبعون المدرسة الريكاردية بأن اعتماد الدولـة وتخصصـها فـي جانـب اقتصـادي واحـد يزيـد 
(من كفاءتها فيه

25F

26( . 

مصـدر في االتجاه اآلخر يسود اعتقاد يعـززه كثيـر مـن الدراسـات بـأن اعتمـاد الدولـة علـى : اإلتجاه الثاني 2
دراسـة يرة على مدى العقـود الماضـية؛ فهذه النظرية بدراسات عملية كث للدخل هو مخاطرة كبيرة، وُتدعمْ  وحيد

(Hausmann, et al., 2007))27(  ُنبـأ بمـدى نموهـا، وفـي دراسـة أخـرى تـرى أن تطـور صـادرات الـدول ي
(Lederman and Maloney, 2007))28(  ُنمّوهـا؛ ومـن  عيـقيرى أن تركـز صـادرات الدولـة بشـكل كبيـر ي

ـــين أّن . ثـــّم فـــالتنويع االقتصـــادي هـــو األفضـــل ويلحـــظ أن االتجـــاه الثـــاني المـــدعوم بالعديـــد مـــن الدراســـات يب
 النخفـاض درجـة التنويـع االقتصـادي وتركــز اإلنتـاج والصـادرات آثـار سـلبية علــى النمـو االقتصـادي، ومـن ثــمَّ 

اج والصــــادرات فــــي عــــدد قليــــل مــــن المنتجــــات تنــــادي بزيــــادة درجــــة التنويــــع االقتصــــادي، وعــــدم تركــــز اإلنتــــ
 .)15(والقطاعات واألنشطة

؛ هنــاك نظــريتين فــي الفكــر االقتصــادي حــول عالقــة التنويــع االقتصــادي بــالنمو، األولــى تــرى ضــرورة مــن هنــا فــإنَّ 
التخصص والبعد عن التنويع من أجل تحقيـق نمـو أفضـل، بينمـا تـرى الثانيـة العكـس مـن ذلـك فـي ضـرورة التنويـع 
االقتصادي للوصول إلى النمو، وُيعتقد إلى حد كبير بأن هاتين النظريتين قد تختلفان من دولة ألخرى وفقًا لدرجة 

إذ إن تنوع صادرات الـدول المتقدمـة يزيـد مـن نموهـا  )29((Hesse2008)نمّوها االقتصادي، وهذا ما بينته دراسة 
د أّن نموهــا يــزداد بزيــادة تخصــص صــادراتها بــأنواع َقــعتَ يُ االقتصــادي، بينمــا تختلــف هــذه الرؤيــة للــدول الصــاعدة؛ ف

 .معينة

 حول التخصص "لريكاردو"نظرية المزايا النسبية  نقدّ : ثانياً 
الناجمـة  "المزايا النسبية"؛ فعلى الرغم من إعطاء نظرية "ريكاردو"نقدًا منهجيًا لنظرية  )15()2011الخطيب، (أورد 

غات قويـة للتخصـص، ومـن ثـم عـدم التنويـع االقتصـادي، عن التخصص في اإلنتاج عامة والتصدير خاصة مسـوّ 
فإن هذه المزايا قد ال تحفز النمـو االقتصـادي بالضـرورة فـي الـدول الناميـة؛ وذلـك ألن صـادرات هـذه الـدول ترتكـز 

ئــداتها لتقلبــات عنيفــة نتيجــة لــتحكم الشــركات متعــددة علــى المــواد األوليــة واالســتخراجية التــي تتعــرض أســعارها وعا
وال ُتعــّد . عيــق التمويــل المســتقر لخطــط التنميــة فيهــاالجنســيات فــي معظــم أســواق تلــك المــواد وأســعارها، وهــو مــا يُ 

أســواق الــنفط والغــاز اســتثناء مــن ذلــك الواقــع؛ إذ ال تســيطر الــدول المنتجــة علــى أســواق منتجاتهــا التــي تتعــرض 
وعوائد صـادراتها لتقلبـات وصـدمات عنيفـة بـين الحـين واآلخـر، وهـذا مـا يحمـل علـى االعتقـاد بـأن مشـكلة أسعارها 

الدول النامية عامة، والنفطيـة منهـا خاصـة، تكّمـن فـي عـدم نجاحهـا فـي تنويـع اقتصـادها نتيجـة لتمحـور الفعاليـات 
 .االقتصادية فيها حول االستخراج والتصدير للنفط والغاز

 ئد التنويع االقتصادي فوا: ثالثاً 
، ومــن جانــب آخــر، فــإن "نقمــة المــوارد"للتنــوع االقتصــادي العديــد مــن الفوائــد، أهمهــا أنــه يســاعد فــي الــتخلص مــن 

عرف عنها أنها ذات طبيعة سـعرية متقلبـة، ومـن ثـّم فـإن ارتبـاط الـدخل القـومي المعادن والنفط يُ  بعض السلع، مثل
كمـا يسـتخدم . ماد الدولة على التنويع يساعد في زيادة الدخل القومي واستقرارهبها قد يعيق النمو االقتصادي، فاعت

التنويــع االقتصــادي لمواجهــة مشــكلة نضــوب المــوارد علــى المــدى الطويــل؛ ولــذا تنــتهج الــدول التنويــع االقتصــادي 
وعلـى أيـة حـال؛ . للمحافظة على الموارد، وٕايجاد مصادر أخرى للدخل ضمن استراتيجية التنميـة المسـتدامة أسلوباً 

 :يأتي فيمايمكن تلخيص أهم المميزات للتنويع االقتصادي 
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أن مـــن أهـــم اســـباب إخفـــاق الـــدول ) 30(توصـــلت العديـــد مـــن الدراســـات الســـابقة: تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة .1
ق التنمية المستدامة يعود إلى ثالثة أسباب جميعهـا يـرتبط بضـعف التنويـع االقتصـادي، وهـذه النامية في تحقي

نتــاج وتصــدير عــدد قليــل مــن المنتجــات، وتعــرض الــدول الفقيــرة إتخصــص الــدول الفقيــرة فــي : هــي: األســباب
الكلـي نتيجـة  للصدمات الكلية نتيجـة لتذبـذب أسـعار صـادراتها، وارتفـاع حـدة التقلبـات علـى مسـتوى االقتصـاد

وعليــه؛ فــإن التنويــع االقتصــادي مــن شــأنه أن يحقــق اســتقرار . ألثــر الصــدمات علــى القطاعــات المتخصصــة
 .معدالت النمو وصوًال للتنمية المستدامة

 )31((Kore and Tenreyr, 2007)بينـت دراسـة : تقليص المخاطر التي يتعرض لهـا الهيكـل اإلنتـاجي .2
أي دولة يتعرض للخطر عندما يتخصص في قطاعات ذات درجات عاليـة مـن  أن الهيكل االنتاجي القتصاد

فالتنويع االقتصادي يحقق عدة مزايا من جّراء تقليص . التقلب، وعندما تكون التركيبة القطاعية عالية التركيز
 .)15(مخاطر اعتماد االقتصاد على عدد قليل من المنتجات، او ارتكازه على قطاع واحد من القطاعات

 إن مـن شــأن التنويــع االقتصـادي أن يزيــد مــن كفــاءة : زيـادة إنتاجيــة رأس المــال البشـري والتطــوير المــالي .3
 .)34(، ومن ثمَّ تحقيق النمو االقتصادي)33(، وكذلك التطور المالي)32(نتاجية العمل، ورأس المال البشريإ و 

تصــدير منــتج معــين ســوف يــؤدي إلــى إّن اعتمــاد التجــارة الخارجيــة علــى : رفــع معــدل التبــادل التجــاري .4
انخفــاض أســعار الصــادرات مقابــل أســعار الــواردات فــي حالــة انخفــاض أســعار الســلع والخــدمات الُمصــدرة، 
نتيجة للوزن المهم الذي يشغله هذا المنتج في ترجيح األرقام القياسية ألسعار الصادرات، وذلك يعني خسارة 

تتنـوع الصــادرات، فـإن مخــاطر انخفـاض الــرقم القياسـي ألســعار  أمـا عنــدما. الدولـة بســبب تجارتهـا الخارجيــة
الصادرات سوف تتوزع على عدد كبير من السـلع والخـدمات، ممـا يـؤدي إلـى تقلـيص الخسـائر الناجمـة عـن 

 .)15(تقلب أسعار السلع الُمصدرة؛ ومن ثمَّ إلى ارتفاع معدل التبادل التجاري

إّن زيـــادة التنويـــع االقتصـــادي يعمـــل علـــى زيـــادة : توطيـــد العالقـــات التشـــابكية بـــين القطاعـــات اإلنتاجيـــة .5
القطاعــات االنتاجيــة داخــل الدولــة، ومــن ثــّم توطيــد العالقــات التشــابكية والتكامليــة بــين هــذه القطاعــات؛ ممــا 

  )35(ينعكس إيجابًا على النمو االقتصادي

 ,Koren and Tenreyro)فقـد تسـاءلت دراسـة : تقليل التذبذب في مستويات الناتج المحلي اإلجمـالي. 6
عن أسباب تذبذب الناتج المحلي اإلجمالي في الدول الفقيرة أكثر مـن الـدول الغنيـة؟، وقـد توصـلت  (2007

القطاعـات االنتاجيـة، الدراسة إلى ثالثة مسببات لذلك، أهمها أن الدول الفقيرة متخصصة فـي أقـل عـدد مـن 
وعليــه؛ فــإن تقلــب النــاتج المحلــي . وأكثرهــا تقلبــًا، ممــا يــؤدي إلــى تذبــذب كبيــر فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي

اإلجمالي، وعدم استقراره سيؤثر سلبًا في النمو االقتصادي، بينمـا يـؤدي تقلـيص التذبـذب فـي النـاتج المحلـي 
 . إلى رفع معدالت النمو االقتصادي -اديبسبب زيادة درجة التنويع االقتص -اإلجمالي 

وهكذا؛ فمن المتوقع في الدول الناميـة عمومـًا والنفطيـة خصوصـًا، أن تكـون لزيـادة درجـة التنويـع االقتصـادي آثـار 
إيجابيــة علــى النمــو االقتصــادي مــن خــالل رفــع إنتاجيــة رأس المــال البشــري، والتطــوير المــالي، وتقليــل المخــاطر 

رار عوائــد الصـــادرات، وزيـــادة عــدد القطاعـــات المنتجــة، وتعزيـــز الـــروابط التشــابكية فيمـــا بينهـــا، االســتثمارية، واســـق
 .)15(واستدامة عملية التنمية
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 مقاييس التنويع االقتصادي: رابعاً 
؛ (Dispersion)هناك ثالثة أنواع من مقاييس التنويع االقتصادي، بعضها يعتمد على مدى التشتت فـي الظـاهرة 

يعتمــــــد علــــــى قيــــــاس خاصــــــية التركــــــز ، وبعضــــــها اآلخــــــر (Variationcoefficient)االخــــــتالف معامــــــل : مثــــــل
(Concentration)جينــي"مؤشــر : ؛ مثــل "(GiniCoefficient) وأخيــرًا تعتمــد الفئــة الثالثــة مــن مقــاييس التنويــع ،

-Herfindal)" هيرشــــــمان -هيرفنــــــدال"معامــــــل : ؛ مثــــــل(Diversification)االقتصــــــادي علــــــى مفهــــــوم التنــــــوع 
Hirshman Index) . مـن أكثـر األسـاليب المسـتخدمة فـي " جينـي“ومؤشـر " هيرشـمان –هيرفنـدال "وُيعـّد معامـل

خـــالل الفتـــرة  قيـــاس التنويـــع االقتصـــادي، وســـيتم االعتمـــاد عليهمـــا فـــي هـــذه الدراســـة لقيـــاس التنويـــع االقتصـــادي
فــي  المتبعــين فــي قيــاس التنويــع االقتصــادي لــذا؛ ســتتم االستفاضــة فــي شــرح هــذين األســلوبين. )1975-2004(

  :اآلتيةالسطور 
 للتركز " جيني"مؤشر  .1

تقـــوم مؤشـــرات التركـــز علـــى قيـــاس مـــدى تركـــز الظـــاهرة المدروســـة أو عـــدم توزيعهـــا بشـــكل عـــادل أو متســـاٍو بـــدل 
سـي "حصـائي من أفضل مقاييس التركز وأبسطها، وقد ُصمم هذا المقياس على يـد اإل" جيني"وُيعّد مؤشر . تركزها
" منحنــــى لــــورانز"المســــاحة المحصــــورة بــــين  بأنــــه نســــبة" منحنــــى جينــــي"ويمكــــن تعريــــف ).  1912(عــــام " جينــــي

(Lorenz curve)  وقطر المثلث(AB)  ومسـاحة المثلـث قـائم الزاويـة(ABC) ؛ وذلـك كمـا يظهـر فـي الشـكل رقـم
)1 .( 

 

 "جيني"ومؤشر " لورانز"منحنى  :1شكل رقم 

من المقاييس المهمة واألكثر شيوعًا فـي قيـاس عدالـة التوزيـع، ويتميـز بأنـه يعطـي قياسـًا  أيضاً " جيني"وُيعّد مؤشر 
 (AB)وقطـــر المثلـــث  "زنالـــور "رقميـــًا لعدالـــة التوزيـــع، وتـــتلخص فكرتـــه بحســـاب المســـاحة المحصـــورة بـــين منحنـــى 

الــذي يمثــل المســاواة التامــة فــي (بــين الصــفر " جينــي"وتتــراوح قيمــة مؤشــر . (ABC)ومســاحة المثلــث قــائم الزاويــة 
، ونســـتطيع الحكـــم علـــى درجـــة التنويـــع  )15()الـــذي يمثـــل عـــدم المســـاواة التامـــة(والواحـــد الصـــحيح ) توزيـــع الظـــاهرة

إذا زادت  -عدم تنويـع اقتصـادي عـاٍل جـداً –االقتصادي من خالل هذا المؤشر؛ إذ تكون عدم المساواة عالية جدًا 

 مؤشر جي�ي

 منح�ى لورنز

100% 

100% A 

B 

C 
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-0.35(، ومتوســـطة إذا تراوحـــت بـــين )0.7-0.5(بـــين  المؤشـــر، وعاليـــة إذا تراوحـــت قيمـــة )0.7(النســـبة عـــن 
 . )36()0.35(إذا انخفضت عن  -تفعتنويع اقتصادي مر  –، وضعيفة )0.5

يتــراوح بــين الصــفر والواحــد الصــحيح؛ إذ يكــون صــفرًا عنــدما ينطبــق " جينــي"كمــا تــم توضــيحه ســابقًا؛ فــإن مؤشــر 
مسـاويًا للواحـد عنـدما " جينـي"على خط التساوي، ويكون عندها التوزيع متساويًا، بينما يكون مؤشر " لورنز"منحني 

" لــورنز"الخــط األفقــي والخــط العمــودي، وتكــون المســاحة بــين خــط التســاوي ومنحنــى  علــى" لــورنز"ينطبــق منحنــى 
مساوية للواحد الصحيح، وفي هذه الحالة يكون التوزيع فـي أسـوأ " جيني"وتكون عندها قيمة معامل ) 0.5(تساوي 
ــة التوزيــع أعلــى" جينــي"وكلمــا كانــت قيمــة مؤشــر ). مركــزاً (أحوالــه  مــن " جينــي"ؤشــر وُيعــّد م. صــغيرة كانــت عدال

 .عدالة توزيع ظاهرة ما المقاييس المهمة واألكثر شيوعًا في قياس

  "هيرشمان-هرفندال"معامل   .2
تــم تصــميم هــذا المقيــاس للتعــرف إلــى مقــدار التركــز فــي صــناعة مــا، ويســتخدم عــادة فــي الدراســات الهادفــة لقيــاس 

قيــاس تركيبـــة المتغيــر وبنيتـــه ومــدى تنوعـــه، ، وهــو كـــذلك يقــوم علـــى )37(التركــز والمنافســة فـــي القطــاع المصـــرفي
ويسـتخدم لقيـاس التنويـع فـي ظـاهرة مــا، وٕابـراز أهـم التغيـرات الهيكليـة التــي طـرأت علـى مكوناتهـا، ويسـتخدم بشــكل 
واســع فــي قيــاس التنويــع االقتصــادي، وقــد اســتخدم كــذلك مــن قبــل المحــاكم األمريكيــة لقيــاس درجــة االحتكــار فــي 

ت منظمــة األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة باســتخدام هــذا المؤشــر لمعرفــة مــدى التنــوع فــي صــناعة معينــة، كمــا قامــ
 . )15(رقطاع التصدي

تتـراوح بـين الصـفر والواحـد صـحيح؛ إذ تشـير " هيرشـمان-هيرفنـدال"جينـي، فـإن قيمـة معامـل "وباالتفاق مع مؤشر 
القيمة القريبة من الصفر إلى تنـوع كبيـر فـي االقتصـاد، بينمـا تشـير النسـبة القريبـة مـن الواحـد إلـى تركـز كبيـر فـي 

وقـد بينــت دراسـات كثيـرة أن مؤشــر . محلـي اإلجمـالياالقتصـاد واعتمـاده علـى مكونــات محـدودة فـي توليـد النــاتج ال
لذا؛ سيتم االعتماد عليهما معًا في هـذه . يعطيان نتائج متوافقة إلى حد كبير" هيرشمان-هيرفندال"ومعامل " جيني"

 . الدراسة؛ وذلك لتأكيد نتائجها

 الدراسات السابقة حول التنويع االقتصادي، ومساهمة الدراسة الحالية
د الهادفــة إلـى رصــد، وقيـاس، وتحليــل آثـار التنويـع االقتصــادي فـي العديــد مـن البلــدان، فقـد أســهمت تعـددت الجهـو 

العديــد مــن الدراســات فــي رصــد ظــاهرة التنويــع االقتصــادي فــي مجتمعــات عــّدة، وقــدمت معلومــات مفيــدة لمتخــذي 
جهــود التنويــع االقتصــادي  )38((Martin Hvidt 2013)وفــي هـذا المجــال، بحثــت دراسـة . القـرارات االقتصــادية

وأشــارت نتــائج الدراســة إلــى تواضــع جهــود . والتوجهــات المســتقبلية لهــا فــي مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج العربيــة
التنويــع االقتصــادي المتبعــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، كمــا أشــارت دراســة الخطــط الحاليــة لــدول المجلــس 

تحقيـــق التنويـــع االقتصـــادي مــن أجـــل تحقيـــق اســـتدامة الـــدخل فـــي  إلــى وجـــود إجمـــاع لـــدى هـــذه الــدول فـــي أهميـــة
وجـــود خلـــل بنيـــوي فـــي : المســتقبل، إال أن هـــذه الخطـــط لـــم تلـــَق تطبيقـــًا بســـبب وجـــود العديـــد مـــن المعوقـــات، منهـــا

السياســات االقتصــادية الداخليــة لــدول المجلــس، ومعوقــات التكامــل االقتصــادي بينهــا، وكــّل هــذه العوامــل أدت إلــى 
اسـة هـو افتقارهـا النمـوذج ة جهود التنويع االقتصادي في دول مجلـس التعـاون، إال أن مـا يؤخـذ علـى هـذه الدر إعاق

كمــا ناقضــت دراســات ســابقة عــّدة هــذه النتــائج؛ فقــد بينــت نجــاح بعــض دول المجلــس فــي سياســة التنويــع . القياســي
نتــــائج مهمـــــة بشـــــأن التنويـــــع التـــــي قـــــدمت  )15()2011ممـــــدوح عــــوض الخطيـــــب، (دراســـــة : االقتصــــادي، ومنهـــــا

االقتصـــادي فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وعالقتـــه بـــالنمو االقتصـــادي فـــي القطـــاع غيـــر النفطـــي خـــالل الفتـــرة 
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 -ومن ضـمنها الـنفط والغـاز –؛ إذ أشارت الدراسة إلى انخفاض اسهام المنتجات االستخراجية )م1970-2008(
، وكذلك األمر بالنسبة إلى إسهام قطاع الزيت في الناتج %)1.2( في الناتج المحلي بنسبة انخفاض سنوية بلغت

وقـــد ُعـــززت هـــذه ). 2008(فـــي العـــام %) 29.9(إلـــى ) 1970(فـــي العـــام %) 64(المحلـــي الـــذي انخفـــض مـــن 
وهو ما دّل بشكل واضح علـى تنـامي سياسـة التنويـع " هيرشمان-هيرفندال"النتائج باالنخفاض المستمر في معامل 

كما بينت النتائج القياسية للدراسة أن ارتفـاع درجـة التنويـع فـي . نجاحها في المملكة العربية السعوديةاالقتصادي و 
االقتصـــاد الســـعودي صـــاحبها ارتفـــاع معـــدالت النمـــو فـــي القطـــاع غيـــر النفطـــي، وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، فقـــد رأى 

تـــه األساســية؛ إذ مـــا زالــت اإليـــرادات الباحــث أن االقتصـــاد الســعودي مـــا زال معتمــدًا علـــى الــنفط فـــي بنيتــه وتركيب
؛ وهو ما يدل على استمرار اعتمـاد الدولـة علـى الـنفط فـي رنة مع مجموع اإليرادات الحكوميةعة بالمقافالنفطية مرت

علـى النتـائج السـابقة؛ أوصـت الدراسـة بـأن يواكـب التنويـع االقتصـادي تحقيـق أهـداف أخـرى؛  وبنـاءً . تمويل نفقاتها
تمــاد علــى اإليــرادات النفطيــة مــن جملـة اإليــرادات الحكوميــة الفعليــة، وتقلــيص نســبة الصــادرات كتقلـيص نســبة االع

كمــا أشــارت الدراســة إلــى أنــه مــن المهــم أن يشــكل التوســع فــي قطاعــات . النفطيــة مــن إجمــالي الصــادرات الســلعية
ًا مهمــا� فيهــا وقســمًا كبيــرًا مــن التــي تعــد الطاقــة مــدخًال إنتاجيــ–الزراعــة، والبتروكيماويــات، والســياحة، والصــناعات 

بـــدائل واعـــدة أمـــام تنويـــع القاعـــدة االقتصـــادية وتخفيـــف االعتمـــاد علـــى اإليـــرادات والصـــادرات  -تكاليفهـــا اإلنتاجيـــة
قــد ناقشــت جهــود المملكــة العربيــة الســعودية فــي تنويــع مصــادر ) 39( McNalty, 198) (وكانــت دراســة. النفطيــة

في خططها للتنمية توجهت منذ البداية إلى التنويع االقتصادي؛ إذ عمدت في الخطة دخلها؛ فقد بينت أن المملكة 
سـهم فـي تحقيـق التنميـة، أمـا فـي خطـة التنميـة إلـى تطـوير البنيـة التحتيـة للمملكـة التـي تُ ) 1980-1975(األولى 

ت بزيـادة اسـتيراد المملكـة تميـز ) 1985-1980(الثانية؛ فقد قررت المملكة االتجاه نحو التنويع، إال أن هذه الفترة 
للسلع االستهالكية على حساب السلع اإلنتاجية؛ مما سبب تراجعا في جهود االتجاه نحو التصنيع وتنويع مصـادر 

ممــا ) 1981-1973(الــدخل، وبينــت الدراســة أن الصــادرات غيــر النفطيــة قــد شــهدت نمــوًا ملحوظــًا خــالل الفتــرة 
إلـى أن )40((Thompson, et al, 2012)وحـديثًا؛ أشـارت دراسـة . لتنويـعُيشير إلى اتجاه اقتصـاد المملكـة نحـو ا

. السعودية هي من النفط والغاز المتوقع نضـوبه خـالل العشـرين سـنة القادمـة العربية من إيرادات المملكة%) 75(
خطــط التنميــة منــذ أربعــين عامــًا أهــدافًا لتنويــع مصــادر الــدخل فــي المملكــة مــن خــالل تــوفر  عتْ َضــمــن هنــا؛ فقــد وَ 

االتصـاالت، والّصـحة، واإلسـكان، وٕادارة المـوارد البشـرية، وغيرهـا مـن المصـادر، : جديـدة، تشـملقطاعات إنتاجية 
ت عالميـة، وعلـى الـرغم مـن أن من شركا" االمتيازات"إال أن هذه القطاعات اإلنتاجية قد اعتمدت في غالبها على 

فــي التنــوع والتنميــة؛ إال أن ذلــك قــد ال يحقــق  ســهمْ هــذا الحــل قــد يبــدو حــًال ســريعًا للوصــول إلــى اقتصــاد انتــاجي يُ 
حقيقيــة داخــل المملكــة إلنشــاء شــركات تقــوم علــى  ريــادةٍ لــذا؛ فقــد دعــت الدراســة إلــى البــدأ بِ . االســتدامة فــي التنميــة

 .  اإلبتكار

لجدليـــة العالقـــة بـــين التنويـــع االقتصـــادي والتنميـــة فـــي دول  )1()2013عـــاطف الفـــي مـــرزوك، (دراســـة تعرضـــت 
لعديـد مــن القيـود االقتصــادية واالجتماعيـة والسياســية التــي امجلـس التعــاون لـدول الخلــيج العربيـة، وقــد أشـارت إلــى 

لتوصــيات التــي يمكــن مــن خاللهــا تحــد مــن تحقيــق التنويــع االقتصــادي فيهــا، ومــن ثــَم وضــعت الدراســة جملــة مــن ا
اتخاذ الخطوات الضرورية للقيام بالتنويع االقتصادي فـي األجـل الطويـل : تحقيق التنويع االقتصادي والتنمية؛ منها

وأمـا التوصـية الثانيـة؛ فكانـت تأسـيس  مع وجود بعض التضحيات في األمد القصـير مـن قبيـل تخفـيض اإليـرادات،
خالله تخصيص جزء من العوائـد الريعيـة للقيـام بـالتنويع االقتصـادي فـي القطاعـات صندوق مالي للتنويع، يتم من 

تمويــل تســتهدف التنويــع فــي اآلجــال وأخيــرًا وضــع خطــط . فــي المســتقبل المؤهلــة أن تأخــذ دورًا فــي الــدخل القــومي
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التشريعات التي القصيرة والمتوسطة وطويلة األجل، وذلك باالستفادة من مصدر التمويل الحكومي المركزي، وسن 
إلـى أن  )41((Al-Kuwari, 2013)وقـد أشـارت دراسـة . تسـهم فـي تحريـر االسـتثمار وتشـجيع االسـتثمار األجنبـي

اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي ال زال معتمدًا بشكل كبير على عائدات النفط؛ ممـا أدى إلـى هيمنـة القطـاع 
اع الخــاص فــي قيــادة االقتصــاد الــذي ال يــزال يمــارس دورًا العــام علــى الحيــاة االقتصــادية، مــع غيــاب واضــح للقطــ

 .محدودًا في التنمية االقتصادية

اهتمـت العديــد مــن الدراســات بفوائــد التنويــع االقتصــادي، بينمــا ذهــب بعضــهم اآلخــر منهــا إلــى البحــث فــي العوامــل 
مـــل الجغرافيـــة والديمغرافيـــة المـــؤثرة فـــي هـــذا التنويـــع، وقـــد ركـــزت الدراســـات األخيـــرة علـــى البحـــث فـــي تـــأثير العوا

 )42((Reddi and Venables2004) ةلتنويع االقتصادي؛ فقد بينت دراسواالقتصادية، ومؤخرًا المؤسسية، في ا

بينمـــا ربطـــت . قـــات التصـــنيع فـــي الـــدول اإلفريقيـــة قـــد يعـــود إلـــى األثـــر الســـلبي لموقعهـــا الجغرافـــيعيِ أن مــن أهـــم مُ 
-Herzer and Nowak(43)مـــن دراســات أخــرى بــين تنويــع الصــادرات والنمــو االقتصــادي، فقــد أشــار كــل 

Lehnmann, 2006)  النمـو إلـى أن القـدرة علـى التنويـع االقتصـادي عبـر تنويـع الصـادرات يعمـل علـى تحسـين
، وقــد توصــال إلــى هــذه النتيجــة عبــر مجموعــة مــن االختبــارات القياســية للفتــرة الممتــدة مــن "شــيلي"االقتصــادي فــي 

 أما عن العالقة بين الهيكل الصناعي والنمو االقتصادي؛ فقد أشارت دراسة). 1962-2001(

(44)(Cimoli and Rovira, 2008)  أن الهيكـل الصـناعي متغيـر التـي أجريـت علـى دول أمريكـا الالتينيـة إلـى
رئــيس فــي التــأثير علــى النمــو االقتصــادي؛ فالهيكــل الصــناعي المعتمــد علــى اإلنتــاج الريعــي لــه تــأثير ســلبي علــى 

 .    فرص التغيير الهيكلي والتنويع االقتصادي، ومن ثّم النمو االقتصادي

أن تـنجح فـي تنويـع اقتصـادها، بينمـا الـدول  -الغنيـة بـالموارد–ولكن؛ ما األسباب التي أدت ببعض البلدان النامية 
ووضــــعت  (AnarAhmadov,2012)(45)ك؟ لإلجابـــة عــــن ذلــــك جـــاءت دراســــة  الناميـــة األخــــرى لـــم تــــنجح بــــذل

العوامـل السياسـة والمؤسسـية، وأخـرى : فرضيات عّدة لعوامل من شأنها تمكين التنويع االقتصادي أو إعاقتـه؛ منهـا
التنوع  أن وتوصلت الدراسة إلى). 2010-1962(النامية غنية الموارد للفترة من اقتصادية وجغرافية، في البلدان 

لـــه تـــأثير ســـلبي قـــوي علـــى التنـــوع االقتصـــادي، كمـــا أشـــارت الدراســـة إلـــى  -مـــع وجـــود صـــراع أو عدمـــه–العرقـــي 
من أقوى عوائق  باختالف نوعية الموارد، وُيعّد االعتماد الكامل على النفط التنويع االقتصادياختالف القدرة على 

التنويع االقتصادي، وأن توافر أحد الموارد بكثرة ال يؤثر فـي القـدرة علـى التنويـع االقتصـادي، بينمـا االعتمـاد علـى 
معبـــر عنـــه بالمـــدى –االحتيـــاطي النفطـــي كمـــا أّن أحـــدها بشـــكل كبيـــر يمكـــن أن يـــؤثر علـــى التنويـــع االقتصـــادي، 

 .القتصاديا ليس له تأثير حقيقي على التنويع -الزمني

فــــي التنويــــع افيــــة قــــد ال يكــــون لهــــا تــــأثير كبيــــر وفــــي المحصــــلة؛ وجــــدت الدراســــة أن العوامــــل الديمغرافيــــة والجغر 
     وكانــــــت دراســــــة . االقتصــــــادي بقــــــدر األثــــــر الــــــذي تتركــــــة العوامــــــل السياســــــية واالقتصــــــادية المحليــــــة

(46)(Korenandandtenreyro,2007)  المحلــي اإلجمــالي فــي الــدول  قــد تســاءلت عــن أســباب تقلــب النــاتج
النامية أكثر منه في الدول المتقدمة؟ وكان من بين األسـباب التـي توصـلت إليهـا الدراسـة أن الـدول الناميـة متركـزة 

فـي تقلـب النـاتج المحلـي اإلجمـالي فيهـا، وعلـى النقـيض؛ فـإن  مَ سـهّ في قطاعات انتاجية محـدودة وأكثـر تقلبـًا ممـا أَّ 
   .قود إلى استقرار في الناتج المحلي اإلجمالي وكذلك معدالت النموالتنويع االقتصادي سي
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 مساهمة الدراسة الحالية

تُبنى الدراسة الحالية على نتائج الدراسات السابقة، وُتعّد امتدادًا لها؛ إذ تستند إلـى نظرياتهـا، وتسـتفيد مـن أسـاليبها 
تقــــدم دلــــيًال إضــــافيًا حــــول مــــدى نجــــاح سياســــة التنويــــع القياســــية، بينمــــا تتمثــــل المســــاهمة الحقيقيــــة لهــــا فــــي أنهــــا 

، وأثرهـــا فـــي النمـــو االقتصـــادي، فهـــي تقـــدم دلـــيًال مـــن أحـــد المتحـــدة االقتصـــادي التـــي أنتهجتهـــا اإلمـــارات العربيـــة
  .االقتصادات الناشئة التي حققت تجربة تنموية فريدة

وهــو كمــا أشــارت الدراســات الســابقة مــن أهــم  كمــا أنهــا تؤكــد دور النخــب الحاكمــة فــي سياســة التنويــع االقتصــادي؛
ــًا مســتندًا إلــى نظريــات االقتصــاد وخاضــعاً (45)العوامــل المــؤثرة فــي سياســة التنويــع االقتصــادي  ، فتقــدم دلــيًال عملي

فــي التنويــع االقتصــادي، وأثرهــا فــي تحقيــق التنميــة  اإلمــاراتحــول مــدى نجــاح سياســة  لنمــاذج االقتصــاد القياســي
سـهم فـي بيـان الـدور الـذي تؤديـه النخـب الحاكمـة فـي ُيعـّد إضـافة حقيقيـة ألدبيـات االقتصـاد تُ  ما االقتصادية، وهو

 . تحقيق التنمية االقتصادية

 نماذج الدراسة وأساليب جمع البيانات والتحقق منها ؛منهجية الدراسة
استنادًا إلى مجموعة النظريات المفسرة للنمو االقتصادي وعالقتـه بـالتنويع، وكـذلك الدراسـات السـابقة التـي أجريـت 

مـن هـذه الدراسـة يقـدم المنهجيـة التـي اسـتخدمت فـي وضـع الفرضـيات والنمـاذج  هـذا الجـزءفي بلدان مختلفة، فـإن 
رات الدراسـة ومصـادر جمـع البيانـات، وأخيـرًا التحقـق مـن النظرية والقياسية المفسرة لها، وكذلك أساليب قياس متغيـ

 . من هذه الدراسة الجزء التاليصحة هذه البيانات للتحليل القياسي قبل تطبيقها في 

 السلسلة الزمنية ومصادر جمع البيانات: أوالً 
ع االقتصـادي وأثـره تسعى هذه الدراسة إلى البحث في مدى نجاح دولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة فـي تحقيـق التنويـ

عامـــًا تمتـــد مـــن ) 30(ولتحقيـــق هـــذه األهــداف؛ فـــإن الدراســـة تســـتخدم سلســـلة زمنيــة لفتـــرة . االقتصـــاديفــي النمـــو 
محاولــة تجنــب آثــار األزمــة  وقــد وظفــت الدراســة جميــع البيانــات المتــوفرة منــذ بنــاء الدولــة مــع. )1975-2004(

علـى ، وأخيرًا اعتمادًا )2004(االقتصادية والمالية العالمية على بيانات الدراسة؛ لذا لم تتخذ السنوات ما بعد عام 
التقــارير االقتصــادية الصــادرة عــن : مــدى تــوافر البيانــات فــي قواعــد البيانــات المختلفــة التــي تــم الرجــوع إليهــا؛ وهــي

امــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والتقــارير الصــادرة عــن وزارة االقتصــاد، باإلضــافة إلــى دائــرة اإلحصــاءات الع
 . ارير عّدة صادرة عن البنك الدوليتق

 فرضيات الدراسة والنظرية المفسرة لها: ثانياً 
االقتصــاد تســعى هــذه الدراســة إلــى إختبــار فرضــيتين أساســيتين، تهــدف الفرضــية األولــى إلــى التحقــق مــن هيكليــة 

وعليــه؛ فقــد تمــت . اإلمــاراتي ومــدى اتجاهــه نحــو التنويــع االقتصــادي بــدًال مــن التركــز فــي قطاعــات ريعيــة بعينهــا
 :صياغة الفرضية األولى بصيغتها العدمية اآلتية

ال توجـد مؤشــرات ذات داللـة احصــائية علـى اتجــاه االقتصـاد اإلمــاراتي نحـو التنويــع االقتصــادي : الفرضـية األولــى
 ).2004-1975(ل الفترة خال

ختبــار أثــر التنويــع فــي تحقيــق النمــو االقتصــادي؛ فهــل أســهم التنويــع فــي اأمــا الفرضــية الثانيــة؛ فإنهــا تســعى إلــى 
 :تحقيق التنمية االقتصادية؟ وقد ِصيغت الفرضية الثانية بصيغتها العدمية كما يأتي
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لتنويع االقتصـادي فـي النمـو االقتصـادي فـي اإلمـارات ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمؤشرات ا: الفرضية الثانية
 ).2004-1975(خالل الفترة العربية المتحدة 

فــي تفســير النمــو االقتصــادي، وكمــا تــم توضــيحه فــي الفصــل الثــاني، فــإن " رومــر"و " ســولو"تتنــافس نظريتــي 
لتفســير النمــو فــي االقتصــاد " رومــر"وتســتند هــذه الدراســة إلــى نمــوذج . لكــل نظريــة فرضــياتها ومبرراتهــا األساســية

 :اإلماراتي؛ وذلك لألسباب اآلتية

فـي النمـو  فـي تحقيـق التنويـع االقتصـادي وأثرهـا النخـب الحاكمـةه الدراسة إلى البحث في دور تهدف هذ .1
التـي تـرى أن للظـروف السياسـية ورغبـة النخبـة " رومـر"، وهـو مـا تدعمـه نظريـة االقتصادي في اإلمارات

 .مهمًا في تحقيق التنمية االقتصاديةالحاكمة دورًا 
السياسـية  هو الرغبـة -ومنها اإلمارات–إن العامل األكثر أهمية في النمو االقتصادي في الدول النفطية  .2

فـــإن لعوامـــٍل كاالبتكـــارات والسياســـات " ســـولو"قبـــل العائـــدات النفطيـــة، ولـــذا خالفـــًا لمـــا تنـــادي بـــه نظريـــة 
 . ا من العواملوالظروف المؤسسية أثرًا يفوق غيره

 اشتقاق نموذج الدراسة: ثالثاً 
تهــدف هــذه الدراســة إلــى قيــاس مســتوى التنــوع االقتصــادي الحاصــل فــي االقتصــاد اإلمــاراتي خــالل الفتــرة الممتــدة 

كهدف أولي لها، ثم تسعى إلى اختبار أثر التنويع االقتصادي في النمو االقتصادي خالل هـذه ) 1975-2004(
موسـعة للنمـو انطالقـًا مـن دالـة " نيوكالسيكية"قيقها للهدف الثاني، فإنها تعتمد على دالة إنتاج ومن أجل تح. الفترة

  )47(اإلنتاج الكلية اآلتية

)1(),( KLfGDP = 

 :حيث إن

GDP :الناتج المحلي اإلجمالي . 

L :العمل. 

K :مخزون رأس المال. 

والمتغيـرات  (Control variables)وسوف يتم توسيع العالقة السـابقة بإضـافة مجموعـة مـن المتغيـرات الضـابطة 
 :الخاصة بالتنويع كما يأتي

؛ وبـذلك تأخـذ دالـة (P)بإضافة سعر برميل الـنفط باألسـعار الحقيقيـة ) 1(سيتم بداية توسيع العالقة رقم  .1
 : اإلنتاج الموسعة الشكل اآلتي

)2(),,( PKLfGDP = 

 :لتصبح (Multiplicative) إلى الصيغة المحددة الضربية) 2(بعدها يتم تحويل المعادلة رقم  .2

)3(321 ααα
tttt PKALGDP = 
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 :إلى صيغة تجميعية خطية بأخذ اللوغاريتم لطرفيها؛ يكون) 3(وبتحويل العالقة  .3

)4(lnlnlnln 321 tttt PKLGDP βββα +++= 

 :اآلتية) 5(بالنسبة للزمن، نحصل على العالقة رقم ) 4(وبأخذ تفاضل العالقة رقم  .4

)5(321 t

gg

tt

gg

t PKLGDP βββα +++= 

 معامــــل(وبإضــــافة متغيــــرات التنويــــع االقتصــــادي . إلــــى معــــدل النمــــو) 5(فــــي العالقــــة رقــــم  (g)تشــــير  .5
 :؛ نحصل على النموذجين القياسيين اآلتيين(e)وحد الخطأ العشوائي ) هيرفندال، ومؤشر جيني

)6(4321 ttt

gg

tt

gg

t HHIPKLGDP +++++= ββββα 

)7(4321 ttt

gg

tt

gg

t GiniPKLGDP +++++= ββββα 

للتعـرف إلـى أثـر التنويـع االقتصـادي فــي  (HHI)" هيرشـمان-هيرفنــدال"تمـت إضـافة معامـل ) 6(فـي النمـوذج رقـم 
 . (Gini)" جيني"تمت إضافة المؤشر الثاني للتنويع االقتصادي وهو مؤشر ) 7(النمو، بينما في النموذج رقم 

 :الدراسة النظرينموذج : رابعاً 
تم بناء النموذج الفرضي اآلتي لتوضيح العالقـة بـين المتغيـرات المسـتقلة والمتغيـرات التابعـة، ومجموعـة المتغيـرات 

 ). 2(الضابطة للعالقة بينهما، وذلك كما يوضحه الشكل رقم 
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 نموذج الدراسة النظري 2شكل رقم 

 

 . من تصميم الباحث/ المصدر

 

 

 

 

 "جي�ي"مؤشر  "ه��شمان-ه��فندال"معامل

 النمو اقتصادي

 "املتغ�� التا�ع"

 الناج  املح�� اجما��

 الناج  املح�� من القطاع غ�� النفطي

متغ��ات أساسية وضابطة �� التأث�� 
 ��  الناج  املح�� اجما��

 سعر برميل النفط العمل مخزون رأس املال

 التنوعع اقتصادي

"املتغ�� املستقل"  
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 أساليب قياس متغيرات الدراسة

 قياس مؤشرات التنويع االقتصادي: أوالً 

 : "هيرشمان-هيرفندال": إحتساب مؤشر التنويع االقتصادي األول

) 2004-1975(للداللــة علــى مســتوى التنويــع فــي االقتصــاد اإلمــاراتي خــالل الفتــرة  (HHI)تــم اســتخدام مؤشــر 
  .)45(ولكل سنة على حدة، وفقًا للمعادلة اآلتية

n

n
X
x

HHI

n

i
i

t 11

1
2

1

−

−







=
∑ =

 

النـاتج المحلـي  (X)؛ (i)ناتج النشـاط  (xi)عدد األنشطة االقتصادية المكونة للناتج المحلي اإلجمالي؛  (n): حيث
 .اإلجمالي لجميع األنشطة

 " جيني: "احتساب مؤشر التنويع االقتصادي الثاني

 ":جيني"استخدمت المعادلة اآلتية لحساب مؤشر 

( )( )∑
=

+− +−−=
n

K
kkkkt yyxxGini

1
111 

؛ )الحصة القطاعية من النـاتج المحلـي اإلجمـالي(التكرار التجميعي النسبي التصاعدي للمتغير الكلي  (xk): حيث
(yk)  التكـــرار التجميعـــي النســـبي التصـــاعدي الـــذي يمثـــل عـــدد القطاعـــات؛(n)  هـــو عـــدد القطاعـــات االقتصـــادية

 . المكونة للناتج المحلي اإلجمالي

بين الصفر والواحد صـحيح، فـإن كـان صـفرًا كـان هنـاك " جيني"مؤشر و " هيرشمان-هيرفندال"وتتراوح قيمة معامل 
ًا صـحيحًا فـإن مقـدار التنـوع يكـون معـدومًا، وهـي الحالـة التـي يكـون فيهـا تنوع كامـل فـي االقتصـاد، وٕاذا كـان واحـد

ســـهم بقيـــة األنشـــطة بأيـــة حصـــة مـــن النـــاتج اإلنتـــاج متركـــزًا فـــي نشـــاط واحـــد مـــن األنشـــطة االقتصـــادية، بينمـــا ال تُ 
 .)15(المحلي اإلجمالي

 قياس المتغيرات األساسية والضابطة : ثانياً 

 :للمتغيرات الُمضافة للنموذج وطريقة قياسها هي كما يأتيإن التبرير االقتصادي 

الي؛ فهــو مــن أهــم مــُيعــّد العمــل مــن أهــم العوامــل التــي تحــدد مســتوى النــاتج المحلــي اإلج :متغيــر العمــل .1
ضـافة هـذا المتغيــر إلـى نمـوذج الدراسـة القياســي مـن أجـل ضــبط إ لــذلك؛ تـم. مـدخالت العمليـة اإلنتاجيـة

وسـيتم قيـاس هـذا ". التنويـع االقتصـادي"والمتغيـر المسـتقل " النمو االقتصـادي"لتابع العالقة بين المتغير ا
المتغير مـن خـالل بيانـات قـوة العمـل فـي اإلمـارات، التـي تـم اإلفصـاح عنهـا مـن قبـل دائـرة اإلحصـاءات 

 . العامة خالل فترة الدراسة
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فــإن مســتوى اإلنتــاج يــرتبط  "النيوكالســيكية" و "الكالســيكية"حســب النظريــة : متغيــر مخــزون رأس المــال .2
لـذلك؛ تـم اضـافة . بمخزون رأس المال، ويعتمد على تراكم االستثمارات عبر الزمن بعد حسم االسـتهالك

هــذا المتغيــر إلــى النمــوذج لكونــه أحــد العوامــل المــؤثرة فــي مســتوى النــاتج المحلــي والــذي ســيعمل عمــل 
وقـد تـم الحصـول علـى البيانـات الخاصـة . تـابع والمتغيـر المسـتقلالمتغير الضابط للعالقة بين المتغيـر ال

 .بهذا المتغير من اإلفصاحات الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة خالل فترة الدراسة
يجابيـًا ًا إن العوامـل المتوقـع أن لهـا تـأثير ُيعـّد متغيـر سـعر برميـل الـنفط مـ: متغير سعر برميل النفط الخام .3

جمالي من القطاع النفطي وغير النفطي؛ إذ يؤدي ارتفـاع أسـعار الـنفط إلـى ارتفـاع في الناتج المحلي اإل
لـذلك؛ تمـت إضـافة هـذا المتغيـر باعتبـاره . إيرادات الدولة، ومن ثّم تحُسن فـي أداء االقتصـاد بشـكل عـام

 .متغير ضابط للعالقة بين المتغيرين التابع والمستقل

 طبيعة وخصائص اقتصاد اإلمارات 
المبحـث عبــر دراسـته الوصـفية إلـى فهــم هيكليـة االقتصـاد اإلمـاراتي خــالل الفتـرة منـذ االسـتقالل وحتــى  يهـدف هـذا

الوقت الحالي، واالطالع على أهم سمات االقتصاد، ومدى اتجاهـه نحـو التنويـع االقتصـادي، وعالقـة هـذا التنويـع 
ثــم التطــرق لجدليــة العالقــة بــين القطــاع بكــل مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي، والنــاتج مــن القطاعــات غيــر النفطيــة، 

النفطي وغيره من القطاعات، ومدى مساهمة القطـاع النفطـي فـي التنويـع والنمـو االقتصـادي؛ فالتحـّدي األهـم أمـام 
القائمين على االقتصادات الريعية هو في استغالل تلك العوائد في خلـق اقتصـاد بـديل عـن االقتصـاد الريعـي عبـر 

 .الدراسة في مدى نجاح اإلمارات العربية المتحدة في تحقيقه في هذه الحقبة الزمنية الزمن، وهو ما ستبحث

زء مـن الدراسـة إلـى ثالثـة أجـزاء؛ فـي الجـزء األول تـم وصـف النـاتج المحلـي اإلجمـالي ومكوناتـه جـتم تقسـيم هـذا ال
ليـة االقتصـاد فـي اإلمـارات األساسية، عبر مجموعة من المقاييس اإلحصائية والرسومات البيانية، وذلك لشـرح هيك

أمـــا الجـــزء الثـــاني؛ فقـــد تـــم ). 2004(العربيـــة المتحـــدة فـــي تلـــك الحقبـــة الزمنيـــة الممتـــدة منـــذ االتحـــاد وحتـــى عـــام 
وفـي الجـزء الثالـث تـم تحليـل المسـار للعالقـة . تخصيصه لشرح وتحليل مؤشـرات التنويـع االقتصـادي فـي اإلمـارات

وفي ثنايا ذلك تـم . حلي ومكوناته األساسية من القطاعات النفطية وغير النفطيةبين التنويع االقتصادي والناتج الم
اختبار فرضية الدراسـة األولـى التـي تهـدف إلـى اسـتطالع مـدى وجـود تنويـع فـي القاعـدة االقتصـادية فـي اإلمـارات 

 .العربية المتحدة، وذلك عبر تحليل نتائج مقاييس التنويع االقتصادي

 اإلجمالي ومكوناتهوصف الناتج المحلي 
بيانــات الدراســـة األوليـــة التـــي تشـــمل النــاتج المحلـــي اإلجمـــالي لإلمـــارات العربيـــة ) 1(يظهــر الجـــدول الملحـــق رقـــم 

مــــن هــــذا الجــــدول يمكــــن وصــــف المكونــــات األساســــية للنــــاتج المحلــــي ). 2004-1975(المتحــــدة خــــالل الفتــــرة 
 :اإلجمالي كما يأتي

 لي اإلجماليوصف النمو في الناتج المح: أوالً 
أن هناك نموًا في الناتج المحلي اإلجمالي لإلمـارات العربيـة المتحـدة منـذ بدايـة ) 1(ُيلحظ من الجدول الملحق رقم 

علـــى التـــوالي، إال أن العـــام %) 20(و %) 16(بمعـــدالت نمـــو تجـــاوزت ) 1977(وصـــوًال للعـــام ) 1975(العـــام 
مليــون درهــم فــي ) 97,082(نــاتج المحلــي اإلجمــالي مــن ليــنخفض ال%) 1.6(شــهد نمــوًا ســالبًا بنســبة ) 1978(

، الـذي يمكــن أن ُيعـزى إلــى تراجـع أســعار الـنفط الخــام )1978(مليــون فـي العــام ) 92,041(إلـى ) 1977(العـام 
في هـذا العـام، مـع اعتمـاد الدولـة بشـكل كبيـر فـي بـدايتها علـى إيـرادات الـنفط كمصـدر للنمـو االقتصـادي، وكـذلك 
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ثـم تجـاوزت اإلمـارات العربيـة المتحـدة هـذه الحالـة لتبـدأ . إلى السنوات اآلتية التي شهدات نمـوًا سـالباً األمر بالنسبة 
الــذي حققــت فيــه نمــوًا فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي بنســبة ) 1989(تحقيــق معــدالت نمــو موجبــة بدايــة مــن العــام 

 ). 2004(وصوًال للعام %) 12.3(

 ي اإلماراتي ومساهمته في الناتج المحلي اإلجماليوصف النمو في القطاع النفط: ثانياً 
اتســمت مســاهمة القطــاع النفطــي فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي اإلمــاراتي بالتنــاقص المســتمر مــن عــام آلخــر؛ فقــد 

تنـاقص مسـاهمة القطـاع النفطـي إلـى النـاتج المحلـي اإلجمـالي؛ ) 1(بينت النتائج الظاهرة في الجدول الملحق رقم 
، ثــم اســتمرت هــذه )1975(فــي العــام %) 57.3(همة القطــاع النفطــي فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي إذ بلغــت مســا

؛ وهـو مـا يشـير إلـى انخفـاض )1998(فـي عـام %) 17.2(النسبة باالنخفاض حتى بلغت أدنـى مسـتوى لهـا عنـد 
ي، ويعطـي مؤشـرًا أوليـًا من مصـادر النـاتج المحلـي اإلجمـال اعتماد االقتصاد اإلماراتي على النفط باعتباره مصدراً 
 .على اتجاه االقتصاد نحو التنويع في مصادر الدخل

 مساهمة القطاع غير النفطي والقطاع المالي في الناتج المحلي اإلجمالي: ثالثاً 
إن انخفاض مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي يشير كذلك إلى تنامي دور القطاع غير النفطي 

لمالي فـي النـاتج المحلـي اإلجمـالي، وهـو مـا يعطينـا مؤشـرات مهمـة حـول اتجـاه االقتصـاد اإلمـاراتي ومنه القطاع ا
منــذ البدايــة للتنويــع، وال يتــأتى ذلــك إال بتخطــيط وٕارادة سياســية، وهــو مــا عّبــرت عنــه خطــط التنميــة المتتاليــة منــذ 

إلجمالي ومكوناته األساسية في اإلمـارات الذي يوضح نمو الناتج المحلي ا) 3(وبالنظر إلى الشكل رقم . التأسيس
، الذي ُيبين استمرار تنامي القطاع غير النفطي مـن عـام آلخـر فـي )2004-1975(العربية المتحدة خالل الفترة 

اإلمــارات، مــع اســتمرار ابتعــاد خــط القطــاع النفطــي عــن خــط النــاتج المحلــي اإلجمــالي؛ ممــا يشــير إلــى انخفــاض 
تج المحلــي اإلجمــالي، بينمــا اســتمر القطــاع غيــر النفطــي بالســير بــالتوازي إلــى النــاتج مســاهمته الحقيقيــة فــي النــا

أمــا القطــاع المــالي؛ فعلــى الــرغم مــن . المحلــي، بــل فــي بعــض األحيــان كــان داعمــًا للنــاتج المحلــي عنــد انخفاضــه
وٕان كانـت بنسـب  عام آلخر تواضع مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي، إال أن مساهمته استمرت بالصعود من

 ةمنخفض

 

 )2004-1975(الناتج المحلي اإلجمالي ومكوناته األساسية في اإلمارات خالل الفترة :  3شكل رقم  
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فــإن خــط القطــاع النفطــي كــان متالزمــًا صــعودًا وهبوطــًا مــع خــط النــاتج المحلــي ) 3(وكمــا ُيلحــظ مــن الشــكل رقــم 
الخطـــين اســـتمرا بـــاالفتراق خـــالل الســـنوات المتقدمـــة مـــن السلســـلة اإلجمـــالي فـــي بدايـــة السلســـلة الزمنيـــة، إلـــى أن 

نفطــي فــي وفــي الوقــت نفســه؛ فــإن مســاهمة القطــاع غيــر ال. الزمنيــة، وٕان اســتمرت العالقــة بيــنهم صــعودًا وهبوطــاً 
مــن عــام آلخــر، بغـــض النظــر عــن انخفــاض أو ارتفـــاع اإليــرادات الريعيــة مــن القطـــاع  النــاتج المحلــي كــان ثابتًـــا

ي، وهــو مـا يــنقض النظريــات االقتصـادية المناديــة بــأن القطـاع النفطــي فـي الــدول الناميــة الريعيـة هــو المــؤثر النفطـ
وهذه هـي . كما ُيلحظ استمرار مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي. األهم في االقتصاد ككل

وازية للقطاع الريعي ُتسـهم مسـاهمة حقيقيـة فـي األهداف الحقيقية من وراء التنويع االقتصادي من خلق قطاعات م
 . الناتج المحلي اإلجمالي؛ لتجنب أي صدمات اقتصادية جّراء تدهور العائدات الريعية

على اتجاه االقتصاد في اإلمارات العربية المتحدة نحو التنويع االقتصـادي؛ إذ إن  تعطى هذه المؤشرات دليًال قوًيا
ــنفط فــي تحقيــق التنويــع  السياســة االقتصــادية لإلمــارات كانــت منــذ البدايــة تهــدف إلــى اســتغالل فــوائض إيــرادات ال

االقتصادي، وقد عمدت اإلمارات العربية المتحدة منذ البداية إلى بناء البنية التحتية الالزمة لقيام اقتصاد صناعي 
 .وخدمي يحقق الوفرة االقتصادية بعيدًا عن اإليرادات الريعية

 2004-1975قتصادي في اإلمارات خالل الفترة مؤشرات التنويع اال
ـــع االقتصـــادي فـــي اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة خـــالل الفتـــرة  ـــرات )2004-1975(لقيـــاس التنوي ، ونظـــرًا ألن التغي

الهيكليـة فــي االقتصـاد اإلمــاراتي يصــعب تتبعهـا مــن خـالل نســب اإلســهام فـي النــاتج المحلـي اإلجمــالي للقطاعــات 
: اســتخدام مقياســـين للتنويــع االقتصـــادي، همـــا لــذلك كّلـــه؛ تـــم. الكثيــرة التـــي يتكــون منهـــا النـــاتج المحلــي اإلجمـــالي

وقــد تمــت اإلشــارة ســابقًا إلــى أنــه يمكننــا الحكــم علــى درجــة التنويــع ". جينــي“ومؤشــر " هيرشــمان-هيرفنــدال"معامــل 
إذا زادت  -عدم تنويـع اقتصـادي عـاٍل جـداً –االقتصادي من خالل هذا المؤشر؛ إذ تكون عدم المساواة عالية جدًا 

-0.35(، ومتوســطة إذا تراوحــت بــين )0.7-0.5(، وعاليــة إذا تراوحــت قيمــة المعامــل بــين )0.7(النســبة علــى 
 ). 0.35(إذا انخفضت عن  -تنويع اقتصادي مرتفع–، وضعيفة )0.5

لتظهــر النتــائج كمــا هــي موّضــحة فــي " جينــي“ومؤشــر " هيرشــمان-هيرفنــدال"وفــي هــذه الدراســة تــم حســاب معامــل 
كــان " هيرشــمان-هيرفنــدال"إذ ُيلحــظ أن معامــل ). 4(، وكمــا هــي ظــاهرة كــذلك فــي الشــكل رقــم )1(الملحــق رقــم 

فـي أي سـنة مـن سـنوات الدراسـة، وقـد بلـغ متوسـط هـذا ) 0.5(ًا في سـنوات الدراسـة جميعهـا، ولـم يتجـاوز منخفض
، وبلغـت أكبـر )1999(فـي عـام ) 0.132(، وبلغت أقل قيمـة لهـذا المؤشـر )0.242(المؤشر خالل فترة الدراسة 

أن اقتصـاد الدولـة فـي بدايـة ويمكـن تفسـير ذلـك بـ) 1975(فـي عـام ) 0.472" (هيرشمان-هيرفندال"قيمة لمعامل 
تأسيسها كان أكثر اعتمادًا علـى الـنفط، ثـم اسـتمرت فـي التنويـع االقتصـادي وصـوًال إلـى أكبـر تنويـع لهـا فـي العـام 

)1999.( 

للتنويـع منـذ العـام األول وصـوًال إلـى العـام األخيـر مـن " هيرفنـدال"اسـتمرار انخفـاض معامـل ) 4(ويبين الشكل رقـم 
-1975(ر إلــى ارتفــاع معــدل التنويــع االقتصــادي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة خــالل الفتــرة الدراســة؛ ممــا يشــي

2004.( 
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؛ فقـد بلغـت "هيرفنـدال"الذي أعطى نتائج مشابهة لنتـائج معامـل " جيني"ولتأكيد النتائج السابقة، تم استخدام مؤشر 
اه اإليجــابي للعالقــة بــين المقياســين فــي ، وهــو مــا يظهــره االتجــ%)95.3(نســبة االرتبــاط البســيط بــين المقياســين 

إال أنـــه يشـــير كـــذلك إلـــى " هيرفنـــدال"أكثـــر مـــن معامـــل " جينـــي"وعلـــى الـــرغم مـــن ارتفـــاع مؤشـــر ). 4(الشـــكل رقـــم 
" جينـي"استمرار زيادة التنويـع فـي االقتصـاد اإلمـاراتي عبـر انخفـاض هـذا المؤشـر مـن عـام آلخـر، فقـد بلـغ مؤشـر 

وقد بلغ ). 2004(في العام ) 0.49(تمر باالنخفاض واالرتفاع حتى وصل إلى واس) 1975(في عام ) 0.713(
فــي ) 0.713(كبــر قيمــة ، وأ)1998(فــي عــام ) 0.452(وكانــت أقــل قيمــة هــي ) 0.535(متوســط هــذا المؤشــر 

 .)1975(عام 

 

 )2004-1975(مؤشرات التنويع االقتصادي في اإلمارات خالل الفترة : 4شكل رقم 

فإنــه يمكننــا وصــف التنويـع االقتصــادي فــي اإلمـارات العربيــة المتحــدة بــالمرتفع، " هيرفنـدال"معامــل باالعتمـاد علــى 
ومن ثـّم نجـاح سياسـة التنويـع االقتصـادي التـي انتهجتهـا الدولـة خـالل . على قواعد الحكم المشار إليها سابقاً  بناءاً 

لتوصــــل إليــــه ســــابقًا بإســــتخدام معامــــل فإنهــــا تؤكــــد مــــا تــــم ا" جينــــي"أمــــا نتــــائج مؤشــــر ). 2004-1975(الفتــــرة 
) 2004(والعـام األخيـر منهـا ) 1975(للعـام األول للدراسـة " جينـي"و" لـورانز"، ومن خـالل رسـم منحـى "هيرفندال"

 ). 5(ظهرت النتائج كما هي موّضحة في الشكل رقم 
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 2004وعام  1975للتنويع االقتصادي في عام " جيني"ومؤشر " لورانز"منحنى : 5شكل رقم  

واألخيــر ) 1975(للعــامين األول " لــورانز"مــن خــالل الرســم البيــاني بعــد رســم منحنــى " جينــي"تــم اســتخراج مؤشــر 
، ومسـاحة المثلـث (AB)وقطـر المثلـث " لـورانز"المسـاحة المحصـورة بـين منحنـى " جيني"، ويمثل منحنى )2004(

إذ ُيلحــظ ). 0.713(ن مؤشــر جينــي يســاوي إلــى ، وبحســابها عبــر عــدة معــادالت رياضــية كــا(ABC)قــائم الزاويــة 
فـي االقتصـاد اإلمـاراتي فـي عـام ) عـدم تنويـع اقتصـادي(التركـز مما يشير إلى زيـادة " جيني"اّتساع مساحة مؤشر 

ومنـه يلحـظ انخفـاض المسـاحة بـين منحـى ) 2004(للعام " جيني"وفي الشكل نفسه، تم توضيح مؤشر ). 1975(
؛ ممــا ُيشــير إلــى ارتفــاع درجــة التنويــع فــي االقتصــاد اإلمــاراتي؛ )المنحنــى المتقطــع( (AB)وخــط التســاوي " لــورانز"

ـــيم مؤشـــر  ـــه ق ـــي انخفضـــت مـــن " جينـــي"وهـــذا مـــا بينت ـــى ) 1975(فـــي عـــام ) 0.713(الت فـــي عـــام ) 0.490(إل
)2004.( 

 فحص الفرضية األولى
ُيستنتج من تفحص قيم مؤشري التنويع االقتصادي، واالتجاه العام الذي تعكسـه األشـكال البيانيـة، ومعـدالت نموهـا 
الســنوية المتوســطة الســالبة، أن االقتصــاد اإلمــاراتي أصــبح أكثــر تنوعــًا؛ ممــا يــدعم االفتــراض األول للدراســة بــأن 

نـرفض الفرضــية العدميــة األولـى ونقبــل الفرضــية البديلــة (االقتصـاد اإلمــاراتي يتســم بـالتنويع وتعــدد مصــادر الــدخل 
فــــي تحقيــــق هــــدفها االســــتراتيجي فــــي تنويــــع قاعــــدتها ) 2004-1975(؛ إذ نجحــــت اإلمــــارات خــــالل الفتــــرة )لهــــا

 . االقتصادية

لــى وُيلحــظ مــن نتــائج التقــدير الســابقة، أنــه فــي فتــرة الســبعينيات الميالديــة التــي شــهدت والدة االتحــاد، باإلضــافة إ
الطفرة النفطية كان االعتماد بشكل كبير على اإليرادات الريعية من النفط، فقد كانت عوائده مرتفعـة، وهـو مـا أدى 
إلــى ارتفــاع قيمــة مقــاييس التنويــع االقتصــادي؛ بمعنــى أن االقتصــاد اإلمــاراتي كــان يحقــق تنوعــًا ضــئيًال متواضــعًا، 

كــس ذلـــك؛ إذ تـــدهورت أســعار الـــنفط العالميـــة، وهــذا مـــا دفـــع وفــي أواخـــر الثمانينيـــات وبدايــة التســـعينيات جـــرى ع
البلـــدان المصـــدرة للـــنفط إلـــى إعـــادة حســـاباتها وتنويـــع قاعـــدتها االقتصـــادية بوضـــع خطـــط أمـــان لمواجهـــة الطـــوارئ 

y = 0.6614x - 0.1615 
R² = 0.5899 

y = x 
R² = 1 
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واألزمــات الالحقــة فــي اقتصــادها، واســتمر هــذا التنويــع؛ حيــث كانــت مؤشــرات التنويــع قــد وصــلت إلــى أقــل قيمهــا، 
 . تفاع التنويع في االقتصاد إلى أفضل مستوياتهومن ثّم ار 

 تحليل المسار للعالقة بين التنويع االقتصادي والناتج المحلي ومكوناته
للتعرف إلى مدى اختالف الناتج المحلي اإلجمالي ومكوناتـه تبعـًا لالخـتالف فـي التنويـع االقتصـادي؛ تـمَّ اسـتخدام 

تنويــع اقتصــادي (إلــى مرتفــع " هيرفنــدال"م بدايــة تقســيم معامــل ؛ إذ تــ(Path Analysis)أســلوب تحليــل المســار 
) 0.232(والبــالغ " هيرفنــدال"، وذلــك بنــاًء علــى وســيط معامــل )أي تنويــع اقتصــادي مرتفــع(ومــنخفض ، )مــنخفض

ثــم اســتخدمت . علــى هــذه القيمــة كــان التنويــع منخفضــًا، وٕاذا قــلَّ كــان التنويــع مرتفعــاً " هيرفنــدال"فــإذا زاد معامــل 
 Independent)اييس إحصائية وصفية عّدة، وكذلك اختبارات الفروق، األول هو اختبار العينتين المستقلتين مق

Samples Test) وهـو مـن االختبـارات المعلميـة ،(Parametric test) ولتأكيــد النتـائج، تـم اسـتخدام اختبــار ،
وقــد ظهــرت . (Mann-Whitney Test)" مــان وتنــي"وهــو اختبــار  (Non-parametric test)غيــر معلمــي 

 ). 6(النتائج كما هي موّضحة في الجدول رقم 

 )2004-1975(تحليل المسار للعالقة بين التنويع االقتصادي والناتج المحلي اإلجمالي ومكوناته خالل الفترة  :6جدول رقم 

قيمة االحتمال لهذا (في اختبارات الفروق؛ فإن القيمة لألعلى هي قيمة االختبار، وأسفل منها بين قوسين  -
 ). االختبار

 %. 10*، و %5**، %1***: ذات داللة إحصائية عند -

 
 
 
 
 

 اختبارات الفروق التنويع االقتصادي المتغيرات االقتصادية

 

 تنويع اقتصادي مرتفع تنويع اقتصادي منخفض
التمايز في 

-t الوسط
statistic 

z-statistic 
 عدد 

 السنوات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

عدد 
 السنوات

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

Mean 
Difference 

 291,172 15 44,006 142,853 15 الناتج المحلي اإلجمالي
123,50

4 
-148,319 

-
4.381*** -3.422*** 

(0.000) (0.001) 

 14,364- 34,457 74,632 15 16,632 60,268 15 القطاع النفطيمساهمة 
-1.454 -1.016 

(0.157) (0.310) 

 134,150- 91,569 216,735 15 31,884 82,585 15 مساهمة القطاع غير النفطي

-
5.358*** -3.712*** 

(0.000) (0.000) 

 7,643- 7,148 14,643 15 2,156 7,000 15 مساهمة القطاع المالي

-
3.965*** -3.298*** 

(0.001) (0.001) 
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 تحليل العالقة بين التنويع االقتصادي والناتج المحلي اإلجمالي : والً أ
أن الفترات التي شهدت تنويعًا اقتصاديًا مرتفعـًا قـد تميـزت بارتفـاع ) 6(تحليل المسار في الجدول رقم ُتظهر نتائج 

الناتج المحلي اإلجمالي؛ فقد بلغ متوسط الناتج المحلي اإلجمالي في السنوات التي شهدت تنويعًا اقتصاديًا مرتفعًا 
ط النـاتج المحلـي اإلجمـالي فـي السـنوات التـي شـهدت مليون درهم إماراتي، بينما بلغ متوس) 291,172(ما يقارب 

مليـــون درهــــم إمـــاراتي، وكــــان االخــــتالف فـــي الوســــط ســــالب ) 142,853(تنويعـــًا اقتصــــاديًا منخفضـــًا مــــا يقــــارب 
إذا؛ فـالتنويع فـي القاعـدة االقتصـادية قـد أَّسـَهم . لصالح الفترات التي شهدت تنويعـًا اقتصـاديًا مرتفعـاً ) 148,319(

وقــد كــان هــذا ). 2004-1975(لنــاتج المحلــي اإلجمــالي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة خــالل الفتــرة فــي تحســن ا
-z)، واالختبـار غيــر المعلمــي(t-test)وفقـًا لالختبــار المعلمــي%) 1(االخـتالف ذا داللــة إحصــائية عنـد أقــل مــن 

test) . 

 تحليل العالقة بين التنويع االقتصادي ومساهمة القطاع غير النفطي والقطاع المالي : ثانياً 
لإلجابــة عــن التســاؤل فيمــا إذا كــان التنويــع االقتصــادي ُيســهم فــي تحســين مســاهمة القطاعــات غيــر النفطيــة ومنهــا 

التـي ظهـرت نتائجهـا فـي الجـدول رقـم القطاع المالي في الناتج المحلي اإلجمالي، تم تحليل المسـار لهـذه العالقـة؛ 
وتظهر هذه النتـائج أن الفتـرات التـي شـهدت تنويعـًا اقتصـاديًا مرتفعـًا فـي اإلمـارات شـهدت كـذلك انتعاشـًا فـي ). 6(

القطــاع غيــر النفطــي ومنــه القطــاع المــالي، وقــد كــان االخــتالف بــين الفتــرات التــي شــهدت تنويعــًا مرتفعــًا واألخــرى 
تفــاق بــين االختبــار المعلمــي واآلخــر غيــر اب%) 1(نخفضــًا ذا داللــة إحصــائية عنــد أقــل مــن التــي شــهدت تنويعــًا م

ومنــه القطــاع (إذًا؛ فتنويــع القاعــدة االقتصــادية فــي اإلمــارات تبعــه زيــادة مســاهمة القطــاع غيــر النفطــي . المعلمــي
 . في الناتج المحلي اإلجمالي) المالي

 صادي ومساهمة القطاع النفطي تحليل العالقة بين التنويع االقت: ثالثاً 
تجــاه اتج المحلــي اإلجمــالي التســاؤل حــول تثيــر العالقــة بــين التنويــع االقتصــادي ومســاهمة القطــاع النفطــي فــي النــا

أن الفتـرات التـي شـهدت تنويعـًا اقتصـاديًا مرتفعـًا هـي ) 6(هذه العالقة؛ إذ ُيظهر التحليل الظـاهر فـي الجـدول رقـم 
فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي مــن قبــل القطــاع النفطــي، غيــر أن الفــرق بــين الفتــرات التــي الفتــرات األكثــر مســاهمة 

ـــارات  ـــم تكـــن ذات داللـــة إحصـــائية باتفـــاق االختب  شـــهدت تنويعـــًا مرتفعـــًا واألخـــرى التـــي شـــهدت تنويعـــًا منخفضـــًا ل
 المعلمية وغير المعلمية

ولكن؛ التساؤل الذي يثار هنا، ما اتجاه العالقة بين التنويع االقتصادي ومساهمة القطاع النفطي في الناتج 
المحلي؟ إن المنطقية تقتضي أن تكون العالقة من القطاع النفطي باتجاه التنويع؛ أي أن زيادة مساهمة القطاع 

انتعاشًا في القطاعات األخرى غير النفطية، ومن ثّم  يتبعه -زيادة اإليرادات النفطية–النفطي في الناتج المحلي 
وللتحقق من هذه النتيجة، تم تحليل المسار بالعالقة المعاكسة؛ إذ تم تقسيم مساهمة . زيادة التنويع االقتصادي

القطاع النفطي في الناتج المحلي إلى قسمين تبعًا للوسيط، القسم األول مساهمة مرتفعة للقطاع النفطي والقسم 
آلخر مساهمة منخفضة، وفي كل قسم تم إيجاد الوسط الحسابي واالنحراف المعياري، والختبار الفروقات، تم ا

، وهو من (Independent Samples Test)استخدام اختبارين؛ األول هو اختبار العينتين المستقلتين 
-Non)ر غير معلمي ، ولتأكيد النتائج تم استخدام اختبا(Parametric test)االختبارات المعلمية 
parametric test)  مان وتني"وهو اختبار "(Mann-Whitney Test) . وقد ظهرت النتائج كما هي موّضحة

). 7(في الجدول رقم 
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 تحليل المسار الختالف الناتج المحلي اإلجمالي ومكوناته والتنويع االقتصادي تبعًا لمساهمة القطاع النفطي : 7جدول رقم       

 )2004-1975(الفترة خالل 

 اختبارات الفروق مساهمة القطاع النفطي المتغيرات االقتصادية

 

مساهمة مرتفعة في الناتج المحلي 
 اإلجمالي

مساهمة منخفضة في الناتج المحلي 
 اإلجمالي

 التمايز في الوسط
t-

statistic 
z-statistic 

عدد 
 السنوات

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

عدد 
 السنوات

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

Mean 
Difference 

 147,947 56,962 143,039 15 118,339 290,986 15 الناتج المحلي اإلجمالي
4.363*** 3.837*** 

(0.000) (0.000) 

 109,513 52,628 94,903 15 99,235 204,417 15 مساهمة القطاع غير النفطي
3.776*** 3.298*** 

(0.001) (0.001) 

 7,589 3,020 7,027 15 6,861 14,616 15 مساهمة القطاع المالي
3.921*** 3.920*** 

(0.001) (0.000) 

 0.066- 0.101 0.283 15 0.095 0.217 15 التنويع االقتصادي
-1.845* -1.804* 

(0.076) (0.071) 

قيمــة االحتمــال لهــذا (فــي اختبــارات الفــروق؛ فــإن القيمــة لألعلــى هــي قيمــة االختبــار، وأســفل منهــا بــين قوســين  -
 ). االختبار

 %. 10*، و %5**، %1***: ذات داللة إحصائية عند -

أن الفتـــرات التـــي شـــهدت مســـاهمة مرتفعـــة للقطـــاع النفطـــي فـــي النـــاتج المحلـــي شـــهدت ) 7(وُيلحـــظ مـــن الجـــدول  
، أمـا الفتـرات التـي شـهدت إنخفاضـًا فـي )بمعنى زيـادة التنويـع االقتصـادي(في مؤشر التنويع االقتصادي  انخفاضاً 

بمعنــى انخفــاض (ؤشــر التنويــع االقتصــادي مسـاهمة القطــاع النفطــي فــي النــاتج المحلــي؛ فقــد شـهدت ارتفاعــًا فــي م
وتشـير النتـائج الظـاهرة %). 10(إحصـائيًا عنـد أقـل مـن  ، وقد كان االختالف في الفترات داالً )التنويع االقتصادي
إلــى أن الفتــرات التــي شــهدت مســاهمة مرتفعــة للقطــاع النفطــي فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي ) 7(فــي الجــدول رقــم 

اتج المحلـــي وفـــي القطـــاع غيـــر النفطـــي ومنـــه القطـــاع المـــالي، فضـــًال عـــن ازديـــاد التنويـــع شـــهدت ارتفاعـــًا فـــي النـــ
وعليـــه؛ يمكننـــا القـــول إن القطـــاع النفطـــي ال زال هـــو القطـــاع المحـــرك لالقتصـــاد فـــي دولـــة اإلمـــارات . االقتصـــادي

ريــات االقتصــادية التــي العربيــة المتحــدة علــى الــرغم مــن ازديــاد نســبة التنويــع االقتصــادي، وهــو أمــٌر يتوافــق والنظ
ــالموارد؛ فــال يمكــن لهــذا االقتصــاد االســتغناء عــن مســاهمة القطــاع  بحثــت فــي اقتصــاديات الــدول الناميــة الغنيــة ب
النفطي في االقتصاد، ولكّن التحدي يكمن في قيادة هذا القطاع لبقية القطاعات، والسـير بهـا تـدريجيًا نحـو التنويـع 

 .وازن في االقتصاد التي تشهد مساهمة متوازنة لجميع القطاعات االقتصاديةاالقتصادي، وصوًال إلى حالة الت

في هذا الصدد تمّثل في جعل القطـاع النفطـي محركـًا للقطاعـات األخـرى؛ فقـد دأب االقتصـاديون علـى  النجاحإن 
لنفطــي فــي النــاتج اإلشــارة إلــى أن ازديــاد اإليــرادات النفطيــة ســيؤثر ســلبًا فــي التنويــع عبــر ازديــاد مســاهمة القطــاع ا

المحلـي علـى حسـاب القطاعـات االقتصـادية األخـرى، إال أن اإلمـارات العربيـة المتحـدة عبـر سياسـاتها االقتصـادية 
استطاعت تخطي هذه المشكلة، وجعلت من القطاع النفطي مؤثرًا فاعًال في القطاعـات االقتصـادية األخـرى؛ عبـر 

ية القطاعات األخرى مما أَّسهم في تنميتها؛ وهو جوهر عمليـة التنويـع توزيع الفوائض المالية المتأتيه منه على تنم
 .االقتصادي الهادف إلى تنمية القطاعات االقتصادية األخرى، وتهيئتها ليكون لها دور في النمو االقتصادي
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  اختبار تأثير التنويع في النمو االقتصادي ؛الدراسة التطبيقية
االتجـاه الواضـح  الدراسـة الوصـفيةأبرز فحص مؤشرات التنويع االقتصادي وأشـكالها البيانيـة ومعـدالت تغيرهـا فـي 

فــي تحقيــق التنويــع االقتصــادي والوصــول إلــى مصــادر دخــل شــير إلــى نجــاح لتناقصــها خــالل فتــرة الدراســة؛ ممــا يُ 
يتبع تحقيـق هـدف التنويـع االقتصـادي بلـوغ هـدف  ولكن؛. ستغالل األمثلبديلة عبر استغالل اإليرادات النفطية اال

مـن زيــادة درجــة التنويــع االقتصـادي بخفــض مؤشــرات التنويــع،  المتحــدة ، فــإن تمكنـت اإلمــارات العربيــةآخـر مكمــل
ذلك ارتفاع معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمـالي؟ بمعنـى هـل حققـت اإلمـارات فـي هـذا العهـد هـدف  فهل صاحبَ 

تصـــادي معـــًا؟ هـــذا مـــا تحـــاول الدراســــة التطبيقيـــة اإلجابـــة عنـــه عبـــر اســـتخدام مجموعـــة مــــن التنويـــع والنمـــو االق
االختبارات القياسية للتعرف إلى أثر التنويع االقتصادي في الناتج المحلـي اإلجمـالي، وكـذلك فـي مسـاهمة القطـاع 

األول تـم التطـرق إلـى  الجزء، في جزئينإلى  الدراسة التطبيقيةتم تقسيم . غير النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي
أمـا فـي . بـين المتغيـرات "سـبيرمان"و  "بيرسـون"تحليل العالقة بـين متغيـرات الدراسـة، عبـر تحليـل مصـفوفة ارتبـاط 

ـــأثير التنويـــع االقتصـــادي والعوامـــل األخـــرى فـــي النمـــو االقتصـــادي عبـــر اختبـــار  الجـــزء ـــد تـــم تحليـــل ت الثـــاني؛ فق
 ). 7(و ) 6(النموذجين 

 ل العالقة المتوقعة بين متغيرات الدراسة تحلي
غيــر المعلمــي لالرتبــاط لقيــاس العالقــة بــين متغيــرات " ســبيرمان"المعلمــي ومقيــاس " بيرســون"تــم اســتخدام مقيــاس 

وُيلحظ من مصـفوفة االرتبـاط أن ). 8(الدراسة، وقد ظهرت النتائج كما هي في مصفوفة االرتباط في الجدول رقم 
وهـي عالقـة موجبـة ودالـة إحصـائيًا عنـد أقـل مـن %) 91.8(كانـت " جينـي"ومؤشر " هيرفندال"العالقة بين معامل 

المعلمـــي التـــي تـــم " بيرســـون"غيـــر المعلمـــي، وقـــد جـــاءت نتائجـــه موافقـــه لمقيـــاس " ســـبيرمان"، وفقـــًا لمقيـــاس %)1(
أمـا العالقـة بـين مؤشـرات . ةاإلشارة إليه سـابقًا مـن توافـق مقـاييس التنويـع االقتصـادي فـي اإلمـارات العربيـة المتحـد

مـــن جهـــة والنـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي مـــن جهـــة أخـــرى؛ فقـــد كانـــت عالقـــة ســـالبة ودالـــة " هيرفنـــدال وجينـــي"التنويـــع 
وفقــًا لكــل مــن االختبــارات المعلميــة وغيــر المعلميــة، وكــذلك هــي العالقــة ســالبة بــين %) 1(إحصــائيًا عنــد أقــل مــن 

 . لي اإلجمالي من القطاع النفطي وغير النفطي والماليمؤشرات التنويع ومكونات الناتج المح

وبالنظر إلى أن اقتصاد اإلمارات مرتكزًا أساسًا على إنتاج النفط وتصديره، فإن ارتفاع اإليـرادات النفطيـة، سـيؤدي 
طيـة، حتمًا إلى ارتفاع مستويات الناتج المحلي اإلجمالي، وكذلك انتعاش فـي بقيـة القطاعـات االقتصـادية غيـر النف

ولــذا؛ كانــت العالقــة بــين القطــاع النفطــي وبقيــة القطاعــات غيــر النفطيــة هــي . ومــن ثــّم تحقيــق النمــو االقتصــادي
 .عالقة موجبة ودالة إحصائياً 

أن ارتفـاع اإليـرادات النفطيـة يعنـي  )15()2011ممـدوح الخطيـب، (رأت العديد من الدراسات السابقة، ومنها دراسـة 
ــّم انخفــاض التنويــع االقتصــادي، لكــن هــذه زيــادة أهميــة القطــاع النف طــي علــى حســاب القطاعــات األخــرى، ومــن ث

؛ إذ إن ارتفـاع اإليـرادات النفطيـة نجـَم عنـه تحسـين )2004-1975(العالقة لـم تنطبـق فـي اإلمـارات خـالل الفتـرة 
فطيـــة والتنويـــع التنويـــع االقتصـــادي ومـــن ثـــَم ارتفـــاع فـــي مســـاهمة القطاعـــات األخـــرى؛ فالعالقـــة بـــين العائـــدات الن

ُيســتنتج مــن ذلــك أن اإليــرادات النفطيــة تــم . -عالقــة عكســية مــع مؤشــر التنويــع–االقتصــادي هــي عالقــة طرديــة 
توجيههـــا نحـــو تنميـــة القطاعـــات اإلنتاجيـــة األخـــرى غيـــر النفطيـــة، ومـــن ثـــم ارتفـــاع مســـاهمتها فـــي النـــاتج المحلـــي 

طيــة هــو نمــوذج فريــد فــي إدارة هــذه الفــوائض لتحقيــق التنميــة اإلجمــالي؛ فــالنموذج اإلمــاراتي فــي إدارة الفــوائض النف
 . المستدامة
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 )2004-1975(للعالقة بين متغيرات الدراسة خالل الفترة " سبيرمان"و " بيرسون"مصفوفة ارتباط  :8جدول رقم 

 

معامل 
 "هيرفندال"

مؤشر 
 "جيني"

الناتج 
المحلي 
 اإلجمالي

القطاع 
 النفطي

القطاع غير 
 النفطي

القطاع 
 المالي

سعر برميل 
 النفط

 العمل رأس المال

معامل 
  "هيرفندال"

0.953*** -0.723*** -0.340* -0.795*** -0.683*** 0.689*** -0.748*** -0.736*** 

 
(0.000) (0.000) (0.066) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

مؤشر 
 "جيني"

0.918*** 
 

-0.597*** -0.241 -0.668*** -0.575*** 0.643*** -0.611*** -0.609*** 

(0.000) 
 

(0.000) (0.199) (0.000) (0.001) (0.000) (0.000) (0.000) 
الناتج 
المحلي 
 اإلجمالي

-0.794*** -0.638*** 
 

0.858*** 0.989*** 0.990*** -0.301 0.994*** 0.995*** 

(0.000) (0.000) 
 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.106) (0.000) (0.000) 

القطاع 
 النفطي

-0.316* -0.167 0.789*** 
 

0.772*** 0.851*** 0.135 0.816*** 0.835*** 

(0.089) (0.379) (0.000) 
 

(0.000) (0.000) (0.477) (0.000) (0.000) 
القطاع 
غير 
 النفطي

-0.869*** -0.737*** 0.971*** 0.681*** 
 

0.978*** -0.411** 0.993*** 0.990*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
 

(0.000) (0.024) (0.000) (0.000) 

القطاع 
 المالي

-0.782*** -0.647*** 0.995*** 0.798*** 0.967*** 
 

-0.275 0.979*** 0.984*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
 

(0.141) (0.000) (0.000) 
سعر 
برميل 
 النفط

0.757*** 0.731*** -0.409** 0.133*** -0.520*** -0.399** 
 

-0.343* -0.314* 

(0.000) (0.000) (0.025) (0.483) (0.003) (0.029) 
 

(0.064) (0.091) 

رأس 
 المال

-0.808*** -0.648*** 0.993*** 0.760*** 0.973*** 0.988*** -0.410** 
 

0.996*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.024) 
 

(0.000) 

 العمل
-0.797*** -0.641*** 0.996*** 0.788*** 0.971*** 0.995*** 0.992*** 0.992*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
  

، أما القيّم في الجزء األدنى مـن الجـدول فهـي الرتبـاط "بيرسون"القيّم في الجزء األعلى من الجدول هي الرتباط  -
 ). اتاالختبار ه قيمة االحتمال لهذ(، وبين قوسين "سبيرمان"

%. 10*، و %5**، %1***: ذات داللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائية عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد -
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 تحليل أثر التنويع االقتصادي على النمو االقتصادي 
بسـبب ارتفـاع اإليـرادات النفطيـة، سيصـحبه النمـو االقتصـادي،  -انخفاض مؤشرات التنويـع–إن ارتفاع درجة التنويع االقتصادي 

فكلمـــا  -أي عالقـــة موجبـــة بـــين التنويـــع والنمـــو–التنويـــع االقتصـــادي والنمـــو االقتصـــادي ســـتكون ســـالبة  فالعالقـــة إذًا بـــين مؤشـــر
ســـهم فـــي زيــادة التنويـــع االقتصـــادي، ومـــن ثـــم ارتفعــت اإليـــرادات النفطيـــة تـــم توجيههــا نحـــو القطاعـــات االنتاجيـــة األخــرى؛ ممـــا يُ 

نقـاط اإلنتشـار بـين ) 6(ويوضـح الشـكل رقـم . أن تكـون عالقـة طرديـة فالعالقة بين التنويع االقتصادي والنمو االقتصادي ُينتظـر
للتنويـــع االقتصــادي والنـــاتج " هيرفنــدال"والنـــاتج المحلــي اإلجمـــالي، الــذي يوضـــح العالقــة الســـالبة بــين معامـــل " هيرفنــدال"معــدل 

مــن %) 52(مــالي، وقــد تبــين أن بمعنــى؛ وجــود عالقــة طرديــة بــين التنويــع االقتصــادي والنــاتج المحلــي اإلج. المحلــي اإلجمــالي
العربيــة المتحــدة  التغيــرات الحادثــة فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي إنمــا تُفســر بــالتغير فــي مســتوى التنويــع االقتصــادي فــي اإلمــارات

 ).2004-1975(خالل الفترة 

 

 المحلي اإلجماليللتنويع االقتصادي والناتج " هيرفندال"نقاط االنتشار للعالقة بين معامل : 6شكل رقم  

بعد التعرف إلى طبيعة العالقة المتوقعة بين التنويع االقتصادي والناتج المحلي اإلجمالي، فإن الدراسة تذهب إلى اختبار هذه 
بطريقة المربعات الصغرى العادية  (Multiple Regressions)العالقة عبر استخدام نموذج تحليل االنحدار المتعدد 

(Ordinary Least Squares OLS)  بعد أن تم التأكد من تحقيق الشروط كافة، التي تسمح باستخدام هذا النموذج كما تم
 .تبيانه في المنهجية

 

y = -835847x + 426200 
R² = 0.5222 
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، وللتعرف إلى دور التنويع االقتصادي في النمو االقتصادي، فقد )7، 6(وفي هذا الجزء من الدراسة؛ تم اختبار النموذجين رقم 
حث أثر التنويع في كل نموذج على النـاتج المحلـي اإلجمـالي تـارة، وعلـى النـاتج المحلـي مـن تم تحييد القطاع النفطي؛ إذ سيتم ب

القطاع غير النفطي تارة أخرى، وذلك لتجنب ما أشارت إليـه الدراسـات السـابقة فـي تسـبب القطـاع النفطـي فـي خلـل فـي التركيبـة 
 ). 9(ول رقم وقد ظهرت النتائج كما هي موّضحة في الجد. االقتصادية للدولة

 نتائج تقدير النماذج القياسية : 9جدول رقم 
 

 

 

 النماذج القياسية
 

 )6(النموذج 
 

 )7(النموذج 

 المتغيرات المستقلة والضابطة
  

الناتج المحلي 
  اإلجمالي

الناتج من 
القطاعات غير 

 النفطية
 

الناتج المحلي 
  اإلجمالي

الناتج من 
القطاعات غير 

 النفطية
 ***Α  11.783***  11.900***  12.341***  12.986 لثابت في النموذجقيمة ا

   (9.041)  (9.337)  (11.282)  (11.186) 
 L  0.001**  0.001**  0.001  0.000 العمل
   (2.238)  (2.285)  (1.214)  (0.428) 

 K  0.000  0.000  0.000  0.000 مخزون رأس المال
   (0.836)  (0.979)  (0.249)  (0.963) 

 **P  0.035***  0.035***  0.027**  0.020 سعر برميل النفط

   (3.030)  (3.064)  (2.269)  (2.115) 
     ***HHI  -2.246***  -4.229 "هيرفندال"معامل 

   (-5.199)  (-10.012)     
 ***Gini      -2.169***  -4.154 "جيني"مؤشر 

       (-4.465)  (-7.766) 
          

 R  0.980  0.988  0.977  0.983 االرتباط
 R2  0.961  0.977  0.955  0.966 معامل التحديد

 Adj. R2  0.955  0.973  0.948  0.961 معامل التحديد المعدل
 ***F-test  15.500***  26.507***  13.300***  17.857 "فيشر"اختبار 

 ). tقيمة اختبار(للمتغير، وأسفل منها بين قوسين  "Slop"القيمة لألعلى هي قيمة الميل  -

 %. 10*، و %5**، %1***: ذات داللة إحصائية عند -
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فــي تحقيــق التنويــع والنمــو االقتصــادي معــًا؛ فمــن المفتــرض ) 2004-1975(خــالل الفتــرة وللحكــم علــى مــدى نجــاح اإلمــارات 
 : )15(اآلتيةتحقيق الشروط 

، ازدادت درجـــة (.Div)تنـــاقص مؤشـــرات التنويـــع االقتصـــادي بمـــرور الـــزمن، فكلمـــا تناقصـــت قيمـــة مؤشـــرات التنويـــع  .1

>0التنويع في االقتصاد 
∂

∂
t

Divالفرضية األولى للدراسة اختبار ، وهو ما تم التحقق منه في . 

وجــود عالقــة عكســية بــين مؤشــرات التنويــع االقتصــادي والنــاتج المحلــي، فكلمــا تناقصــت مؤشــرات التنويــع االقتصــادي  .2

>0ازداد الناتج المحلي ) ارتفاع درجة التنويع االقتصادي(
∂
∂
Div
Y وهو ما سيتم التحقق منه في هذا الفصل عبر ،

 . التنويع في النمو االقتصادي اختبار الفرضية الثانية للدراسة حول تأثير

 اختبار الفرضية الثانية حول تأثير التنويع االقتصادي في النمو االقتصادي: أوالً 

تهـــدف الفرضـــية الثانيـــة للدراســـة إلـــى اختبـــار تـــأثير التنويـــع االقتصـــادي فـــي النمـــو االقتصـــادي، وقـــد تـــم التعبيـــر عـــن التنويـــع 
، وفــي كــل نمــوذج تــم التعبيــر عــن )7(فــي النمــوذج رقــم " جينــي"وبمؤشــر ) 6(فــي النمــوذج رقــم " هيرفنــدال"االقتصــادي بمعامــل 

 . تج المحلي اإلجمالي تارة، وبالناتج من القطاع غير النفطي تارة أخرىبالنا" النمو االقتصادي"المتغير التابع 

، ومتغيــري النــاتج "هيرفنــدال"وبــالفحص المبــدئي، وعبــر تحليــل لوحــة االنتشــار بــين متغيــر التنويــع االقتصــادي والمقــاس بمعامــل 
، ُتلحظ العالقة العكسية بين مؤشر )7رقم كما بالشكل (، والناتج من القطاع غير النفطي )6كما بالشكل رقم (المحلي اإلجمالي 

 . التنويع االقتصادي والناتج المحلي اإلجمالي والناتج من القطاع غير النفطي؛ بمعنى وجود عالقة طردية بين هذه المتغيرات

 

 ت غير النفطيةللتنويع االقتصادي والناتج المحلي من القطاعا" هيرفندال"نقاط االنتشار للعالقة بين معامل :  7الشكل رقم 

 

 

y = -745181x + 336157 
R² = 0.6315 
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فــي " هيرشــمان-هيرفنــدال"؛ فــإن لمؤشــر التنويــع االقتصــادي الُمقــاس بكــل مــن معامــل )9(اســتنادًا إلــى النتــائج فــي الجــدول رقــم 
ــأثيراً )7(فــي النمــوذج " جينــي"، أو مؤشــر )6(النمــوذج  علــى النــاتج المحلــي اإلجمــالي %) 1(عنــد أقــل مــن  ومعنويــاً  عكســياً  ، ت

و ) 2.246-: (؛ فمعـامالت اإلنحـدار لمؤشـرات التنويـع االقتصـادي تسـاوي إلـىماراتوالناتج من القطاعات غير النفطية في اإل
. التــواليفــي نمــوذج النــاتج المحلــي اإلجمــالي ونمــوذج النــاتج مــن القطاعــات غيــر النفطيــة علــى " هيرفنــدال"لمعامــل ) 4.229-(

في نمـوذج النـاتج المحلـي اإلجمـالي ونمـوذج النـاتج مـن القطاعـات " جيني"لمؤشر ) 4.154-(و ) 2.169-: (وهي تساوي إلى
وباالعتمــاد علــى نتــائج اختبــار النمــوذج %). 1(وجميعهــا ســالبة وذات داللــة إحصــائية عنــد أقــل مــن . غيـر النفطيــة علــى التــوالي

، ســتؤدي إلــى ارتفــاع فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي %)1(بنســبة " هيرفنــدال"اقص فــي معامــل مــثًال، يمكــن القــول إن كــل تنــ) 6(
ويدل ذلك على أن ارتفـاع درجـة التنويـع %). 4.23(تقريبًا، وارتفاع في الناتج من القطاع غير النفطي بنسبة %) 2.25(بنسبة 

خـالل تحســين النـاتج المحلـي اإلجمـالي بشـكل عــام، ذو تـأثير إيجــابي علـى االقتصـاد مـن ) نخفـاض مؤشـر التنويـعا(االقتصـادي 
وبنـاًء علـى النتـائج السـابقة؛ فإنـه يمكـن رفـض الفرضـية العدميـة الثانيـة، . مـن القطـاع غيـر النفطـي بشـكل خـاص وتحسين الناتج

 اإلمـارات العربيـةوقبول الفرضية البديلـة لهـا، إذ إنـه يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية للتنويـع االقتصـادي فـي النمـو االقتصـادي فـي 
، فقـــد نجحـــت اإلمـــارات خـــالل هـــذه الحقبـــة االقتصـــادية مـــن اســـتغالل اإليـــرادات الريعيـــة )2004-1975(خـــالل الفتـــرة  المتحـــدة

 . وتوجيهها نحو القطاعات اإلنتاجية األخرى من أجل تحقيق التنويع والنمو االقتصادي معاً 

 "قوة العمل"اختبار تأثير متغير : ثانياً 
مؤشرات متباينة حول تأثير قوة العمل في الناتج المحلي اإلجمالي أو الناتج مـن القطـاع غيـر ) 9(النتائج في الجدول رقم تحمل 

في الناتج المحلي اإلجمالي والنـاتج %) 5(، أن متغير العمل ذو تأثير طردي معنوي عند أقل من )6(النفطي؛ إذ ُيبين النموذج 
ذا كــن متغيــر العمــل لــم ي" جينــي"بمؤشــر " هيرفنــدال"فيــه معامــل  لَ بدِ تُ الــذي اُســ) 7(النمــوذج  مــن القطــاع غيــر النفطــي، بينمــا فــي

إن هــذا التنــاقض فــي النتــائج قــد يعــود إلـى طبيعــة بيانــات العمــل التــي يعتريهــا هــامش كبيــر مــن عــدم . داللـة معنويــة فــي النمــوذج
تقـديرات دقيقـة، إضـافة إلـى أن هـذه البيانـات تمثـل قـوة العمـل المؤلفـة الدقة؛ فهذه البيانات هي إسقاطات تقريبية أكثـر مـن كونهـا 

الوافـدة، كمـا أن متغيـر العمـل ال يأخـذ فـي عـين االعتبـار نوعيـة و المواطنـة عاطلين عن العمـل لكـل مـن العمالـة من الُمشتغلين وال
بــرز اإلســهام عمــل المــدرج فــي النمــوذج، ال يُ فــإن متغيــر قــوة ال ؛لهــذه األســباب جميعهــا. العمالــة المشــاركة فــي العمليــة اإلنتاجيــة

 .؛ ولهذا كانت النتائج متباينة في النموذجين)15(الدقيق للعمالة المشاركة في العملية اإلنتاجية

 "مخزون رأس المال"اختبار تأثير متغير : ثالثاً 
النمــو االقتصــادي المتمثــل فــي  فــي" مخــزون رأس المــال"فــي عــدم وجــود تــأثير لمتغيــر ) 7و 6(تطابقــت نتــائج نمــوذجي الدراســة 

ــدرج فــي  النــاتج المحلــي اإلجمــالي والنــاتج مــن القطــاع غيــر النفطــي؛ وقــد يعــود ذلــك للعديــد مــن العوامــل االقتصــادية التــي لــم ُت
 .النماذج

 "سعر برميل النفط"اختبار تأثير متغير : رابعاً 
على التوالي ) 7(و ) 6(في النموذجين %) 5(و %) 1(عند أقل من  ومعنوياً  موجباً  أظهرت النتائج أن لسعر برميل النفط تأثيراً 

وُتؤكـد هـذه النتـائج الـدور المهـم الـذي . المتحـدة في الناتج المحلي اإلجمالي والناتج من القطاع غير النفطي في اإلمارات العربية
خـالل فتـرة  المتحـدة دي فـي اإلمـارات العربيـةيؤديه النفط في االقتصاد اإلماراتي، فعلى الرغم من ارتفاع درجات التنويـع االقتصـا

إال أن النفط ال زال هو العامل المهم والمحرك االقتصادي القوي، الـذي يـؤثر فـي القطاعـات جميعهـا؛ ) 2004-1975(الدراسة 
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وهـذا ُيحسـب  .فزيادة أسعار النفط ال تؤثر في القطاع النفطي فحسب، بل إن تأثيره يمتد ليشمل مفاصل االقتصاد اإلماراتي كافة
مــن توزيــع المــوارد الريعيــة علــى القطاعــات اإلنتاجيــة جميعهــا، حتــى بــات ســعر برميــل الــنفط  للنجاحــات التــي حققتهــا اإلمــارات

وتُقدر مرونـة النـاتج المحلـي اإلجمـالي غيـر النفطـي بالنسـبة لسـعر . يؤثر بشكل طردي على القطاعات األخرى) العوائد النفطية(
سيؤدي إلـى تغيـر فـي النـاتج المحلـي %) 1(وتعني أن كل تغير في السعر الحقيقي لبرميل النفط بنسبة  ؛)0.035(برميل النفط 

 %).  0.035(اإلجمالي غير النفطي بنسبة 

 مقارنة النموذجين 
ي تم فيه الذ) 6(االقتصادي، هل هو النموذج  للعالقة بين التنويع االقتصادي والنمو أكثر تمثيالً للتعرف إلى أي من النموذجين 

الــذي تــم فيــه التعبيــر عــن التنويــع االقتصــادي بمؤشــر ) 7(؟ أم هــو النمــوذج "هيرفنــدال"التعبيــر عــن التنويــع االقتصــادي بمعامــل 
نلحظ أن ) 9(من الجدول . ، الذي ُيستخدم لمقارنة النماذج القياسية(Adjusted R2)؟ تم حساب معامل التحديد المعدل "جيني"

على التـوالي، وهـو يفـوق معامـل %) 97.3(و %) 95.5(كان ) 6(في النموذجين الفرعيين من النموذج معامل التحديد المعدل 
الــذي تــم فيــه التعبيــر عــن التنويــع ) 6(لــذلك؛ يمكننــا القــول إن النمــوذج ). 7(التحديــد المعــدل للنمــوذجين الفــرعيين مــن النمــوذج 

) 7(مـن النمـوذج  في اإلمـارات ن التنويع االقتصادي والنمو االقتصاديهو أكثر تمثيًال للعالقة بي" هيرفندال"االقتصادي بمعامل 
 ".جيني"الذي تم فيه التعبير عن التنويع االقتصادي بمؤشر 

 استخالص النتائج والتوصيات 
إلـى  هـدفي هـذا الجـزء مـن الدراسـةنتهاء من إجراء الدراسـة الوصـفية واألخـرى التطبيقيـة، واختبـار فرضـيات الدراسـة؛ فـإن بعد اال

 .سات المستقبلية، وتقديم التوصيات ومحددات الدراسة والدرااستخالص ومناقشة النتائج

 :استخالص ومناقشة النتائج
على وجود الرغبة، والقدرة السياسية للنخبة الحاكمة، فعامـل تـوافر المـوارد  -في الدرجة األولى –يعتمد نمو المجتمعات وتطورها 

المهـم فـي تطــور المجتمعـات ورقّيهـا، بقـدر أهميــة وجـود الرغبـة السياسـية فــي تحقيـق العدالـة فــي لـم يكــن العامـل  -علـى أهميتـه-
توزيــع المــوارد، والرؤيــة االســتراتيجية الســتثمار هــذه المــوارد بمــا يحقــق الرفاهيــة لألجيــال الحاليــة دون المســاس بمقــدرات األجيــال 

 .هذا النمو والتطور لتلك األجيالالقادمة وحّقها في العيش برفاهية، فضًال عن توفير ُسبل 

اليــوم؛ وهــذه  المتحــدة مــن العوامــل فــي تشــكيل النهضــة االقتصــادية واالجتماعيــة التــي تعيشــها اإلمــارات العربيــة أســهمت العديــد
نميـة ، باإلضـافة إلـى الرغبـة السياسـية لـدى حكامهـا فـي تحقيـق االتحـاد للتالسـبعْ تحقيـق الوحـدة بـين اإلمـارات : العوامل تتمثل في

ويضاف إلى ذلك . ، وما أفرزه ذلك من استقرار سياسي وغياب التنازع، وبناء الدولة المؤسسيةقتصادية واالجتماعية لمواطنيهااال
عامل التجانس العرقي والمذهبي لسكان اإلمارات، وأخيرًا توافر الموارد الريعيـة الكبيـرة، وهـي عوامـل دأبـت النظريـات االقتصـادية 

 . مسببات النمو االقتصاديعلى توظيفها في 

تحقيــــق التنويــــع االقتصــــادي المــــؤدي للنمــــو والتنميــــة  فــــي) 2004-1975(خــــالل الفتــــرة تُــــؤرخ هــــذه الدراســــة لتجربــــة اإلمــــارات 
المسـتدامة، وهــي ليســت دراسـة تاريخيــة بقــدر مـا هــي دراســة تطبيقيــة تسـتند فــي نتائجهــا وأحكامهـا للنظريــات االقتصــادية ولنمــاذج 

ي تحقيــق التنويــع قبــة التاريخيــة فــفقــد عمــدت هــذه الدراســة إلــى البحــث فــي مــدى نجــاح اإلمــارات فــي تلــك الحُ . االقتصــاد القياســي
فــي اسـتغالل المــوارد الماليــة فهــل نجحـت اإلمــارات . قتصــادي فـي تحقيــق النمــو االقتصـادياالقتصـادي، ومــن ثـمَّ دور التنويــع اال
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ســـهم فـــي رفـــد االقتصـــاد الـــوطني المتأتيـــة مـــن الـــنفط وتوظيفهـــا فـــي التنميـــة االقتصـــادية عبـــر تحقيـــق التنويـــع االقتصـــادي، ممـــا يُ 
سهم فـي تحقيـق التنميـة المسـتدامة لألجيـال الحاليـة يُ  وخدمياً  صناعياً  عن المصادر الريعية، وتخلق اقتصاداً  بديلة بمصادر دخل

 . والقادمة

وعالقتهــا  المتحــدة التنويــع االقتصــادي فــي اإلمــارات العربيــة لتفســير ظــاهرةفــت الدراســة مجموعــة مــن النظريــات االقتصــادية وظَّ 
فصــاح عــن المؤشــرات االقتصــادية قبــل هــذه إ، حيــث ال يوجــد )2004-1975(السلســلة الزمنيــة دمت بـالنمو االقتصــادي، واســتخ

وبعــد بنــاء الفرضــيات الخاصــة بالدراســة، وتحديــد متغيراتهــا األساســية، بنــاء نماذجهــا الرياضــية والنظريــة، وصــوًال إلــى . السلســلة
لة من النتائج المهمة التي سنوردها تحت بند النتائج توصلت الدراسة إلى جم. تحديد مصادر جمع البيانات والتحقق من صحتها

 :الوصفية واألخرى التطبيقية، وذلك على النحو اآلتي

 نتائج الدراسة الوصفية: أوالً 
استخدمت الدراسة العديد من المقاييس والطرق اإلحصائية الوصفية، وقد توصلت عبـر هـذه الوسـائل ُمجتمعـة لجملـة مـن النتـائج 

 :وهي الوصفية األولية؛

نمــوًا ملحوظــًا فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي، ولكــن بنســب متفاوتــة مــن ســنة ألخــرى،  )2004-1975(فتــرة الشــهدت  .1
ومعها انخفصت نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي، وقـد بينـت النسـب انخفـاض نسـبة مسـاهمة 

فـي %) 29(، و )1998(فقـط فـي عـام %) 17(ى إلـ) 1975(فـي عـام %) 57(قطاع الـنفط فـي النـاتج المحلـي مـن 
تعطـــي هـــذه النســـب مـــدلوًال أوليـــًا علـــى اتجـــاه االقتصـــاد اإلمـــاراتي إلـــى تخفـــيض االعتمـــاد علـــى الـــنفط . )2004(عـــام 
 . من خالل رؤية اقتصادية تهدف إلى تحقيق التنويع االقتصادي للدخل وحيداً  اره مصدراً بباعت

لقطاعـات اإلنتاجيـة والخدميـة ضـمن القطـاع غيـر النفطـي، والتـي تسـهم فـي دعـم استطاعت اإلمارات خلق العديـد مـن ا .2
االقتصــاد الــوطني وتســير بــه نحــو التنويــع والتنميــة االقتصــادية؛ فعلــى الــرغم مــن االرتبــاط الواضــح بــين القطــاع غيــر 

نتاجيــة وخدميـــة إت النفطــي واآلخــر النفطــي إال أن هــذا يــدلل علــى اســتغالل المــوارد النفطيــة الهائلــة فــي خلــق قطاعــا
وعليـه؛ فقـد لـوحظ  نمـو النـاتج مـن القطـاع . موازية، وُيعّد االرتباط بين هذين القطاعين أمـرًا طبيعيـًا فـي بدايـة التأسـيس

غيــر النفطــي، وارتفــاع مســاهمته فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي، وقــد تبــين مــن الرســم البيــاني لكــل مــن النــاتج المحلــي 
 ةع النفطي واآلخر غيـر النفطـي، اسـتمرار النـاتج مـن القطـاع غيـر النفطـي فـي السـير بمـوازااإلجمالي والناتج من القطا

عـن خـط النـاتج المحلـي اإلجمـالي؛  -عبـر الـزمن–الناتج المحلي اإلجمالي بينما كان الناتج من القطاع النفطي يفتـرق 
بديلـة، علـى الـرغم مـن اسـىتمرار العالقـة إلى االعتماد على مصـادر دخـل  مما يؤشر بشكل واضح إلى اتجاه االقتصاد

 .الطردية بين الناتج من القطاع النفطي والناتج المحلي اإلجمالي
نحو التنويـع، وللتوصـل إلـى صـورة واضـحة عـن مـدى نجـاح  اإلماراتيكانت الدالئل جميعها ُتشير إلى اتجاه االقتصاد  .3

ة المقــــاييس االقتصــــادية المناســــبة لقيــــاس التنويــــع اإلمــــارات فــــي تحقيــــق التنويــــع االقتصــــادي؛ فقــــد اســــتخدمت الدراســــ
ويشــير انخفــاض هــذه المؤشــرات إلــى ارتفــاع التنويــع ". جينــي"ومؤشــر " هيرشــمان-هيرفنــدال"معامــل : االقتصــادي وهمــا

" هيرفنـدال"توافق المقياسين في دعم وجود تنويع كبير في االقتصاد اإلماراتي؛ فقد انخفضت نسبة معامل . االقتصادي
فــي %) 13(دنـى نسـبة لهـا أ، وقـد بلغــت )2004(تقريبـًا فـي عـام %) 17(إلــى ) 1975(تقريبـًا فـي عـام %) 47(مـن 
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فــي تحقيــق التنويــع ) 2004-1975(خــالل الفتــرة هــذا يعطــي دالالت واضــحة علــى نجــاح اإلمــارات ). 1999(عــام 
 . نويع مصادر الدخلاالقتصادي، عبر خلق قطاعات اقتصادية موازية وبديلة للقطاع النفطي تسهم في ت

بينــت نتــائج تحليــل المســار للعالقــة بــين التنويــع االقتصــادي والنــاتج المحلــي اإلجمــالي أن الفتــرات التــي شــهدت تنويعــًا  .4
اقتصاديًا كبيرًا شهدت كذلك ارتفاع في الناتج المحلي اإلجمالي،إال أن التحليل المتقدم بّيَن أن القطاع النفطي كان هـو 

يجابيــة علــى القطاعـــات األخــرى جميعهــا، وكــذلك النـــاتج إلاإلمــاراتي، ولـــه مــن التــأثيرات ا قتصــادالمحــرك األســاس لال
كليـــًا عـــن  االســـتغناءأحـــد بـــالتنويع االقتصـــادي أن يـــتم  ة اقتصـــادية طبيعيـــة؛ إذ لـــم يعنـــيالمحلـــي اإلجمـــالي، وهـــو حالـــ

القدرة على استغالل الفـوائض الماليـة المتأتيـة  القطاعات الريعية كالنفط، وٕانما النجاح في التنويع االقتصادي يتأّتى من
لي، وهـو مـا نجحـت فيـه من القطاعات الريعية في خلق ودعم اقتصادات بديلة، كالقطاع الصناعي أو الخـدمي أو المـا

 . إلى حٍد كبيراإلمارات في 

 نتائج الدراسة التطبيقية: ثانياً 
تســاءلت الدراســة عبــر الفرضــية الثانيــة لهــا، عــن تــأثير التنويــع  االقتصــادي؛رات فــي سياســية التنويــع بعــد أن تبــين نجــاح اإلمــا

للنمـو االقتصـادي لتفسـير التنويـع والنمـو االقتصـادي فـي اإلمـارات " رومـر"االقتصادي في النمو االقتصـادي؛ وقـد وظفـت نظريـة 
عالقــة بــين التنويــع االقتصــادي والنــاتج ، كمــا أنهــا اشــتقت مــن دالــة اإلنتــاج نمــوذج قياســي ُيفســر ال)2004-1975(خــالل الفتــرة 

من القطاع غير النفطي تـارة أخـرى، وفـي كـل نمـوذج تـم التعبيـر عـن التنويـع االقتصـادي بمعامـل  تارة، والناتجالمحلي اإلجمالي 
هــا عبــر وبعــد أن تــم التأكــد مــن صــحة هــذه النمــاذج وصــالحية بياناتهــا، تــم اختبار . تــارة أخــرى" جينــي"تــارة، وبمؤشــر " هيرفنــدال"

 :تحليل اإلنحدار المتعدد بطريقة المربعات الصغرى العادية، وقد توصلت الدراسة للنتائج التطبيقية اآلتية

بــــين مؤشــــرات التنويــــع %) 1(بينــــت االختبــــارات التطبيقيــــة وجــــود عالقــــة ســــالبة ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد أقــــل مــــن  .1
جـود عالقـة طرديـة بـين التنويـع االقتصـادي والنـاتج المحلـي االقتصادي المختلفة والناتج المحلي اإلجمالي؛ مما يعنـي و 

ــم تــنجح  فقــط فــي تحقيــق التنويــع االقتصــادي، وٕانمــا قــاد هــذا  -2004-1975خــالل الفتــرة –اإلجمــالي؛ فاإلمــارات  ل
ف يجـابي علـى النـاتج المحلـي اإلجمـالي، وهـو الهـدف المتكامـل مـن وراء التنويـع فـي االقتصـاد، فالهـدإالتنويع إلى أثر 

ســهم فــي التنويــع فقــط، وٕانمــا الهــدف أن يكــون لهــا مــن التــأثير الحقيقــي مــا يــدعم نتاجيــة وخدميــة تُ إلــيس خلــق قطاعــات 
 . سهم في تخليه تدريجيًا عن القطاعات النفطية الريعيةاالقتصاد الوطني ويُ 

تحقيـق التنويـع االقتصـادي تحقيـق كذلك األمر بالنسبة إلـى عالقـة التنويـع بالنـاتج مـن القطـاع غيـر النفطـي؛ فقـد يسـهم  .2
نمو في الناتج من القطاعات غير النفطية، فقد أشارت معامالت االرتباط واالنحـدار كـذلك إلـى أن التنويـع االقتصـادي 
فــي اإلمــارات قــد أســهم فــي تحســين النــاتج مــن القطاعــات غيــر النفطيــة، فالقطاعــات غيــر النفطيــة التــي تــم اســىتثمار 

 .ا حققت عوائدها ودعمت كذلك الناتج المحلي اإلجماليالعائدات النفطية فيه
بانخفــاض مســتوى التنويــع االقتصــادي؛ نظــرًا الرتفــاع  لْ قاَبــيشــير االقتصــاديون إلــى أن ارتفــاع العوائــد النفطيــة ســوف يُ  .3

الل خـمساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلـي اإلجمـالي، غيـر أن السياسـات االقتصـادية التـي اتبعـت فـي اإلمـارات 
استطاعت اإلمارات من خاللها من تخطي هذه المشكلة، إذ جعلت من القطاع النفطي قطاعًا حيويـًا قائـدًا  فترة الدراسة

للقطاعات األخرى عبر توزيع العوائد المتأّتيه منه لتنمية القطاعات اإلنتاجيـة غيـر النفطيـة، لـذا أظهـرت النتـائج عالقـة 
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الناتج المحلي والتنويع االقتصـادي؛ وهـذا يـؤطر لنمـوذج فريـد نجحـت اإلمـارات طردية بين مساهمة القطاع النفطي في 
 . في تطبيقه) 2004-1975(خالل الفترة 

 التوصيات
توصي الدراسة باستمرار العمل على توسيع القاعدة االقتصادية في اإلمارات؛ عبر دعـم القطاعـات اإلنتاجيـة األخـرى،  .1

 .الخدمية والمالية، التي تبين تواضع مساهمتها من الناتج المحلي اإلجماليمع التركيز على تطوير القطاعات 
البتروكيماويات، والسـياحة، والصـناعة التـي تعـد الطاقـة مـدخًال إنتاجيـًا مهمـًا فيهـا، في صناعة  بالتوسعتوصي الدراسة  .2

ويـــع القاعــدة االقتصــادية وتخفيـــف وقســمًا كبيــرًا مــن تكاليفهـــا اإلنتاجيــة، إذ تشــكل هــذه القطاعـــات بــدائل واعــدة أمــام تن
 .  االعتماد على اإليرادات والصادرات النفطية

 -وبشــكل كبيــر–إلــى أن موازنــة الدولــة ال زالــت تعتمــد ة التنويــع االقتصــادي فــي اإلمــارات علــى الــرغم مــن ارتفــاع درجــ .3
لـذا؛ . على اإليرادات من القطاع الريعي، كما ال زالت الصادرات النفطية تشكل النسبة العظمى من صـادرات اإلمـارات
سـتغني ال بد من استمرار العمل في اتجاه التنويع االقتصادي لتوفير مصادر دخل بديلة تدعم الموازنة العامة للدولـة وت

ال بــد أن يصــاحب التنويــع االقتصـادي تحقيــق أهــداف أخــرى، كتقلــيص االعتمــاد علــى . تـدريجيًا عــن اإليــرادات النفطيــة
 . اإليرادات النفطية من جملة اإليرادات الحكومية الفعلية، وهو ما يعرف بتنويع اإليرادات الحكومية

لـى حسـاب الصـادرات، وهـو أمـر يمكـن تجـاوزه عبـر الـزمن ال زال الميزان التجاري في اإلمـارات يميـل نحـو الـواردات ع .4
نتاجيــة األخــرى، إال أن مــا يجــب االنتبــاه لــه هــو نوعيــة إلمــع ازديــاد درجــات التنويــع االقتصــادي ومســاهمة القطاعــات ا

ت سـهم فـي دعـم القطاعــاسـهم فـي تــراكم رأس المـال، أو تلـك الـواردات التـي تُ الـواردات؛ فالبـد مـن دعـم الـواردات التـي تُ 
و بآخر في تحقيق النمـو االقتصـادي، وكـذلك ال بـد سهم بشكل أاالنتاجية، على حساب الواردات االستهالكية التي ال تُ 

 . من تنويع الصادرات السلعية من خالل تخفيض نسبة الصادرات النفطية إلى إجمالي الصادرات السلعية
المرحلــة الراهنــة  مـو، إال أن تحــديات الواقـع الــذي تفرضـهتعتبـر الــدعوة للتنويـع االقتصــادي أمـٌر حتمــي للـدول حديثــة الن .5

 . إلى التخصص الذي يتجسد برفع الميزة التنافسية لإلنتاج المحلي في السوق العالمييًضا ه أتستدعي االنتبا

 الدراسات المستقبلية
 :يمكن توضيحها كما يأتيتفتح نتائج هذه الدراسة اآلفاق البحثية أمام مزيد من الدراسات المستقبلية، التي      

مـن حيـث التركيبـة الســكانية واالجتماعيـة، العرقيـة والمذهبيـة إلـى حــٍد  لـدول الخلــيج العربيـةتتشـابه دول مجلـس التعـاون  .1
كبير، وكذلك ظروفها السياسية من خالل تقارب في ظروف ومواعيد استقاللها، وأشكال الحكم فيها، فضًال عـن تشـابه 

لـذلك؛ فـإن . تصادية؛ من حيث اعتمادهـا علـى المـوارد النفطيـة فـي تحقيـق النهضـة االقتصـاديةكبير في المتغيرات االق
إجراء دراسة مقارنة لدول مجلس التعاون من حيث مدى تحقيقها للتنويع االقتصادي وأثره في النمو ُيعـّد إضـافة حقيقيـة 

 . ها الدراسة الحاليةألدبيات االقتصاد، كما يسهم في إثراء ومقارنة النتائج التي توصلت إلي
ُيعـــّد التنويـــع االقتصـــادي أحـــد أجـــزاء التنميـــة االقتصـــادية الُمســـتدامة، والســـتكمال الصـــورة التـــي توصـــلت إليهـــا الدراســـة  .2

الحاليـــة، فإننـــا نوصـــي بـــإجراء مزيـــد مـــن الدراســـات الســـتطالع مـــدى تحقيـــق متغيـــرات التنميـــة المســـتدامة األخـــرى فـــي 
 .المتحدة اإلمارات العربية
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تتجه العديد من االقتصـادات الصـناعية إلـى زيـادة االعتمـاد علـى مصـادر الطاقـة البديلـة والمتجـددة وتقلـيص اعتمادهـا  .3
دراسـة  ةادعـ؛ وهـو أحـد العوامـل التـي يمكـن أخـذها بعـين االعتبـار عنـد إ)الـنفط والغـاز(على المصادر التقليديـة للطاقـة 

 .يةالتنويع االقتصادي وأثره في االقتصاديات النفط
ُتعــّد عوامــل االســتقرار السياســي، والتــداول الســلمي للســلطة، والتجــانس العرقــي والمــذهبي، ووفــرة المــوارد الماليــة، وزيــادة  .4

درجـات الشــفافية فـي اإلدارة الحكوميــة، والدولـة المؤسســية القائمـة فــي حكمهـا علــى المؤسسـاتية، والحوكمــة الرشـيدة مــن 
 الدراســة الحاليــة حــول يــع االقتصــادي، وهــي عوامــل لــم تُــدرج جميعهــا فــي نمــوذجالعوامــل المهمــة فــي تأثيرهــا علــى التنو 

الفتــراض مســبقًا بعــدم تأثيرهــا فــي النمــوذج؛ كاالســتقرار ا؛ نظــرًا إلــى صــادي وأثــره فــي النمــو فــي اإلمــاراتالتنويــع االقت
سياســـي، واّتســـام المجتمـــع باالســـتقرار ال) 2004-1975(الفتـــرة الّتســـام التجـــانس العرقـــي والمـــذهبي؛ وذلـــك السياســـي و 

لكن عند تطبيق هذه الدراسة على مجتمعات أكثر كتطبيقها على المجتمعـات الخليجيـة أو العربيـة . اإلماراتي بالتجانس
 .  مجتمعة، فإنه ال بد من أخذ هذه العوامل بعين اإلعتبار؛ نظرًا إلى وجود تفاوت بين هذه المجتمعات في تحقيقها
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 :األساسية ومؤشرات التنويع االقتصاديبيانات الدراسة :  1الملحق رقم 

 السنوات
معامل 
*هيرفندال  

مؤشر 
*جيني  

الناتج 
المحلي 
**اإلجمالي  

الصناعات 
**االستخراجية  

القطاع غير 
**النفطي  

القطاع 
**المالي  

سعر 
برميل 
 النفط

مخزون 
رأس 
**المال  

قوة 
العمل 

ألف (
)عامل  

نسبة نمو 
الناتج 
المحلي 
 اإلجمالي

الناتج 
النفطي 
إلى 

الناتج 
 اإلجمالي

1975 0.472 0.713 58,313 33,387 24,926 2,857 7.18 12,246 292 NA 0.573 

1976 0.438 0.679 75,951 40,885 35,066 3,722 7.11 15,950 380 0.165 0.538 

1977 0.371 0.643 97,082 45,104 51,977 4,757 7.05 20,387 485 0.214 0.465 

1978 0.348 0.627 92,041 41,389 50,652 4,510 6.73 19,329 460 -0.016 0.450 

1979 0.400 0.658 119,147 60,680 58,466 5,838 8.37 21,446 596 0.209 0.509 

1980 0.441 0.673 161,638 89,296 72,342 7,920 12.4 29,095 808 0.239 0.552 

1981 0.373 0.617 181,103 88,410 92,693 8,874 13.44 32,599 906 0.047 0.488 

1982 0.307 0.563 171,152 70,981 100,171 8,386 11.58 30,807 856 -0.047 0.415 

1983 0.277 0.532 157,131 58,569 98,563 7,699 9.98 32,998 786 -0.067 0.373 

1984 0.279 0.535 153,477 59,176 94,301 7,520 9.29 32,230 767 0.040 0.386 

1985 0.269 0.528 149,056 56,753 92,303 7,304 8.76 29,811 745 -0.036 0.381 

1986 0.209 0.471 124,607 33,318 91,288 6,106 4.26 22,429 623 -0.150 0.267 

1987 0.227 0.489 133,569 41,182 92,386 6,545 5.2 25,378 668 0.034 0.308 

1988 0.212 0.475 133,168 37,684 95,484 6,525 3.91 25,302 666 -0.026 0.283 

1989 0.237 0.491 152,218 49,256 102,962 7,459 4.53 28,921 761 0.123 0.324 

1990 0.276 0.533 186,125 73,073 113,052 9,120 5.54 35,364 931 0.183 0.393 

1991 0.254 0.514 189,248 68,839 120,409 9,273 4.44 35,957 946 0.009 0.364 

1992 0.240 0.504 199,112 68,220 130,892 9,756 4.44 37,831 996 0.033 0.343 

1993 0.215 0.478 204,200 60,155 144,045 10,006 3.78 42,882 1021 0.013 0.295 

1994 0.165 0.506 217,709 56,671 161,038 9,103 3.63 45,719 1089 0.069 0.260 

1995 0.159 0.502 241,345 61,088 180,257 10,484 3.85 50,682 1207 0.067 0.253 

1996 0.168 0.51 270,080 72,687 197,393 11,726 4.48 56,717 1350 0.058 0.269 

1997 0.155 0.491 289,418 71,031 218,387 13,102 4.12 60,778 1447 0.082 0.245 

1998 0.133 0.452 277,914 47,822 230,092 15,452 2.61 58,362 1390 0.003 0.172 

1999 0.132 0.455 310,126 63,506 246,619 16,211 3.68 65,126 1551 0.029 0.205 

2000 0.166 0.503 383,179 110,126 273,054 17,634 5.53 80,468 1916 0.109 0.287 

2001 0.144 0.473 379,412 95,365 284,709 19,987 4.62 79,593 1,929 0.014 0.251 

2002 0.135 0.46 403,300 94,406 309,595 22,041 4.79 84,981 2,176 0.024 0.234 

2003 0.143 0.468 456,662 115,528 341,881 24,929 5.35 94,947 2,334 0.088 0.253 

2004 0.166 0.49 542,885 158,912 384,798 29,791 6.54 101,433 2,459 0.049 0.293 

 . تقديرات الباحث باستخدام المنهجية الُمشار اليها في منهجية الدراسة* 

 .المبالغ بماليين الدراهم اإلماراتية** 
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 ويل في تلقي النص القرآني على ضوء قوانين النحوأمشروعية الت
Interpretation Legality in Perceiving the Qur'aanic Text   

in the Light of Syntatic Rules  

 

 محمود حسن الجاسم . د.أ*
 ملخص

 خارجية معطيات به وحتيط معجز، فين بنسيج يتصف القرآين النص كان امل
 الثراء هذا منو يف التطور أسهم مث له، مثيل ال داليل بثراء يتميز أصبح متنوعة،
 اغتنت أن فكان متنوعة، لتأويالت الكرمي القرآن نصوص وخضعت الداليل،
 هو التشريعية النصوص حتليل من اهلدف كان  وملا.اإلسالمية العربية الثقافة

 النحوية القضايا فإن املعىن، مكونات طريق عن الدقيقة، الداللة إىل الوصول
 .املفسرين امأفه توجيه يف األساس املعني وكانت الداليل، التشكل يف ممتزجة

 الفقهي اخلالف مشروعية تعكس الكرمية، اآليات بعض لتفسري مناذج وسنعرض
 تأويل بني الصلة فنبني النحو، بقضايا املمتزجة النصية الداللة تأويل على املبين

 اآلراء، يف التنوع ومشروعية املعتمدة، األدلة وطبيعة النحوي، واجلانب الداللة
 املتشابه حكم :تتناول نصوص، ثالثة عند قفوسن .منه واحلكمة واخلالف

 وحكم التوبة، وقبول احلج وفرض باحلرم املستجري وحكم التأويل، ومشروعية
  .للمطلقة النكاح عقدة بيده الذي
 :أمهها من البحث، هذا يف املنهجية املسائل من مجلة البحث راعى وقد

 واستحضار الفقهية، داللةال توجيه يف النحوي اجلانب متسّ  اليت باآلراء االكتفاء
 ضوء يف التأويل مشروعية ومدى التأويل، إليه يؤدي الذي املفرتض الرتكيب
 البحث اكتفى وقد .األدلة بأبرز واالكتفاء النص، ومعطيات النحوية القواعد

 الغاية ألن اآلراء، استقراء إىل يهدف ومل السّين، الفكر يف الفقهية املصادر بأهم
 النصية، املعطيات مجلة مع النحو قوانني ضوء على التأويل مشروعية تلمس هي
 علم لدى اجلهود لعرض الدقيق التتبع عن بعيًدا الفقيه، لدى املعىن تشكل اليت
 .معني مذهب أو األعالم، من
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 ]يد  للثقافة والعلوملجائزة راشد بن حم 33الفائز بالمركز االول في مجال الدراسات الشرعية بالمسابقة  [

 قسم اللغة العربية -كلية اآلداب والعلوم-جامعة قطر* 

 
*Pro. Dr. Mahmood Hasan Aljassem 

Abstract 
Because the Qur'aanic text is inimitable artistical 
structure surrounded with external different facts, it 
became distinguished with  matchless semantica richness 
 Then the development contributed to the increasing of 
this semantic richness. TheQur'aanic texts were subject to 
different interpretaions that enrich the Islamic Arabic 
culture . 
Hence the target of analysing the legislativetexts is to 
attain the accurate semantic denotation through the 
components of meaning, the syntactic  issues  are mixed  
with the  indicative structure and were the essential  aid  
in  directing  the interpreters understanding. 
We will present  examples of some Holly verses 
interpretations, that  reflect  the  legality of juristic 
variance  which  is based  on the interpreting of the  
textual  denotation mixed  with  the syntactic  issues, to 
demonstrate  the  relationship between  the  semantic 
meaning  and  the syntactic  aspect the nature of the 
approved  evidences,  the legality of  variant opinions,  
and  the purpose  of  this variance. We will  demonstrate 
three texts  which  deal with resemblence judgement and 
 interpretation legality, the judgement of refugee to the 
Meccan Sanctuary, the obligation  of  Hajj ,the 
repentance  acceptance, and the judgement of the  one  
who has  tie of  marriage of a divorced woman.  
The research tackles many methodical matters  such as 
the satisfaction of  opinions that  related to the syntactical 
aspect in directing  juristic denotation ,figuring out the 
assumed structure which the interpretation  leads to , and 
the  legality  of interpretation in the light of grammatical  
rules  and the textual  data, and satisfaction with the most 
 eminent evidences.The  research  handled the most  
important juristic  references of Sunni concept, and didn't 
 aim at scrutinize opinions because the  purpose is to find 
out the  legality of interpretation in the light of 
grammatical rules  with  a body of  textual data  which 
form  the meaning  to the jurist away from the specific  
tracing to show the efforts of some scholars or a specific 
juristic school of thoughts. 

 
 
 

 
 
 

______________________                                       
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 مقدمة

نزل القرآن الكريم هًدى ورحمة للبشرية جمعاء، فكان أن نظم حياة اإلنسان المسلم وعالقته بالخالق سبحانه 
وباإلنسان والوجود عامة، وكان من ميزات هذا الكتاب الكريم أنه قّدم التبليغ اإللهي بأسلوب فني فريد، تميز بمنتهى 

وقد كان التشريع من . من سمعه بأن يأتي بسورة من مثله الجمال والكمال، فجاء نسيجه اللغوي معجًزا تحدى كل
جملة األمور التي نزل بها التبليغ اإللهي، إذ بين القرآن الكريم أن الخالق سبحانه شّرع جملة من األحكام التي تدّرج 

 . في َسنِّها، وأوجب على المسلم أن يلتزم بها، لينظم حياته بأن يطبق ما أمره اهللا تعالى به

وقد رافق نزول اآليات الكريمة جملة من العناصر الخارجية المحيطة بها، التي شكلت الكثير من معانيها، وتمثلت 
وقد . هذه العناصر بأسباب النزول، والسنة الشريفة فضًال عن السياق الثقافي الذي أحاط بالقرآن الكريم عامة

األحكام التشريعية، وفي التجاذب والحوار والخالف بين  أسهمت هذه القضايا إسهاًما ملحوًظا في تحديد الكثير من
 . الفقهاء، في ردودهم وتصورهم الداللة المناسبة

ولما كان النص القرآني يتصف بنسيج فني معجز، وتحيط به معطيات خارجية متنوعة، أصبح يتميز بثراء داللي ال 
ذكر الحكيم، إذ تطور التفسير وتشعب نتيجة لالمتزاج مثيل له، ثم أسهم التطور في نمو هذا الثراء الداللي آليات ال

باألمم األخرى وتطورات الحياة، فكلما ازداد االحتكاك بالثقافات األخرى أصبح النص القرآني الذي يمثل دستور 
حاجة إلى قراءة تستوعب متغيرات الواقع بمختلف ألوانه، ومع مرور األيام تنوعت األفهام، وتشعبت ه المسلم ب

هب الفقهية، وحظي النص القرآني بخدمة لم يحظ بها سواه، ففسِّر بمستويات وتوجهات متعددة، وخضع المذا
لتأويالت متنوعة، فكان أن اغتنت الثقافة العربية اإلسالمية، بفضل ذلك النظر الذي استفاد من األمم األخرى، ومن 

 .الوقائع الجديدة التي طرأت على حياة المسلم

إنها : از لنا أن نسمي الحضارة اإلسالمية بإحدى منتجاتها، فإنه سيكون علينا أن نقول عنهاإذا ج"ويبدو أننا 
، فقد كان الجانب الفقهي الشغل الشاغل الستيعاب المتغيرات التي تواجه المسلم بفتوحاته وصراعه )0F1("حضارة فقه

واجبة على من ينظر في النص القرآني، الثقافي الدائم آنذاك، فتطور الفقه بأن تشّكلت أصوله، وكانت مراعاتها 
(النص، واإلجماع، والقياس: وهي

1F

، ويبدو للمتأمل أن كًال منها ينضوي تحته جملة من األدلة الفرعية، لدى )2
الفقهاء، ويتداخل مع اآلخر في جانب ما، فالنص يراد به جملة المعطيات اللغوية المنقولة أو المسموعة التي يستند 

أما القياس فكان من األدلة العقلية . )2،3،4(اإلجماع يقصد به في علم الفقه اتحاد رأي علماء األمة إليها، في حين أن
، وقد كان يعتمد الواقع اللغوي واالستنتاج الذهني )2،4،5(التي ارتبطت باالجتهاد، والبد له من أصل وفرع وعلة وحكم

ا، مثل االستصحاب ومذهب الصحابي، والمصالح فضًال عن ذلك فثمة أدلة أخرى مختلف فيه. وله ضروب متنوعة
 . )2،4،6،7،5(المرسلة، وعمل أهل المدينة، والعادة والعرف، وسّد الذريعة وغيرها

ولما كان التأويل لصيًقا بالنص القرآني، تميز النظر الفقهي بالتأويل شأنه شأن غيره من الجهود التي تناولت القرآن 
نص القرآني شكل خالًفا مهًما في التأويل الفقهي، وٕاذا نظرنا في اآلراء المختلفة في الكريم، والالفت لالنتباه أن ال

المسألة الواحدة، وجدنا أن كًال منها له أدلة مقنعة تجعلنا نسلِّم بمشروعيته، ذلك أن جهود الفقهاء بمجملها قد راعت 
عادات العرب بلغتها وثقافتها،  قضايا السياق، بأن نظرت في مكونات النص وتوثّقت من األحاديث، وتوّخت
كانت دراستهم تراعي المعطيات : ووضعت مقتضيات التشريع اإلسالمي بالحسبان، وهي تنّظر وتحّد الحدود، أي

من جوانبها كافة، فنظروا في النص ووّظفوا كل ما يمكن أن يخدمهم في تحديد الداللة  وقوانين العربية النصية
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أن يتجاوزها من يروم فهم القرآن  ًعا ودراسة عميقة لنصوص التشريع، من الصعبالفقهية، ليقدموا خالًفا مشرو 
 . الكريم

وٕاذا كان الهدف من تحليل النصوص التشريعية هو الوصول إلى الداللة الدقيقة عن طريق مكونات المعنى، فإن 
في التشكل الداللي، ويلحظ المتأمل أن تلك القضايا في الدرس الفقهي كانت حصيلة  القضايا النحوية ممتزجة

لتشكل المعنى الداللي أحياًنا، ودليًال من بين األدلة التي تسهم في توجيه الداللة الفقهية أحياًنا أخرى، ومن ثم كان 
التحليل النصي يبين لنا كيف  وهكذا فالوقوف على جهود الفقهاء في. للجانب النحوي في الفقه حضور ملحوظ

نظروا في مكونات النص، وكيف تتضافر تلك المكونات وتتعاضد في تشكيل المعنى، لتجعل العناصر التركيبية 
تكتسي معاني نحوية محددة كاألدوات أو األساليب أو الجوانب النحوية األخرى، وهنا نجد كيف يوّجه التفاعل 

الدالالت الجزئية التي تسهم في رسم الصور الداللية الكلية، وفي الوقت نفسه  السياقي الداللة النصية، بأن يحّدد
يكون أمامنا مشهد من التفاعل السياقي بين الكل والجزء أو بين الجزء والكل، بين : ُتحدَّد الدالالت التركيبية، أي

ية المحيطة بالنص، إنها عالقة المادة الملفوظة والمعاني الذهنية، بين عناصر السياق اللغوي والمالبسات الخارج
 .تأثر وتأثير فيما بين المعطيات النصية كلها، التي من ضمنها العناصر التركيبية

االكتفاء باآلراء التي تمّس الجانب : هذا، وقد راعى البحث جملة من المسائل المنهجية في هذا البحث، من أهمها
ب المفترض الذي يؤدي إليه التأويل لدى الفقهاء، ومدى النحوي في توجيه الداللة الفقهية، واستحضار التركي

مشروعية التأويل في ضوء معهود النظم والقواعد النحوية ومعطيات النص، واالكتفاء بأبرز األدلة عند كل منهم، 
 . بعيًدا عن الجدل من خالل االحتماالت التي يفترضونها، ويسهبون فيها عن طريق السبر والتقسيم

إنه التفسير الذي : هو التفسير الذي يحتاج إلى تأمل لكشف الداللة، أي" قضايا النحو"و" التأويل"ويقصد البحث بـ
يتميز بالداللة االجتهادية التي تحتاج إلى درجة عالية من التأمل في خفايا النص، والتي تصطبغ بطبيعة المتلقي 

تمال داللي، شريطة أن يتعلق هذا التفسير وروح العصر، فهي ترتبط بما يخالف الظاهر أو بما يثير أكثر من اح
بنصوص القرآن الكريم، وأن يمس قضايا النظام النحوي للنصوص، بعيًدا عن المفهوم التعليمي الضيق للنحو الذي 

أي يقصد التأويل الداللي الذي يرتبط بقضايا الجانب التركيبي كافة، سواء أكانت تلك . ألفناه في الدروس التعليمية
تعلق بعنصر من عناصر الجملة أم كانت تتمثل بقضايا نحوية نصية تتجاوز حدود الجملة، مثل تحديد القضايا ت

العائد في الضمائر وأسماء اإلشارة واألسماء الموصولة، ومثل أدوات الربط بالعطف أو اإلضراب أو التعليل، أو 
 . غيرها

تلمس  يهدف إلى استقراء اآلراء، ألن الغاية هي وقد اكتفى البحث بأهم المصادر الفقهية في الفكر السّني، ولم
، التي تشكل المعنى لدى الفقيه، بعيًدا عن مع جملة المعطيات النصية النحو مشروعية التأويل على ضوء قوانين

التتبع الدقيق لعرض الجهود لدى علم من األعالم، أو مذهب معين، فاعتمد على أهم المصادر التي تعرض لألدلة 
الميدان الفقهي، في المؤلفات والتفاسير القرآنية بتوجهاتها المختلفة، إذ اعتمد على جهود تمثل المذاهب النصية في 

لإلمام " أحكام القرآن"المشهورة في الفكر التشريعي لدى السّنة، فمن المذهب الشافعي اعتمد بصورة أساسية على 
الذي يعّد من أهم ) هـ676ت(لإلمام النووي " جموعالم"، الذي يتميز بإيراد األدلة النصية، و)هـ204(الشافعي 

، ومن )هـ370(لإلمام أبي بكر الجصاص الحنفي " أحكام القرآن"مؤلفات المذهب الشافعي، ومن المذهب الحنفي 
ألبي الوليد ابن رشد القرطبي " بداية المجتهد"، و)هـ543ت(البن العربي " أحكام القرآن"المذهب المالكي 
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، فضًال عن ذلك فقد اعتمد على بعض )هـ456(البن حزم األندلسي " المحلَّى"لمذهب الظاهري ، ومن ا)هـ595ت(
لإلمام أحمد ابن تيمية الحنبلي  "ابن تيمية ىمجموع فتاو "المؤلفات الفقهية األخرى، التي تقدم المزيد من األدلة مثل 

كذلك اعتمد على أبرز التفاسير في الفكر السّني التي تعرض لألدلة النصية في قضايا الفقه، . وغيرها) هـ728ت(
وهي تفاسير تتميز بالطابع اللغوي وتتنوع بين النقل والعقل، فمن التفاسير ذات الطابع النقلي تفسير الطبري 

، وتفسير القرطبي لإلمام شمس الدين )هـ604ت(ات الطابع العقلي تفسير الفخر الرازي ، ومن األخرى ذ)هـ310ت(
الذي اشتهر بطابعه ) هـ742ت(، واعتمد أيًضا على تفسير البحر المحيط ألبي حيان األندلسي )هـ671(القرطبي 

 ).هـ774(راللغوي، ونزعته الظاهرية في الفقه وتحليل النصوص القرآنية، فضًال عن تفسير ابن كثي

لنصوص القرآنية، لنتعرف طبيعة الخالف الفقهي المبني على جملة من اوفي ضوء ما سبق سنعرض لتلقي الفقهاء ل
تأويل الداللة النصية الممتزجة بقضايا النحو، فنبين الصلة بين تأويل الداللة والجانب النحوي، وطبيعة األدلة 

. مدى قبوله أو رّدهوعية التنوع في اآلراء، والخالف والحكمة منه، و المعتمدة التي تشكل الداللة في أذهانهم، ومشر 
 :وهي وتعد نموذًجا طيًبا للتأويل اعتماًدا على قوانين النحو، نصوص تتناول أحكاًما فقهية متنوعة، فنقف عند ثالثة

ي بيده عقدة النكاح ، وحكم الذبالحرم وفرض الحج وقبول التوبة ، وحكم المستجيرحكم المتشابه ومشروعية التأويل
ويعد تأويل هذه النصوص نموذًجا مناسًبا لطبيعة التأويل الفقهي في تحديد . للمطلقة بعد الخلوة والعفو عن المهر

 .ويعتمد قوانين النحو الداللة التشريعية عامة، والسيما التأويل الذي يمس الجانب التركيبي

ختلف عن التقسيمات الشائعة في أصول الفقه، وذلك بسبب طبيعة وتحسن اإلشارة إلى أننا نظرنا إلى األدلة نظرة ت
الواقع التحليلي للنصوص، وما لمسناه من أدلة في ضوء علم اللغة الحديث، فالمعطيات النصية نقصد بها جملة 
المعطيات التي تشكل النسيج النصي من داخله ومن خارجه، وهي التي سبق أن ذكرناها في بحث آخر لنا قيد 

، مثل الدليل السابق )السياق اللغوي(، وبذلك يضم مفهوم النص أدلة كثيرة من داخل النسيج اللغوي القرآني النشر
وكان لكل من هذه األدلة . والدليل الالحق ومعاني المفردات والمناسبة الداللية والتركيبية بين عناصر النظم، وغيرها

من السياق الخارجي الذي تمثل في : النص القرآني، أي صور وتسميات مختلفة، ويضم النص أيًضا أدلة من خارج
السنة الشريفة، وبكل المعطيات التي تحيط بالنص، وتسهم في تشكيل معناه، فكان أن دخل في المفهوم طائفة من 

أما . األدلة الخارجية التي أسهمت في تحديد الداللة، مثل األخبار، وآراء الصحابة والمفسرين عامة، وعادات العرب
اإلجماع فنقصد به اإلجماع الفقهي، واإلجماع النحوي عندما يساق بوصفه دليًال يرتكز عليه في مجريات التأويل 

وقد توسعنا في مفهوم القياس، فلم نقتصر على المفهوم الذي ينحصر بالقضايا الفقهية االجتهادية، . وتحديد الداللة
كما أضفنا أدلة . تحديد الداللة المؤولة، كالقياس اللغوي وغيرهبل جعلناه يشمل كل المظاهر القياسية التي تسهم في 

أخرى وهي القواعد النحوية التي تتمثل بجملة القوانين التركيبية المختزنة في ذاكرة العربي، التي تجعل سليقته تحكم 
استخلصت من نظام على نظام النص أو الجملة بأنه سليم أو غير سليم، وتتمثل أيًضا بجملة القواعد النحوية التي 

اللغة التركيبي بمقوالت نظرية، فقد كانت هذه األمور من أبرز األدلة المعتمدة في الحوار والجدل وفي تحديد المعنى 
ومن ثم نكون قد أضفنا بعض األدلة، وأدرجنا . المؤول، كما أضفنا المتلقي بوصفه طرًفا يؤثر في التشكيل الداللي

ول الفقه، مثل رأي الصحابي والعادة والعرف وغيرها، ولكن بمسميات وتقسيمات كل األدلة المختلف فيها في أص
 .مختلفة
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 حكم المتشابه ومشروعية التأويل

تشغل ثنائية االجتهاد والنقل في الفكر الفقهي مساحة واسعة من الخالف،  ونلحظ أن الذي يقول باالجتهاد يعتمد 
ومما يعّد من المسائل النصية الخالفية بينهم في هذا األمر  أدلة متنوعة مشروعة، وكذلك الذي يقول بالنقل،

نصوص المتشابه في القرآن الكريم، فقد كانت مدار خالف في الفقه، بين تأويلها أو التسليم بها كما هي من غير 
ُهَو الَِّذي " :اجتهاد، وفي اآلية التالية سنعرض لبيان حكم المتشابه في القرآن الكريم وموقف العلماء منه، قال تعالى

ا الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َماآَ َل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه َأْنزَ  َتَشاَبَه  َياٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت َفَأمَّ
ُم َتْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َيُقوُلوَن َآَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّنا َوَما ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتْأِويِلِه َوَما َيْعلَ 

 .]7:آل عمران["َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأوُلو اْألَْلَبابِ 

الشرعية، ففهم النص نشير بداية إلى أنه عند بحث أي مسألة فقهية، البد من معرفة كيفية التفكير في النصوص 
يجب أن يسير مساًرا شرعي�ا ال مساًرا لغوي�ا أو منطقًيا فقط، ألن مراد الشارع ال يفهم بفهم ألفاظ النص وحدها، وٕانما 

ونورد فيما يلي أبرز التفاسير لآلية الكريمة حتى . )8(بفهمها وفهم القرائن الشرعية التي تسهم في تكوين المعنى
القرآن، ثم يخبر ": هو الذي أنزل عليك الكتاب: "يقصد بالكتاب في قوله تعالى. ف والتأويلنصل إلى موضع الخال

وأخر فيها اشتباه في ": َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاتٌ "واضحات الداللة، : ، أي"آيات محكمات هن أم الكتاب"تعالى أن في القرآن 
هن فواتح السور أو الفرائض، واألمر والنهي، والحالل ": ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتابِ "الداللة على كثير من الناس أو بعضهم،

َفَأمَّا : "ولهذا قال تعالى. )9(أصل الكتاب، وٕانما سماهّن أّم الكتاب، ألنهن مكتوبات في جميع الكتب: والحرام، وقيل
إنما يأخذون من القرآن ": َشاَبَه ِمْنهُ َفَيتَِّبُعوَن َما تَ "ضالل وخروج عن الحق إلى الباطل، : ، أي"الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َزْيغٌ 

. )9(تحريفه على ما يريدون: ، أي"اْبِتَغاَء اْلِفْتَنةِ : "بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحّرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة، ولهذا قال
 .... وما يعلم تفسيره أو مراده": َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلهُ "

هللا تعالى فقط؟ أم اهللا والراسخون في ابه؟ اختلف المفسرون في ذلك، آولكن من المؤهل أو المختص بتأويل المتش
في ". ِإال اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبهِ : "عليه اختلفوا في حكم الوصل والوقف في قوله تعالى العلم؟ وبناءً 
معطوف " الراسخون"، فهل"لرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّناَوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإال اللَُّه َوا: "تأويل قوله

هو كالم مستأَنٌف وال عالقة  تأويل المتشابه فيشملهم الحكم؟ أو، بمعنى إيجاب العلم لهم ب"اهللا"على لفظ الجاللة 
آمنا بالمتشابه وصّدقنا أّن أمر ذلك ال : عنهم أنهم يقولون للراسخين بمعرفة المتشابه، ويكون ذكرهم بمعنى الخبر

 يعلمه إال اهللا؟

وأما الراسخون في العلم، فإنهم ابُتدئ الخبر . وما يعلم تأويل ذلك إال اهللا وحده منفرًدا بعلمه: المعنى: قال بعضهم
فيكون الكالم على القطع واالستئناف، . )10(آمنا بالمتشابه والمحكم، وأّن َجميع ذلك من عند اهللا: عنهم بأنهم يقولون

وهذا قول جمهور العلماء، من أبرزهم ابن عباس ". يقولون"مبتدأ خبره جملة " الراسخون"وبحسب هذا التأويل يكون 
والكسائي والفّراء وغيرهم، ) هـ179ت(ومالك بن أنس ) هـ101ت(وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز 

وبحسب هذا الرأي ينحصر علم المتشابه في الخالق سبحانه . )11،12،13()هـ303ت(علي الُجبَّائي ومن المعتزلة أبو 
 .وال ينبغي االجتهاد والتأويل في فهمه

وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون في العلم، وهم مع علمهم بذلك ورسوخهم في العلم : بل معنى ذلك: وقال آخرون
وعلى هذا القول يكون العلم بالمتشابه حاصًال عند اهللا تعالى وعند . )10،12("ربنا آمنا به كّل من عند: "يقولون
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وهذا القول مروي . )10(اسًما معطوًفا على لفظ الجاللة" الراسخون"الراسخين في العلم، فيكون الكالم على الوصل، و
لذلك يكون باب االجتهاد مفتوًحا أمام ووفًقا . )14(عن جماعة قليلة قياًسا بالسابق، منهم مجاهد وأكثر المتكلمين

 .المشّرع في تأويل المتشابه

وذهب فريق ثالث إلى أنه يجوز القطع على االستئناف كما يجوز الوصل بالعطف، وذلك بحسب معنى كلمة 
ها ، فإذا كان المقصود بالتأويل حقيقة الشيء فالوقف على لفظ الجاللة، ألن حقائق األمور وكنهها ال يعلم"تأويل"

وأما إن أريد بالتأويل التفسير . خبره" َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبهِ "مبتدأ، و" َوالرَّاِسُخوَن ِفي الِعلمِ : "إال اهللا عز وجل، ويكون قوله
، ألنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا "َوالرَّاِسُخوَن ِفي الِعلمِ : "والتعبير والبيان عن الشيء، فالوقف على

وكأن هذا الرأي ساقه الجماعة للرد على . )9(م يحيطوا علًما بحقائق األشياء على كنه ما هي عليهاالعتبار، وٕان ل
، ليربط تناول المتشابه بهما، فإذا أريد "تأويل"علم جماعة المتكلمين، فالواضح أن هذا الرأي يتكون من فهمين لكلمة 

الخالق سبحانه، وخلق القرآن ومسألة خلق األفعال  بالتأويل حقائق األشياء كاألمور الغيبية المحظورة، مثل صفات
أما إذا أريد . والتجسيم أو التنزيه ونحوها فهذا المتشابه الذي ال يعلمه إال اهللا، فيكون الوقف على لفظ الجاللة

 بالتأويل التمعن في معاني النص لفهمها بعيًدا عن معرفة الحقائق الغيبية السالفة الذكر، فمعرفة المتشابه من
، وبذلك فإن هذا الفهم للتأويل يمثل فكر الجماعة للرد على "آمنا به"اختصاص العلماء أيًضا، ويكون الوقف على 

من جانب آخر فإن هذا الرأي يمثل حًال توفيقًيا في فكر الجماعة، فقد عزز فكرة النقل مثلما سمح . المتكلمين
قسم يسّلم : ت، وكأنه يجعل من نصوص القرآن الكريم قسمينباالجتهاد والتأويل للمتشابه على أّال يتناول الغيبيا

بمعانيه بحسب معطيات الظاهر، وال يحتمل التأويل واالجتهاد، وقسم آخر يخالف سابقه فيحتمل التأويل واالجتهاد، 
ن وهذا القسم إذا لم يتعلق بالغيبيات فال مشكلة في تأويله في ضوء المعطيات النصية والمعهود الشرعي وقواني

 .النظم، أما إذا تعلق بالغيبيات فال يجوز تأويله، ألن ذلك من اختصاص الخالق سبحانه

: يستند أصحاب الرأي األول القائلون بالقطع واالستئناف إلى جملة من األدلة النصية التي تشكل المعنى، وهي
لية للنظم في النص، والتناص، معطيات السياق اللغوي السابقة والالحقة التي تحقق االلتحام بين الوحدات الدال

 . والبالغة ومعهود النظم ومعطيات المقام، واألداء األمثل، فضًال عن اإلجماع والقياس

ما قبل هذه اآلية يدل على أن طلب تأويل المتشابه مذموم، : فمن استنادهم إلى الدليل النصي السابق، قول بعضهم
ا الَِّذيَن في ُقُلوِبِهْم زَ : "إذ قال ولو كان طلب تأويل المتشابه ". ْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما تشابه ِمنُه ابتغاء الفتنة وابتغاء َتْأِويِلهِ َفَأمَّ

جائًزا للراسخين في العلم لما كان طلبه ذًما، لكن قد جعله اهللا تعالى ذًما، وهذا يرجح أنهم غير عالمين به وينبغي 
 . )14(أّال يسعوا في تأويله

ا الرأي بالمعطيات السياقية الالحقة التي يتحقق بها االنسجام، ويمزجون هذا الدليل وكذلك يستدل أصحاب هذ
بالتناص نظًرا لتداخل األدلة النصية، ففي أساليب العربية قد تبتدئ بالكالم، فيبين أول لفظه عن المقصود من آخره 

لكالم بعضه اآلخر، وربما ابتدأت يفسر بعض ا: ، وقد تبتدئ بالكالم، فيبين آخر لفظه عن المقصود من أوله، أي
، فيكون ذلك من خالل التفاعل الكلي )15(بالكالم فيعرف المقصود من دون اإليضاح باللفظ ال من أوله وال من آخره

مسؤولة عن تكوين ] يجعلها...[ترابط الجمل بعضها ببعض وتجاورها في بنية النص الواحد"للنسيج النصي، ثم إن 
على تفسير التراكيب داخل النص، وكل جملة في النص ال يمكن فهمها إال من خالل سياق نصي معّين يساعد 
إن اهللا تعالى مدح ": يقولون آمنا به"، لذلك يقول الرازي تعليًقا على الجملة الالحقة )16("ترابطها بأخواتها في النص
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ا الَِّذيَن َآَمُنوا : "أول سورة البقرة وقال في: "الراسخين في العلم بأنهم يقولون آمنا به، ويضيف مستعيًنا بالتناص َفَأمَّ

فهؤالء الراسخون لو كانوا عالمين بتأويل ذلك المتشابه على التفصيل لما ]. 26:البقرة[" َفَيْعَلُموَن َأنَُّه اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهمْ 

من به، فإذا كانوا كان لهم في اإليمان به مدح، ألن كل من عرف شيًئا على سبيل التفصيل، فإنه ال بد أن يؤ 
؟ وهذا يدل على أنهم )14،13("يقولون آمنا به كل من عند ربنا"ما قيمة : عالمين به فما قيمة تخصيصهم بذلك؟ أي

يتصدر كالًما " الراسخون"غير عالمين به، فليست المسألة من باب العطف واإلشراك، بل هي على االستئناف، فـ
 .  منقطًعا عما قبله

إن الراسخين ال يعلمون تأويل : تناص المتمثل بالقراءة القرآنية األخرى، يذكر الطبري أن من قالكما يستعينون بال
: ثم يرجـح بالقراءة بقوله. ذلك، وٕانما أخبر اهللا تعالى عنهم بإيمانهم وتصديقهم بأنه من عند اهللا، فإنه هو الصواب

ِإْن : "، وفي قراءة عبد اهللا)10،9("الرَّاِسـُخوَن ِفي الِعـلمِ  َوَيُقولُ : "وهو فيما بلغنـي مع ذلك في قراءة أبّي وابن عباس
 .)10،13(وهذا من مرجحات الوجه. )9،10،13("َتْأِويُلُه ِإال ِعْنَد اللَِّه َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َيُقوُلونَ 

الراسخون "الرأي أنه لو كان ومن أدلتهم التي يعتمدونها أيًضا فصاحة التركيب ومعهود النظم، إذ يذكر أصحاب هذا 
كالًما منقطًعا عما قبله، وهذا بعيد عن ذوق " َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبهِ "لصارت جملة " ِإالَّ اهللا"معطوًفا على " ِفي العلم

وهم يقولون : الفصاحة، ألنها إذا كانت منقطعة كان األولى أن ُيسبق المضارع بضمير مع الواو، أو بالواو، فيقال
ويعززون . وذلك بحسب معهود النظم في كالم العرب وما تقتضيه فصاحة التركيب. ويقولون آمنا به: أوآمنا به، 

يعني أنهم آمنوا بما " ُكلٌّ من عند رّبنا: "رأيهم بعناصر السياق اللغوي الالحقة لبيان بالغته وقوته، فقوله تعالى
نوا عالمين بالتفصيل في الكل لم يبق لهذا الكالم عرفوه على التفصيل، وبما لم يعرفوا تفصيله وتأويله، فلو كا

وهنا نلحظ أن قضايا النحو كانت من بين األدلة ولكنها ليست بالمفهوم العلمي للنحو الذي نتدارسه، . )14،13َ(فائدة
تحدث وٕانما بمفهوم نحو اللغة المكتسب في الكفاية اللغوية المختزنة في ذهن ابن البيئة العربية، التي تمكنه من ال
إنه . بها والحكم على جملها بالصواب والخطأ، أو القوة والضعف، أو الجمال والقبح، من خالل سليقته اللغوية

المعرفة الضمنية بقواعد اللغة التي اكتسبت بالمعايشة االجتماعية، والتي تمكنه من الحكم على الجمل والتراكيب 

، وبذلك فإن نحو العربية الذي يكمن في أذهان أبنائها *)19،20،،24،25،21،22،23،17،18(النصية بالصواب أو الخطأ

 .جعله المفسرون فيصًال ودليًال مستمًدا من المجتمع ليحتكموا إليه

ويسوق أصحاب هذا الرأي بعض االحتماالت ليردوا عليها، مستعينين بقواعد التوجيه المستمدة من النص، وقضايا 
هؤالء : كالم منقطع عما قبله، فيكون خبًرا لمبتدأ محذوف، والتقدير" ُقوُلونَ يَ "إن جملة : فإن قيل: النحو، يتساءلون

 هذا رأي مدفوع، ألن تفسير كالم اهللا تعالى بما ال يحتاج معه إلى: العالمون بالتأويل يقولون آمنا به، فإنا نقول

خبًرا " يقولون"دأ ونجعل جملة ، فال حاجة ألن نقدر مبت)14(اإلضمار أولى من تفسيره بما يحتاج معه إلى اإلضمار
 حال من الراسخين فال يستقيم ذلك، ألنّ " يقولون"إن جملة : وٕان قيل. عنه، إذا أمكن حمل الكالم على الظاهر

صاحب الحال هو الذي تقدم ذكره، وههنا قد تقدم ذكر اهللا تعالى وذكر الراسخين في العلم، ويلزم أن يكون اهللا 
 حاًال من الراسخين، ال من" َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبهِ "، وهذا كفر،  فوجب أن يجعل قوله )14("ربناكل من عند : "تعالى قائًال 

___________________ 

 .يأن فكرة الكفاية اللغوية التي يقصد بها المعرفة الفنية بقواعد اللغة عند ابن البيئة انما تعود للعالم االمريكي تشومسك*
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فثبت أن ذلك المذهب ال يتم إال بالعدول عن الظاهر، وال حاجة .  ن ذلك ترًكا للظاهراهللا تعالى مع الراسخين، فيكو 
من علم المتشابه " الراسخون"تدعو إلى ترك الظاهر، فكان حمل الكالم على القطع واالستئناف أولى، وعليه يخرج 

 . )13،14(وتأويله

كما يستعين أصحاب هذا الرأي باألداء األمثل الذي ال يخفى أثره في الجانبين الداللي والنحوي مًعا، وذلك عندما 

في مذهب أكثر  *)26(التامإن الوقف : ، إذ يقولون"اهللا"يرون أن األداء األمثل يكون بالوقف على لفظ الجاللة 

كالم " والراسخون في العلم يقولون آمنا به"، وما بعده "ويله إال اهللاوما يعلم تأ: "العلماء إنما هو في نهاية قوله تعالى
(آخر مستأنف

2F

31( . 

ومن األدلة التي يرتكز عليها أصحاب هذا الوجه معطيات المقام المتمثلة ببعض األخبار المذكورة عن الصحابة، 
كان من رسوخهم في : أنها قالت" بهوالراسخون في العلم يقولون آمنا : "فقد ذكر عن عائشة رضي اهللا عنها في قوله

تفسير القرآن على : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه قال. )10(العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه، ولم يعلموا تأويله
تفسير ال يجهله أحد، وتفسير تعرفه العرب بألسنتها، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير ال يعلمه إال اهللا : أربعة أوجه

،10(تعالى
3F

فقد ذكر عن الصحابة أن المتشابه مثل فواتح السور غير : يقول أصحاب الوجه تعليًقا على ذلك. )41
معلوم، وال يعلم تأويله إال اهللا تعالى وحده، فوجب أن يكون قولهم حًقا ينبغي أخذه بالحسبان، وجعله من بين األدلة 

أصحابي كالنجوم بأّيهم اقتديتم : "ض الرواياتالتي يعتمد عليها في توجيه المعنى، لقوله عليه السالم في بع
 . )14،27("اهتديتم

فكان : ويستعينون أيًضا برأي الجمهور الفقهي والنحوي، ولعل هذا يمثل مظهًرا من مظاهر اإلجماع، يقول أبو حيان
 . )13(قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النحويين له أولى من الرأي الثاني

الرأي على معطيات القياس العقلي في ضوء المعهود الشرعي للتوصل إلى المغزى الديني  كما يرتكز أصحاب هذا
منها ما نعرف وجه الحكمة فيها على : فاألفعال التي كلِّفنا بها قسمان: "للمتشابه الذي يجهله المسلم، يقول الرازي

خالق، والزكاة سعي في دفع حاجة الجملة بعقولنا، كالصالة والزكاة والصوم، فإن الصالة تواضع محض وتضرع لل
ومنها ما ال نعرف وجه الحكمة فيه، كأفعال الحج فإننا ال نعرف بعقولنا . الفقير، والصوم سعي في كسر الشهوة

وجه الحكمة في رمي الجمرات والسعي بين الصفا والمروة مثًال، ثم اتفق المحققون على أنه كما يحسن من اهللا 
ع األول فكذا يحسن األمر منه بالنوع الثاني، ألن الطاعة في النوع األول ال تدل على تعالى أن يأمر عباده بالنو 

 كمال االنقياد، الحتمال أن المأمور إنما أتى به لما عرف بعقله من وجه المصلحة فيه، أما الطاعة في النوع الثاني

فعال فلم ال يجوز أيًضا أن يكون األمر فإنها تدل على كمال االنقياد ونهاية التسليم، فإذا كان األمر كذلك في األ
 كذلك في األقوال؟

وهو أن يأمرنا اهللا تعالى تارة أن نتكلم بما نقف على معناه، وتارة بما ال نقف على معناه، ويكون المقصود من ذلك 
وأحاط به ظهور االنقياد والتسليم من المأمور لآلمر، بل فيه فائدة أخرى، وهي أن اإلنسان إذا وقف على المعنى 

 سقط وقعه عن القلب، وٕاذا لم يقف على المقصود مع قطعه بأن المتكلم بذلك أحكم الحاكمين فإنه يبقى قلبه متلفًتا

___________________________  

 .كما في فواصل ورؤوس اآلي عند تمام القصص وانقضائها هو الوقف على الكالم الذي يحسن قطعه عما بعده،: المقصود بالوقف التام* 
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إليه أبًدا، ومتفكًرا فيه أبًدا، ولباب التكليف إشغال السر بذكر اهللا تعالى والتفكر في كالمه، فال يبعد أن يعلم اهللا 
 .)14("تعالى أن في بقاء العبد ملتفت الذهن مشتغل الخاطر بذلك أبًدا مصلحة عظيمة له

لة التي ارتكز عليها أصحاب الرأي األول، والمالحظ أنها غنية متنوعة، وقد كانت مستمدة من هذه هي األد
معطيات السياق اللغوي األدلة السابقة، والالحقة، والتناص، والجانب البالغي المتمثل في معهود النظم، والمقام 

ل الداللة الفقهية، فقد استعانوا بالجانب وكان النحو جزًءا من تشك. بمعطياته المختلفة، واألداء األمثل، والقياس
النحوي في توجيههم، إذ تجلى الدليل النحوي بمراعاتهم لنحو الكفاية اللغوية في ذهن العربي، وبقواعد التوجيه التي 

 .تطالعنا في التحليل النحوي، وبعلم النحو المتمثل بآراء النحاة في الحكم على الواو بأنها لالستئناف

، واتساق )الدليل النقلي(رأي الثاني القائلون بالعطف، فيرتكزون على جملة من األسس منها السماع أما أصحاب ال
 . النظم باستقامة التركيب وفصاحته من خالل شيوعه في كالم العرب، واألصول النحوية، والمقام

استيفاء نوعيه جميًعا،  مقتض ببديهة العقل أنه تعالى يعلمه على" إال اهللا"يعتقد أصحاب هذا الرأي أن قوله 
والراسخون يعلمون النوع الثاني، ويستعينون بمعهود النظم من خالل االستعمال، إذ يرون أن الكالم مستقيم على 

ما قام لنصري إالَّ فالن وفالن، وأحدهما : فصاحة العرب، وقد دخل الراسخون بالعطف في علم التأويل، كما تقول
وكأنهم استعانوا بضروب االستعمال، ليشّرعوا للعلماء . )11،13(نك بكالم فقطنصرك بأن ضارب معك، واآلخر أعا

 . الراسخين في العلم تأويل المتشابه، للدفاع عنه في وجه الخصوم المتشككين

ويضيفون دليًال آخر يتمثل بقواعد التوجيه المتمثلة بالسماع، ليسوغوا فصاحة التركيب وشيوعه وفًقا لهذا الفهم، إذ 
ن مجيء الجملة حاًال من المعطوف دون المعطوف عليه أمر سائغ في اللغة، فيسوقون شاهًدا قرآنًيا وآخر يرون أ

َما َأَفاَء اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل : "شعرًيا على مجيء مثل ذلك، أما الشاهد القرآني فقوله تعالى في بيان َقْسم الفيء
ُسوِل وَ  ا َآَتاُكُم ِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَِّبيِل َكْي َال َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اْألَْغِنَياِء ِمْنُكْم َومَ اْلُقَرى َفِللَِّه َوِللرَّ

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقابِ  اِء اْلُمَهاِجِريَن الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم ِلْلُفَقرَ * الرَّ
اِدُقونَ  : فقوله تعالى]. 8-7:الحشر" [َوَأْمَواِلِهْم َيْبَتُغوَن َفْضًال ِمَن اللَِّه َوِرْضَواًنا َوَيْنُصُروَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُأوَلِئَك ُهُم الصَّ

بّين حكم الفيء، ثم تاله " َشِديُد اْلِعَقابِ : "إَلى َقْوله َتَعاَلى" ِل اْلُقَرى َفِللَِّه َوِللرَُّسولِ َما َأَفاَء اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه ِمْن َأهْ "
ِلْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجِريَن الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوَأْمَواِلِهْم َيْبَتُغوَن : "بالتفصيل وتسمية من يستحق هذا الفيء، فقال تعالى

ْخَواِنَنا الَِّذيَن َسَبُقوَنا : "إلى قوله تعالى"  ِمَن اللَِّه َوِرْضَواًناَفْضًال  َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربََّنا اْغِفْر َلَنا َوِإلِ
يَمانِ  ، ثم ، وهم ال محالة داخلون في استحقاق الفيء كاألولين، والواو فيه عاطفة لمطلق الجمع]10:الحشر" [ِباْإلِ

يَمانِ : "قال تعالى ْخَواِنَنا الَِّذيَن َسَبُقوَنا ِباْإلِ فجاءت . ربنا اغفر لنا وإلخواننا: قائلين: معناه" َيُقوُلوَن َربََّنا اْغِفْر َلَنا َوِإلِ
: ، معناه"ونَ َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َيُقولُ : "الجملة الفعلية حاًال من المعطوف دون المعطوف عليه، وكذلك قوله تعالى

ربنا آمّنا به، فصاروا معطوفين على ما سبق داخلين في حيزه، : والراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه، قائلين
 : )28()هـ69ت(الِحْمَيري  وأما الشاهد الشعري فهو قول َيزيد بن الُمفرِّغ. )11(حاًال منهم" يقولون"ووقعت جملة 

 ِمْن َبْعِد ُبْرٍد ُكْنت َهاَمهْ   َوَشَرْيُت ُبْرًدا َلْيَتني  

يُح َتْبِكي َشْجَوها    َواْلَبْرُق َيْلَمُع ِفي الَغَماَمهْ   َفالرِّ
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دون المعطوف " البرق"مع الفاعل في محل نصٍب، حال من االسم المعطوف " يلمع"إذ يرون أن الجملة الفعلية 
ويضيفون أن ذلك إذا كان سائًغا في اللغة وجب حمله على . والبرق يبكي شجوها المًعا في الغمامة: عليه، والتأويل

تأويل ذلك المتشابه إذا استدلوا " الراسخون في العلم"موافقة داللة اآلية، في وجوب رّد المتشابه إلى المحكم، فيعلم 
 .)11(بالمحكم على معناه

: و األصل في استعمال الواو، يقولونكما يسوق هؤالء دليًال آخر يستمدونه من قواعد التوجيه المتمثلة باألصل، وه
لما كانت حقيقة الواو أن تكون عاطفة لمطلق الجمع وجب حملها على حقيقتها ومقتضاها، وال يجوز حملها على 
القطع واالستئناف إال بداللة، وليس لدينا في اآلية داللة توجب صرفها عن الحقيقة، فوجب استعمالها على العطف 

 .)11(لمطلق الجمع

رتكزون على معطيات المقام المتمثلة بالسنة الشريفة، ليجعلوا تأويل المتشابه من اختصاص العلماء، إذ يسوقون ثم ي
إن من العلم كهيئة المكنون ال يعلمه إال العلماء باهللا، فإذا نطقوا به أنكره أهل الغّرة : "قوله عليه الصالة والسالم

 . )14(والحسن ، ويضيفون أن ذلك روي عن عائشة)11،29("باهللا

معطيات المعنى النصي : بيد أّن هذا الرأي لم يسلم من النقد، ويرتكز من انتقده على جملة من األدلة، من أبرزها
القرآني من خالل دليل التناص، إذ يرى من يستبعد الوجه أنه ال يجوز أن ينفي اهللا سبحانه شيًئا عن الخلق ويثبته 

ُقْل َال َيْعَلُم : "الدليل على ذلك ما جاء في نصوص القرآن الكريم، كقوله تعالىلنفسه، ثم يكون له في ذلك شريك، و 

ُكلُّ َشْيٍء : "و ،]187:األعراف[" َال ُيَجلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإالَّ ُهوَ : "و ،]65:النمل" [َمْن ِفي السََّماَواِت َواْألَْرِض اْلَغْيَب ِإالَّ اللَّهُ 

فقد انحصر الفعل قبل إال في الخالق سبحانه وحده، لم يشركه فيه بشر، فكان هذا  ،]88:القصص[" َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَههُ 

 .)30("وما يعلم تأويله إال اهللا: "وكذلك قوله تبارك وتعالى. كله مما استأثر اهللا تعالى به ال يشركه فيه غيره

" والراسخون: "ولو كانت الواو في قوله :كما يعتمد المنتقدون على المعنى والسياق اللغوي بدليل الحق، يقولون
ألن هذه الجملة بمنزلة التعليل لإليمان بما أنزله اهللا تعالى، . )30،13(فائدة" كل من عند ربنا : "عاطفة لم يكن لقوله

 . وكان متشابًها مجهوًال ال يعرف

مبنية على السماع، فعامة أهل القواعد النحوية ال: ومن تلك األدلة التي تضعف الوجه لديهم األصول النحوية، أي
اللغة ينكرون أن تأتي الحال من غير أن يذكر الفعل في مثل ذلك ويستبعدونها، ألن العرب ال تضمر الفعل 

عبد اهللا راكًبا، بمعنى أقبل عبد اهللا : والمفعول مًعا، وال تذكر حاًال إّال مع ظهور الفعل، ولو جاز ذلك لجاز أن يقال
ويوجه . )30(حاال منه" يصلح"عبد اهللا يتكلم يصلح بين الناس، فكان : ذلك مع ذكر الفعل كقولهراكًبا، وٕانما يجوز 

، "يلمع"مبتدأ، والخبر " البرق"بعضهم ما سبق من شواهد لدى الفريق الثاني توجيًها مختلًفا، إذ يجوز أن يكون 
السابقة من سورة الحشر كالًما مستأنًفا،  في اآلية" والذين يقولون"، ويجوز أن يكون )30(فيكون مقطوًعا عما قبله
وبذلك يسقط االستدالل بالسماع لدى أصحاب الرأي . )31(جملة خبر" يقولون"مبتدأ، و" الذين"الواو حرف استئناف، و

 .الثاني

أما أصحاب الرأي الثالث فقد حاولوا أن يجدوا حًال توفيقًيا لتوجيه اآلية، يجيز القطع والعطف، معتمدين على 
 .، والسماع، ومعطيات السياق اللغوي، واستقامة المعنى"تأويل"معنى المعجمي لكلمة ال
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، إذ يذكر ابن كثير أن من العلماء من فّصل في "تأويل"ربط أصحاب هذا الرأي توجيههم بالمعنى المراد من كلمة 
نى حقيقة الشيء، وما يؤول أمره التأويل بمع: التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان، أحدهما: هذا المقام، فقال

ًدا َوَقاَل َيا َأَبِت َهَذا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمْن َقْبُل َقْد َجعَ : "إليه،  كقوله تعالى وا َلُه ُسجَّ َلَها َربِّي َوَرَفَع َأَبَوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّ

حقيقة ما أخبروا به من أمر : أي ،]53:األعراف" [ْأِتي َتْأِويُلهُ َهْل َيْنُظُروَن ِإال َتْأِويَلُه َيْوَم يَ : "و ].10:يوسف[" َحق�ا

المعاد، فإن أريد بالتأويل هذا، فالوقف على لفظ الجاللة، ألن حقائق األمور وكنهها ال يعلمه على الجلية إال اهللا 
 . )9(ي محل رفع، خبرهجملة ف" َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبهِ "مبتدأ، و" َوالرَّاِسُخوَن ِفي الِعلمِ : "عز وجل، ويكون

" َنبِّْئَنا ِبَتْأِويِلهِ : "وأّما إن أريد بالتأويل المعنى اآلخر، وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء كقوله تعالى

، ألنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا "َوالرَّاِسُخوَن ِفي الِعلمِ : "بتفسيره، فالوقف على: أي ،]36:يوسف[

حاًال " َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبهِ : "االعتبار، وٕان لم يحيطوا علًما بحقائق األشياء على كنه ما هي عليه، وعلى هذا فيكون
، إذ تبين لهم في ضوء المسموع أنه يجوز مجيء الحال من منهم، ثم يسّوغون الوجه مرتكزين على شواهد قرآنية

َوالَِّذيَن : "إلى" ِلْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجِريَن الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهْم َوَأْمَواِلِهم: "المعطوف دون المعطوف عليه، كقوله تعالى

حال من " يقولون"فجملة  ،]10-8:الحشر[" َواِنَنا الَِّذيَن َسَبُقوَنا ِباإليَمانِ َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربََّنا اْغِفْر َلَنا َوإلخْ 

: أي ،]22:الفجر" [َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلُك َصف�ا َصف�ا: "دون المعطوف عليه، وكقوله تعالى" الذين جاؤوا"المعطوف 

 . )9()ربك(دون المعطوف عليه ) كةالمالئ(حال من المعطوف " صف�ا"وجاءت المالئكة صفوًفا صفوًفا، فـ

ثم يدافعون عن رأيهم التوفيقي معتمدين على معطيات السياق النصي البعيدة، إذ يسوقون تأييًدا لذلك بعض اآليات 
يع من المحكم الجم": ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّنا"بالمتشابه، و: ، أي"َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبهِ "وقوله إخباًرا عنهم أنهم : القرآنية، فيقولون

والمتشابه حقٌّ وصدق، وكل واحد منهما يصّدق اآلخر ويشهد له، ألن الجميع من عند اهللا وليس شيء من عند اهللا 
" َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالًفا َكِثيًرا: "بمختلف وال متضاد، لقوله تعالى

إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو : ، أي"َوَما َيذَّكَُّر ِإال ُأوُلو األْلَباِب : "ولهذا قال تعالى ].82:النساء[

 .)9(العقول السليمة والفهوم المستقيمة

ونلحظ في ضوء ما سبق أن المعطيات النصية لآلية الكريمة تمثلت بعالم متداخل متشابك متنوع، فقد كانت مزيًجا 
السياق اللغوي، والمقام بأبعاده المتنوعة، والقواعد النحوية الخاصة : غني�ا من األدلة من داخل النص ومن خارجه

لمتصلة بالمتلقي، مثل استحسان الوجه بالغًيا وفصاحته، وأدلة بنظام اللغة، واألدلة األخرى التي استدعاها النص ا
وقد أدى هذا التنوع في المعطيات النصية إلى أن جعل العناصر التركيبية تكتسي معاني متنوعة، فالواو . القياس

الجمل على تحتمل الحالية والخبرية واالستئنافية، فالتفاعل بين مكونات " يقولون"تحتمل العطف واالستئناف، وجملة 
الصعيد المعجمي والصرفي والنحوي، والتفاعل بين الجمل التي يتشكل منها النسيج النصي، وطبيعة السياق 
الخارجي المحيط بالنص المتنوع في دالالته، فضًال عن ثقافة المتلقي، كل ذلك أسهم في رسم الداللة المقصودة من 

تركيبية تحتمل غير معنى، فهناك دالالت عامة وأخرى النص، وقد جعل هذا المزيج المتنوع بعض العناصر ال
جزئية للعناصر التركيبية التي يتشكل منها النص، تتفاعل فيما بينها لتعطي داللة واحدة محددة أو تنّوًعا في الفهم، 
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مما  لتركيب ما أو لعنصر ما في النسيج النصي، ليسهم هذا التعدد في رسم الصورة الداللية الكلية للحكم الفقهي،
 .يجعل اآلية  تقدم تنوًعا داللًيا غنًيا، يظهر إعجاز القرآن الكريم والحكمة اإللهية من هذا التنوع

وٕاذا استخلصنا قوة الرأي األول، ألنه الذي يتبادر إلى الذهن ويمثله الجمهور وتؤيده األدلة النصية وغير النصية 
يره، فهل قصد الحق سبحانه عدم العطف بالحاالت العامة كما رأينا، فإنه ما من دليل قاطع يحدد فهًما ويلغي غ

والعطف بحاالت خاصة فرأينا عدم العطف أولى؟ ربما أراد الحق أن األصل القطع وعدم إشراك الراسخين في العلم 
اقع بتأويل المتشابه، وربما أراد في الوقت نفسه جواز العطف عند ضرورة التأويل لبعض المتشابه، وفًقا لمتطلبات الو 

اإلسالمي وما يجّد فيه من قضايا تحتاج إلى اجتهاد، وقد يكون أراد في الوقت نفسه أنه يحق للعلماء تأويل 
إن . نعم، ربما أراد ذلك كله.  المتشابه، في حال المقارعة ضد المتشككين وبيان االنسجام بين معاني النص القرآني

يجمع بين "ولهذا الجواز أهميته  في واقع النص القرآني الذي الجواز النحوي كان نتيجة لجواز داللي كما رأينا، 
، وغير ذلك مما يشّكل نسيجه )32("دقيق المعنى، وموجز اللفظ، وعموم الداللة وخصوصها ومطلقها ومقيدها

المعجز، فضًال عن أثر المتلقي الذي يسهم في تشكيله الداللي، فإنه في كل حالة من حاالت التلقي يتغير التشكل 
استحضار "، إذ يقوم المتلقي عندما يؤّول النص بعملية االسترجاع، التي تعرَّف بأنها )33(لداللي للنص األدبيا

بعض ما اختزنته الذاكرة، مما له صلة بموضوع الرسالة، بل يمكن إحالة هذا الموضوع إليه، إنها عملية مركبة من 
موضوع الرسالة، ثم تفّحص هذه العالقة، لتبصرها  استحضار مضامين معينة، وافتراض وجود عالقة بينها وبين

ومما ال يخفى أن لكل مؤول عملية من االسترجاع خاصة به، تجعله يشّكل . )34("على نحو يظهر للمسترجع كافًيا
وهكذا فالنص القرآني نص يتميز بالغنى واإليحاء، ألسباب متنوعة، بعضها يعود . المعنى النصي بصورة خاصة به

ه، وبعضها اآلخر يعود إلى طبيعة المتلقي، ففي كل حقل تأويلي توجد السمة اللغوية وسمة التجربة إلى خصوصيت
الشخصية، وهذا ما يشكل خصوصية التأويالت، فإن قبضة اللغة على الوجود وقبضة الوجود على اللغة تتحققان 

للغة، وهذا كله يؤدي إلى جعل ، تتنوع وتتلون بحسب طبيعة الواقع والتجربة ونظام ا)35(عبر قنوات مختلفة
ولهذا من . النصوص الفنية حّمالة قراءات متنوعة، والسيما النص القرآني الذي  يتميز باإليحاء والثراء الداللي

المنطقي في مثل ذلك أن يركن المرء إلى قبول اآلراء، وٕان مال إلى ترجيح أحدها، فيقبل ما جّوزه علماء التفسير 
نت اآلراء جميًعا تهدف إلى مراعاة الضوابط الشرعية وقواعد العربية، كما أعطى هذا التنوع في والفقه والنحو، إذ كا

المعطيات النصية مشروعية لكل وجه مما ذكر، فلكٍل أدلة مقنعة من داخل النص ومن خارجه، إذ ال نلحظ بعًدا أو 
يفسد الداللة، وهذا يدل على قوة اآلراء الفقهية،  كسًرا لمألوف اللغة في أي فهم، وال تعقيًدا يشوه التركيب، وال تكلًفا

 . ومشروعية التعدد في فهم النصوص القرآنية عاّمة

 حكم المستجير بالحرم وفرض الحج وقبول التوبة

للحرم المكي خصوصية في الدين اإلسالمي، وفي اآليتين التاليتين حكم المستجير به والواجب على المسلم تجاهه، 
َل َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس َللَِّذي ِبَبكََّة ُمَباَرًكا َوُهًدى ِلْلَعاَلِمينَ : "ة قبول التوبة، قال تعالىوفرض الحج، ومسأل ِفيِه * ِإنَّ َأوَّ

ْيِه َسِبيًال َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ اللََّه  ِإلَ َآَياٌت َبيَِّناٌت َمَقاُم ِإْبَراِهيَم َوَمْن َدَخَلُه َكاَن َآِمًنا َوِللَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاعَ 

  .]97-96:آل عمران" [َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمينَ 

الكعبة التي بناها إبراهيم : ُيخبر تعالى أن أول بيت ُوضع للناس، لعبادتهم وُنُسكهم، هو البيت الذي بمكة،  يعني
ُوضع مبارًكا َوُهًدى ِلْلَعاَلِميَن، فيه عالماٌت بيناٌت من قدرة اهللا وآثار خليله إبراهيم : أي" ُمَباَرًكا. "الخليل عليه السالم
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ولكن الخالف في العبارات التي تأتي بعد . )10،9(َدم خليله إبراهيم في الحجر الذي قاَم عليهعليه السالم، منهن أثر قَ 
 :ذلك في اآلية الكريمة، وهي على الشكل اآلتي

 ":َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا".1

تشّكلها، وكان يبدو للمتتبع أن فهم هذه العبارة تنوع من حيث الداللة األسلوبية، ومن حيث العناصر األخرى التي 
األول يمثله الجمهور ويرى أن أسلوب الشرط معناه األمر، والثاني يمثله جماعة ويرى : أبرز ما لدينا في ذلك رأيين

 .أن الشرط يفيد اإلخبار ال األمر

ّمنوه، كأنه وَمن دخله فأ: أمر، وٕان كان في صورة الخبر، أي" َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا: "يذكر الجمهور أن  قوله تعالى
هو أمر لنا بأمنه وحظر دمه، ثم يستعينون على هذا الفهم بمعهود : هو آمن في حكم اهللا وفيما أمر به، أو: قال

خبًرا القتضى ذلك أن يوجد الُمخَبر عنه الذي يفترض " َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا: "ولو كان قوله تعالى: النظم، فيقولون
ليس خبًرا، بل أمر لنا " َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا: "ذكر المخبر عنه ثبت بذلك أّن قوله تعالى أنه دخل الحرم، فلما لم يرد

ثم يسوق الجمهور دليًال نصي�ا، يستثني من يرتكب جريمة القتل داخل الحرم، . بتحقيق األمان له ونهي لنا عن قتله
َوَال تَُقاِتُلوُهْم ِعْنَد : "َقَتل في الحرم ُقِتل، قال تعالىإال أن الداللة قامت من اتفاق أهل العلم على أنه من : يقول

ففرق بين الجاني في الحرم والجاني في غيره  ،]191:البقرة" [اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى ُيَقاِتُلوُكْم ِفيِه َفِإْن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهمْ 

وبذلك تكون هذه . ومما سبق يتبين أن التركيب الشرطي يراد به األمر، ليقر حكًما فقهًيا معيًنا. )11،13(إذا لجأ إليه
 .   الجملة الشرطية التي تفيد الطلب استئنافية بمنزلة التوضيح والتفسير لحرمة اآليات التي في الحرم، ومكانتها العالية

ومن َيْدخله يكن آمًنا : د بالشرط الدوام والتكرار، والمعنىالتركيب شرط ومعناه اإلخبار، وكأن المرا: وقال آخرون 
، ألن الحكم عام فيمن ارتكب جناية في الجاهلية "من قاَم لي أكرمته: "بسبب هذه اآليات في الحرم، نحو قول القائل

وبذلك فإن . افيه آيات بينات مقام إبراهيم وأمُن  من يدخله قديًما وحديثً : ويكون معنى الكالم. )10(وفي اإلسالم
إن الشرط يفيد دوام األمن لمن : التركيب الشرطي أريد به اإلخبار ليعطي حكًما فقهي�ا عاًما حدث وسيحدث، أي

دخل الحرم في الجاهلية ومن سيدخله في اإلسالم، فوظيفة الشرط اإلخبار بأمر يتكرر حدوثه دائًما بعيًدا عن 
 . )36،13(معطوفة على ما سبق الطلب الصريح، وكأن هذه الجملة بتأويل مفرد

ويتبادر إلى الذهن في هذا السياق تساؤل فقهي، فمن أّي شيء يؤمَّن وفي أّي زمن؟ إن ثمة فراًغا في النسيج 
النصي، وعلى الفقيه الذي يبتغي تحديد الحكم التشريعي أن يتصور المحذوفات ليمأل الفراغات المتروكة، فيحدد 

ثم يلزم النص بداللة واحدة حرفية ال تناسب طبيعته، أو يتجاهل تلك الجزئيات ليبيح المقصود تحديًدا حرفًيا ومن 
التعدد والتنوع فيما يحتمله الفراغ النصي فيتنوع الحكم الفقهي، لهذا اختلف المفسرون والفقهاء في التأويل، وذهبوا 

 :إلى جملة من األفهام نوردها على الشكل اآلتي

فأما في اإلسالم فإنه ال . ن جّر في الجاهلية جريرًة ثم عاَذ بالبيت، لم يكن بها مأخوًذايقصد أّن كّل م: قال بعضهم
فيه آيات : يمنع من حدود اهللا، وهذا الرأي يمثله جماعة منهم الحسن وقتادة ومجاهد، وتأويل اآلية على قول هؤالء

فيقدر . بسبب هذه اآليات: ، أي)10،9،11(بينات مقاُم إبراهيم، والذي دخله من الناس كان آمًنا في الجاهلية بها
 ". بها: "و" في الجاهلية: "صورتين مختلفتين لشبه الجملة
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وكذلك هو في اإلسالم، . هذا أمٌر كان في الجاهلية، كان الحرُم َمفَزع كل خائف، وملجأ كل جانٍ : وقال بعضهم
منهم ابن عباس وابن عمر والسدي  وقد روي ذلك عن جماعة،.  فلما جاء اإلسالم زاَده تعظيًما وتكريًما

تأمين من يدخله من أي : ومن يدخله يكن آمًنا من أّي جرم ارتكبه في الجاهلية واإلسالم، أي: والتأويل.)10(وآخرون
ومن يدخله : جرم ارتكبه، في أي زمن كان، وهنا يحمل تركيب الشرط على تقدير شبه جملة من نوع مختلف، أي

 ".في الجاهلية واإلسالم: "أو" في كل زمان"ب يكن آمًنا من كل ما ارتك

ومن دخله عام عمرة القضاء مع النبي صلى اهللا عليه وسلم كان آمًنا، ويستدل : وذهب قسم ثالث إلى أن المعنى
ؤْ : "بقوله تعالى: أصحاب هذا الرأي بدليل سياقي من المعطيات النصية البعيدة، أي َيا َلَقْد َصَدَق اللَُّه َرُسوَلُه الرُّ

ِرينَ  وهنا يكون عندنا مقدر ]. 27:الفتح" [ِباْلَحقِّ َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإْن َشاَء اللَُّه َآِمِنيَن ُمَحلِِّقيَن ُرُءوَسُكْم َوُمَقصِّ
قت ويبدو أن أدلة هذا الرأي غير مقنعة، فاألمن ال ُيحّد بوقت معين، وهذه اآلية التي سي. ظرف يحدد زمن الدخول

للحكم ال تناسبه، فلكل منهما مناسبة وغاية وحكمة تختلف عنها في األخرى، فما من دليل يقويه من داخل النص 
القرآني، وال من خارجه، لذلك وصف بعضهم هذا الوجه بأنه ينبو اللفظ عنه، ويخالف ظواهر اآليات وقواعد 

 . )13(الشريعة

ويبدو أن هذا الفهم لم ُيبَن . )13(الصفا كان آمًنا أمن األنبياء من دخله ورقى على: وذهب بعضهم إلى أن المقصود
على أدلة كافية، إذ ليس من أدلة نصية تقويه ال من داخل النص وال من خارجه، كما ال ينسجم هذا التأويل ومعهود 

بعد التقدير النظم، فحذف جملة معطوفة ومفعول مطلق مبين للنوع لم يثبت في لسان العرب، ثم إن صورة العبارة 
المعارف : وال قيمة للتأويل إذا لم يراِع معهود النظم والرصيد الثقافي لدى العرب، أي. تبدو بعيدة تماًما عن الظاهر

اللغوية والجماعية بتنوعها التي تسري بين أفراد مجتمع ما، ويمتلكها المجتمع بكليته، وليس من الممكن أن يتحكم 
وهذا ينبو اللفظ عنه، : ، لذلك قال بعضهم رًدا على الوجه)37(ا اتسعت معرفتهفيها فرد واحد أو يحيط بها مهم

 .)13(ويخالف ظواهر اآليات وقواعد الشريعة

ويضيف أبو حيان أنه وفًقا لهذا الرأي ال بد . )10،9(ومن دخله َيكن آمًنا من النار: وذهب فريق آخر إلى أن المعنى
ا، أو: ، أي"دخله كان آمًناومن "من قيد يبين هيئة الداخل في جملة  ومن دخله مخلًصا في دخوله : ومن دخله حاج�

وواضح أن الكالم لم يحمل شيًئا من المعنى السابق، وههنا عندنا تقدير شبه جملة وحال . )13(كان آمًنا من النار
ها، ويبدو أن هذا كون خاص، بمعنى مختلف كلًيا عما سبق، إذ ال عالقة لهذا الفهم بارتكاب الجناية والقصاص من

الرأي استمد مشروعيته من المعهود الشرعي، فإن اإلخالص والنية الصادقة في العمل ومراقبة اهللا تعالى ترفع من 
ولكن هذا الوجه ما من دليل من داخل النص يقّويه، ثم إنه لم يرد في . قيمة الواجبات الشرعية التي يؤديها المسلم

، ليجعل الذهن يستحضرها )38(اص من غير دليل قوّي يغني عنها في الظاهركالم العرب حذف الحال الكون الخ
 .في التركيب عندما ينظر فيه

أولى األقوال في ذلك عندنا بالصواب، قول جماعة منهم : ويضيف الطبري رأًيا عن بعض الصحابة ويتبناه، فيقول
ا ما كان فيه، ولكنه يخرج منه فيقام عليه ومن دخله من خارج الحرم عائًذا به، كان آمنً : مجاهد والحسن، ومفاده

فمعنى الكالم ومن . )10(وٕان كان أصابه فيه أقيَم عليه فيه. الحد، إن كان أصاب ما يستوجبه في غيره ثم لجأ إليه
فإذا كان ذلك كذلك، فمن لجأ إليه من عقوبة لزمته عائًذا به، فهو آمن ما كان به حتى . دخله كان آمًنا ما كان فيه

 . )10،9(ج منه، وٕانما يصير إلى الخوف بعد الخروج أو اإلخراج منه، فحينئذ هو غير داخله وال هو فيهيخر 
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: ويستمد أصحاب هذا الفهم مشروعية إخراج مرتكب الجناية من الحرم من معطيات النص القرآني، إذ قال تعالى
ويبدو أن األصل التركيبي . )39(فتطهيره من العصاة واجب" ِع السُُّجودِ َأْن َطهَِّرا َبْيِتَي ِللطَّاِئِفيَن َواْلَعاِكِفيَن َوالرُّكَّ "

فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن يدخله من الناس مستجيًرا به، يكن آمًنا : المفترض في ضوء الفهم السابق يكون
: جملتي الشرط والجواب وأهم العناصر المقدرة في هذا الفهم متعلقات. مما استجاَر منه ما كان فيه، حتى يخرج منه

حتى "، "ما كان فيه"، "مما استجار منه: "، وأشباه الجمل وملحقاتها في الجواب"مستجيًرا به"الحال في جملة الشرط 
، ويبدو أن هذا الرأي تشكل بناء على المعطيات السياقية النصية األخرى، بيد أن كثرة المقدرات التي "يخرج منه

 .يبدو مخالًفا للمعهود في كالم العرب، وال تستدعيه المعطيات السياقية المباشرةافترضها تجعله ضعيًفا، إذ 

أما حكم تأمين الجاني فيعود إلى المكان الذي ارتكب فيه الجناية، فهي إما أن تكون داخل الحرم، وٕاما أن تكون 
فقهية المشهورة على أّن أما الجناية داخل الحرم فقد انعقد اإلجماع في المذاهب ال. خارجه، ولكل منهما حكم

وأما من جنى في غير الحرم ثم الذ إليه، فقد اختلف . )13(صاحبها ال يؤمَّن، ألنه هتك حرمة الحرم ورّد األمان
العلماء في أمره، فذهب جماعة، منهم أبو حنيفة، إلى أنه إذا قتل في غير الحرم، ثم دخل الحرم، لم ُيقَتصَّ منه ما 

ال يخالط إلى أن يخرج من الحرم فيقتص منه، وٕان َقَتل في الحرم ُقِتل، وٕان : ع وال يؤاكل، أيدام فيه، ولكنه ال يباي
وذهب مالك والشافعي إلى أنه . )11،13،40،30(كانت جنايته فيما دون النفس في غير الحرم، ثم دخل الحرم اقُتّص منه

منه فيه، ال بقتل وال فيما دون النفس، وال  ال يقتص: وقال مالك في رواية. )11(يقتص منه في الحرم في ذلك كّله
 .)13(يخالط

وٕاذا تأملنا هذه اآلراء نجد أن كًال منها استعمل العقل في ضوء المعطيات النصية، فليس من دليل يشير إلى فهم 
لى معين يقودنا إلى التسليم المطلق به من دون غيره، فقد ترك سياق اآلية األمر على عمومه، وهذا يشير بوضوح إ

حقيقة ينبغي أن نسّلم بها، وهي أن النص أًيا كان ال يجسد أشياء حسية ملموسة نستطيع تلمسها واالدعاء بحقيقة 
إنه يعكس بهذا المادي المحسوس الملفوظ معاني، وهذه المعاني أقرب إلى الطبيعة الروحية، فإنها . وجودها المطلقة

ض، تعكسها الملفوظات المحسوسة بحبكها ونسيجها، وكلما ارتقت تتراوح بين الظهور واالختفاء بين التجلي والغمو 
هذه الملفوظات بنسيجها الفني ازداد التباين والتنوع في الداللة، وكثر التناوب بين المعاني في الظهور واالختفاء، 

تقدَّم المعاني  والسيما إذا اختلفت السياقات الخارجية وتعددت القراءات كما في النص القرآني، ومن ثم ال يمكن أن
في هذا النص المعجز بطريقة واضحة، تمّكننا من تلمسها تلمًسا علمًيا دقيًقا، بعيًدا عن تنوعنا الذاتي ومتغيرات 
الزمان والمكان، لهذا تنوعت الداللة، واختلف العلماء في تحديدها تحديًدا دقيًقا فيما سبق، ولعل ذلك التنوع كان 

ا حيوي�ا، يناسب تنوع المسلمين وظروفهم ومتغيرات الزمان  مقصوًدا لغاية إلهية تجعل من النص القرآني نص�
 .والمكان، فال يقبل في تشكله الداللي أن يقيَّد بمعنى واحد

 "َوِللَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبيًال ".2

واالستطاعة إلى ذلك، هي القدرة على . )10،9،14(االستطاعة اتفق األكثرون على أن الزاد والراحلة شرطان لحصول
أن : والمقصود بالسبيل. )10(ومن كان عاجًزا عنه ببعض األسباب، فهو غير مطيق، وال مستطيع إليه السبيلَ . الحج

ج إال ولم يشترط في هذه اآلية في وجوب الح. )10(يكون الوصوُل إلى البيت بغير مانع وال حائل بين الحاج والبيت
 . )13(االستطاعة
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فلما تقدم ". الناس"، فإن األقوى أن تكون في موضع خفض على اإلبدال من"من استطاع: "التي في قوله" َمنْ "وأما 
، الذي عليه فرُض الحج منهم، ألنه فرض ذلك على "من استطاع إليه سبيال: "، بيَّن بقوله"َمنْ "قبل" الناس"ذكر

 . )10(وهللا على من استطاع من الناس حج البيت أن يحج: والمعنى. بعض الناس دون جميعهم

وقد اختلف العلماء في تحديد المخاطبين وطبيعة الفريضة في العبارة السابقة من اآلية الكريمة، فأي الناس يخاطبهم 
 الحق، وما طبيعة هذه الفريضة؟

وهللا على المسلمين حج : للمسلمين، أييرى الجمهور أن الخطاب موّجه إلى المسلمين، فيكون وجوب التكليف 
ويبدو أنهم . )13(البيت، فالم التعريف في الناس يراد بها فئة محددة من البشر، وعليه تكون هذه الالم للعهد الذهني

 .يعتمدون على المعهود الشرعي في أن الخطاب المتعلق بالفرائض يتوجه إلى اإلنسان المسلم

أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع أيًضا، وعليه يدخل الكفار في وجوب  وقد ذهب بعضهم في فهم اآلية إلى
عام " َوللَِّه َعَلى الناس ِحجُّ البيت: "ألن ظاهر قوله تعالى: التكليف، واستدلوا على ذلك بظاهر النص والقياس، قالوا

لعموم، ألن الدهري غير مخصص، فهو يشمل المؤمن والكافر وعدم اإليمان ال يصلح معارًضا ومخصًصا لهذا ا
مكلف باإليمان بمحمد صلى اهللا عليه وسلم، مع أن اإليمان باهللا الذي هو شرط صحة اإليمان بمحمد عليه الصالة 
والسالم غير حاصل، والمحدث مكلف بالصالة مع أن الوضوء الذي هو شرط صحة الصالة غير حاصل، فلم يكن 

 . )13(وعليه تكون الم التعريف لالستغراق. )14(كذا ههناعدم الشرط مانًعا من كونه مكلًفا بالمشروط، ف

يا أّيها : "خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: أما طبيعة الحج فلم يحددها النص، وعن ابن عباس قال
و ل: "يا رسول اهللا، أفي كل عام؟ قال: فقال) هـ31ت(فقام األقرع بن حابس ". الناس، إّن اَهللا كتب عليكم الحجّ 

وعن علي . )41("قلتها، لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحجُّ َمرًَّة، فمن زاد فتطّوع
ووفًقا لذلك يكون التأويل حّج البيت مرة على األقل، ذلك أن المقّدر المغيَّب مفعول مطلق، ينبغي . )9،40(وأنس مثله

الفقهي اإلسالمي، الذي يستقصي في تحديد الدالالت النصية، ليلزم  تحديده في األصل المفترض بحسب النظر
فظاهر النص يوجب االكتفاء بحجة واحدة، وعليه انعقد . اآلخر بما يصل إليه من أحكام قد تختلف من فقيه آلخر

، ألن المقدر عليكم حج البيت مرتين أو ثالثًا أو أكثر: ولكن ذلك ال يمنع من أن يكون التأويل. )13(إجماع الجمهور
ومن . )13(يقبل غير فهم، ولهذا زاد بعضهم، إذ رأى  بعض أهل الظاهر أنه يجب الحج في كل خمسة أعوام مرة

 .هنا حدث الخالف بسبب غياب المفعول المطلق الذي يشيع تركه في مثل ذلك من كالم العرب

 "َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ اللََّه َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمينَ " .3

ك جملة من الدالالت في تصور متعلق الفعل كفر، وكل منها له صورة تركيبية مفترضة قد تختلف عن غيرها، هنا
 : ونكتفي فيما يلي بعرض األبرز منها

ذهب بعضهم إلى أن هذه اآلية كالم مستقل بنفسه، ليس له تعلق بما قبله، ووعيد عام في حق كل من كفر 
ويقوي هذا الوجه معطيات المقام . باهللا واليوم اآلخر فإن اهللا غني عن العالمينومن كفر : ومعنى ذلك. )14(باهللا

: ، قال"ومن كفر: "المتمثلة بالحديث الشريف في شرح سبب النزول، فعن النبي صلى اهللا عليه وسلم، في قول اهللا
اسم معطوف، وتكون اآلية ووفًقا لذلك يقتضي األصل المفترض تقدير شبه جملة و . )14(من كفر باهللا واليوم اآلخر

 . ومن كفر باهللا واليوم اآلخر فإن اهللا غني عن العالمين: ال عالقة لها بفريضة الحج، أي
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وذهب قسم آخر إلى أن المعنى على اتصال الكالم بما قبله، فيتخذ من السياق النصي السابق، وطبيعة االتساق 
نى، ويكون األصل المفترض بتقدير شبه جملة بمعًنى مختلف بين هذه اآلية وما قبلها، أسًسا تقود إلى تحديد المع

 .  )10(ومن كفر بهذه اآليات التي في مقام إبراهيم: ومن كفر بالبيت، أو: عما سبق، أي

ترك الحج، ويرون أن هذه العبارة متعلقة بما قبلها من اآلية الكريمة، " كفر"وذهب فريق ثالث إلى أن المقصود بـ
ة الداللية بين ما تقدم في اآلية السابقة وهذه اآلية، دليًال في تحديد المقصود، يذكر الرازي أن فيتخذون من المناسب

ُفِهم " َوَمن َكَفرَ : "الذين حملوه على تارك الحج عولوا فيه على ظاهر اآلية، فإنه لما تقدم األمر بالحج ثم أتبعه بقوله
األول حمله على : وقد انقسم القائلون بهذا الرأي إلى فريقين.  )14(منه أن هذا الكفر ليس إال ترك ما تقدم األمر به

 . تارك الحج المقتنع بوجوبه، والثاني حمله على تارك الحج غير المقتنع بوجوبه

. )10(من ترك الحج وكان مقتنًعا بوجوبه: أما األول الذي حمله على تارك الحج المقتنع بوجوبه فيكون المعنى عنده
ومن كفر : ، وتقدير مفعول به، أي"ترك"معنى فعل آخر " كفر"ض اقتضى تضمين الفعل ولعل األصل المفتر 

 .  ومن ترك الحج فإن اهللا غني عن العالمين: بمعنى

ويسوق أصحاب هذا الوجه دليًال من المقام المتمثل بالحديث النبوي، فقد أكدوا هذا الوجه باألخبار، إذ روي عن 
، ويعززون )14،41("فليمت إن شاء يهودًيا وٕان شاء نصرانًيا: "ال فيمن مات ولم يحجالنبي صلى اهللا عليه وسلم أنه ق

 . )14(لو مات جار لي وله ميسرة ولم يحّج لم أصّل عليه): هـ95(قناعتهم بقول سعيد بن جبير 

يجوز : لفي ضوء ما سبق، معتمًدا المعطيات السياقية، ومعهود النظم، فيقو " كفر"ويوضح بعضهم المقصود بالفعل 
َوَبَلَغِت القلوب : "أن يكون المراد منه التغليظ، أي قد قارب الكفر وعمل ما يعمله من كفر بالحج، ونظيره قوله تعالى

من ترك صالة متعمًدا فقد : "كادت تبلغ الحناجر، ونظيره قوله عليه الصالة والسالم: أي ،]10:األحزاب" [الحناجر

مشارفة وقوع الحدث، : وهذا من باب التعبير بالفعل والمقصود مقاربة وقوعه، أيوكاد يكفر، : فالمعنى. )14،42("كفر
 .)38(وهو أسلوب وارد في القرآن الكريم، وله أمثلة كثيرة

ومن َجحد ما ألزمه اهللا من فرض َحّج بيته، فأنكره وكفر به، فإن اهللا غنّي : أما عند من أنكر الحج فيكون المعنى
، ووفًقا لذلك تكون المسألة من باب التضمين ويكون )10(سائر َخلقه من الجن واإلنسعنه وعن حجه وعمله، وعن 

 . ومن أنكر الحج: ومن كفر الحّج، بمعنى: عندنا مقدر بمعًنى مختلف، والتأويل

آية ويعزز هذا الفهم معطيات المقام المتمثلة بالحديث الشريف وعالقته بنزول اآلية الكريمة، إذ يروى أنه لما نزلت 
يا أّيها الناس، قد ُفرض عليكم الحج : "الحّج، َجمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهَل األديان كلَّهم، فقال

، فآمنت به ملة واحدة، وهي من صّدق النبّي صلى اهللا عليه وسلم، وآمن به، وكفَرْت به خمس ملل، )41("فحجوا
والبد . )10("ومن كفر فإّن اهللا غني عن العالمين: "أنزل اهللا عز وجلف. ال نؤمن به، وال نصلي إليه، وال نستقبله: قالوا

لالستغراق على أن " وهللا على الناس حج البيت"من اإلشارة إلى أن هذا الرأي يجعل الم التعريف في الناس من 
 .المقصود كل الناس مسلمين أو غير مسلمين، كما أشرنا سابًقا

ومن ": ومن كفر"معنى : "وأولى التأويالت بالصواب في ذلك قوُل من قال: "ويعقب الطبري على هذا الرأي مرّجًحا
ثم يسوق األدلة النصية التي . )10("جحد فرَض ذلك وأنكَر ُوجوبه، فإن اهللا غني عنه وعن َحجه وعن العالمين جميًعا

وٕانما قلنا ذلك : "النص، يقولجعلته يرجح هذا الوجه، وتتمثل بااللتحام بين الوحدات الداللية التي يتشكل منها معنى 
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، بأن يكون خبًرا عن "وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال: "بعقب قوله" ومن كفر: "أولى به، ألن قوله
الكافر بالحج، أحقُّ منه بأن يكون خبًرا عن غيره، مع أّن الكافر بفرض الحج على َمن فرضه اهللا عليه، باهللا كافر 

ه الجحود، ومن كان له جاحًدا ولفرضه منكًرا، فال شك إن حج لم يرُج بحجه بر�ا، وٕان تركه فلم يحّج أصل" الكفر"وأن 
 .)10("لم يره مأثًما

فهم الذين حملوا هذا الوعيد على من ترك اعتقاد وجوب الحج، : أما األكثرون: "ويؤيد الرازي هذا الوجه بقوله
 .)14("وهذا القول هو األقوى...

فيما سبق تبين لنا أن المعطيات النصية تقود إلى تعدد األفهام، وعلى ذلك فإن قبول تنوع التأويل في  وٕاذا تأملنا
النص القرآني بمراعاة المعهود في نظم العربية واألبعاد السياقية يعكس الحقيقة الداللية للنسيج النصي، إنه يحاول 

صي اآلخر، ويحرمه من حقه في خصوصية الفهم أن يحرر النص من التسلط بالفهم األحادي الخطير الذي ُيق
واالجتهاد، والذي يصادر مقوالت النص، فيستولي عليها بحجج تبدو غير علمية، لهذا فإن الحق سبحانه بين الفينة 
واألخرى في معرض النص القرآني كأنه ينبه المفّسر على أن هذا النص حّمال أوجه، وأنه يعتمد العموم في األحكام 

ويترك أمام المتلقي مزيًجا من المعطيات السياقية التي تشّرع له الفهم الذي يرتئيه، وتسمح له باالجتهاد أحياًنا، 
المناسب، من هنا تتنوع القراءات لتحدد المعنى المناسب، والمعنى في مثل ذلك يتلون ويتنوع بفضل النسيج الفني 

 .الذي شكل النص من جهة وتنوع القّراء من جهة ثانية
 لذي بيده عقدة النكاح للمطلقة بعد الخلوة والعفو عن المهر حكم ا

َوإِْن : "تحّدد اآلية التالية حكًما تشريعًيا يخص المرأة المطلقة قبل الزواج التام، في مسألة وجوب المهر، قال تعالى
ِنْصُف َما َفَرْضُتْم ِإالَّ َأْن َيْعُفوَن َأْو َيْعُفَو الَِّذي ِبَيِدِه ُعْقَدُة َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل َأْن َتَمسُّوُهنَّ َوَقْد َفَرْضُتْم َلُهنَّ َفِريَضًة فَ 

 ].237:البقرة[ "النَِّكاِح َوَأْن َتْعُفوا َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َوَال َتْنَسُوا اْلَفْضَل َبْيَنُكْم ِإنَّ اللََّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيرٌ 

، وكان قد سّمى لها صداًقا رضيت *)11،40(المرأة إذا طلقها زوجها قبل الزواج التام تبّين هذه اآلية وفًقا لظاهرها أن

، فال تأخذ من زوجها شيًئا منه، وتهب له )إال أن يعفون(به، فلها نصف صداقها الذي سمِّي لها، إال أن تعفو هي
ح، وهنا يتعدد الفهم، فإذا كان النصف الواجب لها، فيعود الصداق كله إلى الزوج، أو يعفو الذي بيده عقدة النكا

إال أن يعفون عن النصف الواجب لهن أو يعفو عنه  : المقصود به ولّيها فالمعنى ال يتغير، ألنها ال تأخذ شيًئا، أي
إال أن يعفون عن : وليهن الذي بيده العقدة، فيعود إلى الزوج المهر كامًال، وٕاذا كان المقصود زوجها، فالمراد

، فيعود إلى الزوج المهر كامًال، أو يعفو الزوج الذي بيده العقدة عن نصفه ليعطيها الصداق النصف الواجب لهن
لهذا فالمقصود من داللة الموصول من . كله، نصف الصداق الواجب لها، والنصف الثاني الذي عفا عنه الزوج

 .بين الفقهاء )39،10،9(موضع خالف" الذي بيده عقدة النكاح"

هو الزوج، فيمثله الجمهور وهو " َأْو َيْعُفَو الَِّذي ِبَيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاحِ "ذي ذهب إلى أن المقصود من أما الرأي األول ال
 .  )40،11،43،39(مذهب أبي حنيفة والشافعي في أصح قوليه

________________ 

من قبل الخلوة بهن، ومنهم من راى ان " من قبل ان تلمسها" معنىقبل ان يطأها ويخلو بها، اذ البد من االشارة هنا الى ان بعض الفقهاء رأى ان : آي *

 "في العربية"المعنى قبل الوطئ وليس مجرد الخلوة، وهذا الخالف يعود الى التعداد الداللي الستعمال لفظ المس
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ويورد ابن العربي األدلة التي اعتمدها أصحاب هذا الرأي، وهي متنوعة ينضوي أهمها تحت معطيات السياق 
 . ، فضًال عن المقام واألدلة العقلية مثل انتفاء الدليل)التناص والمعنى المعجمي واقتضاء المعنى(اللغوي النصي 

أما اعتمادهم التناص فذلك أنهم يفسرون المجمل في هذه اآلية بما جاء مفسًَّرا، إذ يذكر ابن العربي أن اهللا تعالى 
َوَآُتوا النَِّساَء : "زوجين فُحمل على المفسر في غيرها، من اآليةذكر الصداق في هذه اآلية ذكًرا مجمًال من ال

فأذن اهللا تعالى للزوج في قبول  .]4:النساء[" َصُدَقاِتِهنَّ ِنْحَلًة َفِإْن ِطْبَن َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه َنْفًسا َفُكُلوُه َهِنيًئا َمِريًئا

َوإِْن َأَرْدُتُم اْسِتْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوَآَتْيُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنَطاًرا : "وكذلك قوله تعالى. الصداق إذا طابت نفس المرأة بتركه
فنهى اهللا تعالى الزوج أن يأخذ مما أتى المرأة إن أراد  .]20:نساءال[" َفَال َتْأُخُذوا ِمْنُه َشْيًئا َأَتْأُخُذوَنُه ُبْهَتاًنا َوإِْثًما ُمِبيًنا

وٕاذا كان الزوج مقابل الزوج  مفّسًرا في هاتين اآليتين، فهذا يدل على أن االسم الموصول يقصد به . )40(طالقها
رة بلفظ يحتمل الزوج مقابل الزوجة في اآلية الكريمة السابقة، ذلك أن الزوج تارة يعبر عنه باللفظ صراحة، وتا

المعاني وهو في بعضها أظهر وبه أولى، وتارة بلفظ مشترك يتناول معاني مختلفة، يحتاج في الوصول إلى المراد 
به إلى االستدالل عليه من غيره، وقد وجد ذلك كله في القرآن، فهناك جملة من الشواهد والمعطيات النصية في 

 .)11(افة لما سبقأماكن أخرى من القرآن الكريم ترجح الزوج إض

ويضيف أصحاب هذا الوجه جملة من األدلة النصية األخرى من أبرزها اقتضاء المعنى بداللة المعنى المعجمي، إذ 
يقتضي أن تكون العقدة موجودة، وهي في يد من هي في يده، فلّما لم " الَِّذي ِبَيِدِه ُعقَدُة النَِّكاحِ : "ُيذكر أن قوله تعالى
ودة في يد الولي قبل العقد وال بعده، وقد كانت العقدة في يد الزوج قبل الطالق، وجب أن يكون تكن هناك عقدة موج

 . )11(حمل االسم الموصول على الزوج أولى منه على الوليّ 

فالذي بيد الولي هو َعقد النكاح، فإذا ُعقد حصلت الُعقدة، ألن بناء : ، بقوله"عقدة"ويسوق بعضهم الداللة الصرفية لـ
علة يدل على المفعول، كاُألكلة واللُّقمة، وأما المصدر فالَعقد كاَألكل واللَّقم، ثم من المعلوم أن الُعقدة الحاصلة بعد الفُ 

 .)43(فتعين أن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح حقيقة. )14(العقد في يد الزوج ال في يد الولي

: ويدل على ذلك قوله تعالى في نسق التالوة: والعفو، بقولهكما يستند بعضهم إلى المعنى المعجمي لكل من الفضل 
، وليس للولي في هبة مال الغير "وأن تعفوا أقرب للتقوى: "فندبه إلى الفضل، وقال تعالى" َوَال َتنَسوا الَفضَل َبيَنُكم"

مذكور في اآلية، وفي تجويز عفو الولي إسقاط معنى الفضل ال. إفضال منه على غيره، والمرأة لم يكن منها إفضال
وجعله تعالى بعد العفو أقرب للتقوى، وال تقوى له في هبة مال غيره، وذلك الغير لم يقصد إلى العفو فال يستحق به 

وههنا يبرز عنده اقتضاء المعنى بفضل المعنى المعجمي للمفردات التي يتشكل منها النسيج . )14(سمة التقوى
 .معنى السابقالنصي، فتتشكل داللة نصية تنسجم مع ال

" إال أن يعفون: "، وما ينبني عليه في قوله تعالى"الفضل"و"  العفو"ويفّصل بعضهم مرتكًزا على المعنى المعجمي لـ
عفا بمعنى : ، فيرون أن المقصود أن يبذل الزوج جميع الصداق، يقال"أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح"، )النساء(

وليس ألحد في هبة مال اآلخر فضل، " َوَال َتنَسوا الَفضَل َبيَنُكم: "ل تعالىعفا بمعنى أسقط، وقا: بذل، كما يقال
داِق، فال يمكن أن يكون هو صاحب العفو  وٕانما ذلك فيما يهبه الُمفِضل من مال نفسه، وليس للولي حق في الصَّ

ذلك أن . هو الزوج..." يدهالذي ب"، ومن ثم ال يمكن أن ينسب إليه الفضل، فتعين أن المقصود بـ)البذل أو اإلسقاط(
 .)40(عفو الزوج بإكمال المهر هو صادر عن مالك مطلق التصرف بخالف الولي
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وأجابوا عن سبب العدول عن الخطاب إلى الغيبة أنه من باب التنبيه للمعنى الذي من أجله يرغب الزوج في العفو، 
إال أن يعفون أو يعفو الزوج الذي : فالمعنى وهو امتالكه عقدة نكاحها وحرمانها من الزواج ومبادرته بالطالق،

حبسها بأن ملك عقدة نكاحها عن األزواج، ثم لم يكن منها سبب في الفراق، وٕانما فارقها الزوج، فكان من المنطقي 
 .)14(أّال ينقصها من مهرها ويكمل لها صداقها

طيات المقام التي تتمثل باألعراف ويسوق أصحاب هذا الرأي من بين األدلة التي تبعد الولي وترّجح الزوج مع
ليس للولي أن يهب مهر موليته صغيرة كانت أو : االجتماعية والحديث النبوي وآراء الصحابة وأفعالهم، إذ يقولون

]: أنه قال[من جانب آخر فقد روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم . كبيرة، فال يمكن حمل هذه اآلية على الولي
أن أحدهم ) هـ55ت(وعن سعد بن أبي وّقاص . )9(وكذلك روي عن اإلمام علي. )9،41("جولي عقدة النكاح الزو "

: لَم تزّوجَتها؟ فقال: عرض عليه بنًتا له فتزّوجها، فلما خرج ولّيها طّلقها وبعث إليها بالّصداق كامًال، فقيل له
الفضل في اآلية الكريمة السابقة من  فأين الفضل؟ يريد: فلَم بعثَت بالّصداق؟ قال: قيل. عرضها علّي، فكرهت رّده

وبرواية .  )36(وال تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض: أي. ، وُيقصد بالفضل التفضل"وال تنسوا الفضل بينكم"
أنا أحق بالعفو، وهذا يدل على أن الصحابة : أخرى أنه تزوج امرأة، فطّلقها قبل أن يدخل بها فأكمل الّصداق، وقال

 .)14(العفو صادر عن الزوج فهموا من اآلية أن

أو يعفو الذي : "لو أراد الحق بقوله: ويضيف ابن حزم دليًال عقلًيا يعرف في كتب األصول بانتفاء الدليل، فيقول
سيًدا ألمة، وولد البكر خاصة لما ستره وال كتمه، فلم يبّينه في كتابه، وال على لسان رسول اهللا " بيده عقدة النكاح

 .)39(م، وبذلك ليس في اآلية دليل نصي أو أثر أو قياس يجعلنا نستبعد الزوج ونرّجح الوليصلى اهللا عليه وسل

ثم يستعمل ابن حزم أسلوب السبر والتقسيم في عرض االحتماالت الداللية التي يحتملها النص، ليثبت أن الزوج هو 
مة، وحظ هذين في كون عقدة النكاح أٌب لبكر وسيٌد أل: القسم األول: إن األولياء قسمان: صاحب العقدة، فيقول

بأيديهما، كحظ الزوج في كون عقدة النكاح بيده تماًما، وقد يسقط حكم األب في البكر بأن يكون كافًرا، وهي مؤمنة 
. حكم السيد في أمته بأن يكون صغيًرا أو مجنوًنا أو هو مؤمن وهي كافرة، أو بأن يكون مجنوًنا، ويسقط أيضاً 

سائر األولياء الذين ال يلتفت إليهم، لكن إن أبوا إخراج األمر عن أيديهم وعقد السلطان نكاحها، : والقسم الثاني
وال شيء بأيديهم . فهؤالء حظ الزوج في كون عقدة النكاح بيده أكمل من حظهم، ومن هنا فأمر األولياء مضطرب

من عقدة النكاح، بل هي إلى الزوج، إن شاء أمضاها وٕان شاء حّلها بالطالق، ووجدنا أمر الزوج ثابًتا في أن  جملة
ثم . عقدة كّل نكاح بيده، وال تصح إال بإرادته بكل حال وال تحل إال بإرادته، فكان أحق بإطالق هذه الصفة عليه

َوَال َتْكِسُب ُكلُّ َنْفٍس ِإالَّ : "رهان القاطع قول اهللا عز وجلالب"و: يسوق دليًال نصًيا من داخل النص القرآني بقوله
فكان عفو الولي .  )41(إّن دماءكم وأموالكم عليكم حرام: وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ].164:األنعام[" َعَلْيَها

ج الذي يفعل في مال نفسه عن مال وليه كسًبا على غيره فهو باطل، وحكًما في مال غيره فهو حرام، فصح أنه الزو 
 .)39("بحقه، وباهللا تعالى التوفيق يما أحب من عفٍو أو يقض

أما الرأي الثاني الذي يرى أن المقصود هو الولي، فأبرز من يمثله اإلمام علي كرم اهللا وجهه وابن عباس وآخرون، 
الرأي على أدلة متنوعة، من أبرزها ويعتمد أصحاب هذا . )44،11،40،39(، والشافعي في أحد قوليه)9(وهو مذهب مالك

 .اقتضاء المعنى في ضوء المعطيات السياقية النصية، والسياق اللغوي، واتساق النظم باالعتماد على االلتفات
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يذكر بعضهم اقتضاء المعنى في ضوء المعطيات السياقية، إذ يرى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، ألن الزوج 
 ،]235:البقرة[" َوَال َتْعِزُموا ُعْقَدَة النَِّكاِح َحتَّى َيْبُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلهُ : "قدة نكاح، ومنه قوله تعالىقد طّلق، فليس بيده ع

 .)9(وألن الولي هو الذي أكسبها عقدة النكاح، فله التصرف فيه بخالف سائر مالها

: ذكر الزوج قد تقدم في قوله عز وجل كما يرتكزون على اتساق الكالم باالعتماد على االلتفات، يذكر عنهم أن
هو الزوج، لقال " َأْو َيْعُفَو الذي ِبَيِدِه ُعْقَدُة النكاح: "ولو كان المراد بقوله تعالى". َوإِن َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمن َقْبِل َأن َتَمسُّوُهنَّ "

إلى لفظ الغائب ) الزوج(لكالم إال أن تعفوا، فلما عدل من مخاطبة الحاضر المبدوء به في أول ا: مخاطًبا األزواج
 .)40،14(علمنا أن المراد منه غير الزوج

أن يكون المراد الولي أنظم في الكالم وأقرب إلى المرام، ألن اهللا : ثم يرتكز بعضهم على الجوانب البالغية، فيقول
ة ال عفو لها، فبين اهللا تعالى ومعلوم أنه ليس كل امرأة تعفو، فإن الصغيرة أو المحجور " إّال َأن يعُفونَ : "تعالى قال

إالَّ َأن َيعُفوَن إن كّن لذلك أهًال، أو يعفو الولي الذي بيده عقدة النكاح، ألن األمر فيه إليه، : القسمين، والمقصود
 الَِّذي ِبَيِدِه ُعْقَدةُ : "فإن اهللا تعالى أراد أن يميز الولي من الزوج والزوجة بمعنى يخّصه، فكنى عنه بقوله تعالى

 .)40(بكناية مستحسنة، فكان ذلك أبلغ في الفصاحة، وأتم في المعنى، وأجمع للفوائد" النَِّكاحِ 

يرى بعضهم استناًدا إلى عناصر الربط النصي المتمثلة بالضمائر، وما يقتضيه ذلك من اتساق في النظم، أن و
َوَقْد َفَرْضُتْم َلُهنَّ َفِريَضًة : "إلى قوله تعالى" َطلَّْقُتُموُهنَّ ثُمَّ : "األظهر هو الولي، ألن اهللا تعالى قال في أول اآلية

َأْو َيْعُفَو الَِّذي ِبَيِدِه "فذكر النساء " إالَّ َأن َيْعُفونَ : "، فذكر األزواج، وخاطبهم بهذا الخطاب، ثم قال"َفِنْصُف َما َفَرْضُتم
ج المتقّدم إال لو لم يكن لغيره وجود، وقد وجد وهو الولّي، فال يجوز بعد فهذا ثالث، فال ُيرّد إلى الزو " ُعْقَدُة النَِّكاحِ 

 .)40(ذلك إسقاط التقدير بجعل الثالثة اثنين من غير ضرورة

إالَّ َأن : "، فإن قوله تعالى"يعفون/ يعفو"ويسوق بعضهم دليل المعنى المعجمي بالتوافق الداللي بين كل من اللفظين 
ال يتصوَّر اإلسقاط فيه إال من الولي، " َأو َيعُفَو الَِّذي ِبَيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاحِ : "وقوله تعالى. ُيسِقطنَ  إال أن: يعني" َيعُفونَ 

 .)40(فيكون معنى اللفظ الثاني هو معنى اللفظ األول بعينه، وذلك أنظم للكالم

إن اهللا : يقول بعضهم في ترجيحهكما يستمدون أدلتهم من معطيات المقام التي تتمثل باألعراف االجتماعية، إذ 
، وال إشكال في أن الزوج بيده عقدة النكاح لنفسه، والولي بيده عقدة "َأْو َيعُفَو الَِّذي ِبَيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاحِ : "تعالى قال

لمراد، ألن إن الذي يباشر العقَد الولّي، فقد ثبت بهذا أن الولي بيده تلك العقدة، فهو ا: النكاح لوليته، على القول
 . )40(الزوجين يتراضيان، فال ينعقد لهما أمر إال بالولي، بخالف سائر العقود، فإن المتعاقَدين يستقالن بعقدهما

ويسوق الفخر الرازي مزيًجا من األدلة يعتمدها فريق من الفقهاء ومنهم الرازي، وهي تتشكل من معطيات المعنى 
أن الزوج "ف االجتماعية، تأييًدا لهذا الرأي ورد�ا على السابق، إذ يذكر النصي، ومعطيات المقام المتمثلة باألعرا

لبتة عقدة النكاح، وذلك ألن الزوج كان أجنبًيا عن المرأة قبل النكاح، وال قدرة له على التصرف فيها بوجه اليس بيده 
، وال قدرة على إيجاد الموجود، بل من الوجوه، فال يكون له قدرة على إنكاحهاألبتة، وأما بعد النكاح فقد حصل النكاح

ال قدرة له على إزالة النكاح، واهللا تعالى أثبت العفو لمن في يده وفي قدرته عقدة النكاح، فلما ثبت أن الزوج ليس له 
يد وال قدرة على عقد النكاح، ثبت أن الزوج ليس هو المراد، بل الولي، ألن له القدرة على إنكاحها، فكان المراد من 

 . )14("ة هو الولي ال الزوجاآلي
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 : ثم إن القائلين بهذا الرأي ارتكزوا في ردهم على الرأي األول بأدلة متعددة، من أبرزها ثالثة

بنى األمير داًرا، وضرب : أن الفعل قد ينسب إلى الفاعل تارة عند المباشرة وأخرى عند السبب، فيقال: الدليل األول
وفي ضرب الدينار ولم يباشر، وبذلك فالظاهر أن النساء إنما يرجعن في مهماتهن ديناًرا، فاألمير تسبب في البناء 

وفي معرفة مصالحهن إلى أقوال األولياء، والظاهر أن كل ما يتعلق بأمر تزوجها ال تخوض فيه، بل تفوضه بالكلية 
ب أضيف العفو إلى إلى رأي الولي، وعلى هذا التقدير يكون حصول العفو باختيار الولي وبسعيه، فلهذا السب

 .)14(األولياء

الذي بيد الولي عقد النكاح ال عقدة النكاح، إذ يجاب على ذلك بأن : يقوم على الرد على قولهم: والدليل الثاني
وٕاذا سلمنا أن العقدة هي  ].235:ةالبقر [" َوَال َتْعِزُموا ُعْقَدَة النَِّكاحِ : "العقدة قد يراد بها العقد، كما في قوله تعالى

المعقودة فإن تلك المعقودة إنما حصلت وتكونت بواسطة العقد، وكان عقد النكاح في يد الولي ابتداًء، فكانت عقدة 
 .)14(النكاح في يد الولي أيًضا، ألنها من نتائج العقد ومن آثاره

الذي بيده عقدة النكاح لنفسه، إذ يجاب عليه بأن إن المراد من اآلية : فيقوم بالرد على من يقول: وأما الدليل الثالث
فالن في يده األمر والنهي والرفع والخفض، فال يراد به أن الذي في يده : هذا التقييد ال يقتضيه اللفظ، ألنه إذا قيل

 .)14(أمر نفسه ونهي نفسه، بل المراد أن في يده أمر غيره ونهي غيره، فكذلك في اآلية

أن األدلة متقاربة في كال الرأيين، فالمعطيات النصية تقود إلى الفهم األول ومعهود النظم ونلحظ في ضوء ما سبق 
يوافق، ألن داللة االسم الموصول قد تعود على لفظ سابق، ويكون األمر من باب اإلحالة الداخلية داخل النص، وال 

مقام في تحديد الداللة لالسم الموصول كما يختلف األمر في الرأي الثاني، إذ تؤدي تلك المعطيات إليه، فقد أسهم ال
رأينا، وبذلك كان األمر من باب اإلحالة الخارجية خارج النص، وكل من الرأيين تحتمله المعطيات النصية وال 

ومن ثم فإن النص القرآني . يخالف اتساق النظم في اآلية الكريمة، ويسير في ضوء الشائع والمطرد في كالم العرب
ضمائر متفاوتة في : يكّثف اإلحساس أو يكثف الحضور، ويجعل االئتالف بين العناصر ثري�ا"جزة بأساليبه المع

كل هذا التنوع . مراجعها، والتفات، وتأويالت يقتفيها النحو أو النظم، وحذف واتساق بين فصل الجمل ووصلها
الحاضر والغائب، اإلحساس بالواضح ينتهي إلى أثر موّحد يلتقي فيه ما تعلم وما ال تعلم، يلتقي فيه اإلحساس ب

المظاهر األسلوبية الكثيرة أنماط من الجدل الظاهر والمستتر، هذا الجدل يحكمه النص ] فإن...[واألقل وضوًحا
وهكذا فالنص القرآني بأسلوبه . )45("مظهر ثراء النص وتحّديه] وبذلك يتشكل...[القرآني ويحوله إلى طاقة موحدة، 

متنوعة غير محددة، جعلها تراعي الطبيعة اإلنسانية المتنوعة المختلفة في مزاجها وتلقيها  المعجز جعل الداللة
ا معجًزا غني�ا يوحي بأكثر من رأي  للمعنى وفي عاداتها وتقاليدها، لهذا وضع الخالق سبحانه أمام المسلم نص�

 .سلم ما يناسبه ويتماشى مع واقعهتشريعي، ليختار الم

 النتائج

 :نخرج بجملة من النتائج، من أهمهاضوء ما تقدم أن نستطيع في 
التأويل الفقهي كان مشروًعا لدى الفقهاء على ضوء قوانين العربية، فقد راعى  تبين لنا في ضوء ما سبق أن .1

قضايا النحو عند تحديد الدالالت الفقهية، المتزاج الجانب النحوي بالجانب الداللي، وقد تمثلت تلك  المفسرون
القضايا بمراعاتهم لمعهود النظم لدى أبناء البيئة اللغوية، إذ كانوا يضعونه في الحسبان، ويجعلونه دليًال من بين 
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األصل في الواو : سهم في ضبط الداللة الفقهية، كقولهماألدلة، وكانت تلك القضايا تتمثل أيًضا بقواعد توجيهية ت
وربما استندوا إلى قواعد . أن تكون عاطفة، والذي يجوز في كالم العرب كذا، واألصل في كالمهم عدم اإلضمار

األبواب النحوية، مثل باب الحال أو العطف أو بعض األدوات، كذلك تواجهنا قضايا النحو لدى الفقهاء عندما 
أصوًال مفترضة يقتضيها الجانب التركيبي، وذلك لملء الفراغات النصية المتروكة لغايات داللية، فإنهم حين يقدرون 

يستحضرون تلك األصول المفترضة كانوا يراعون قوانين النظم في كالم العرب وقواعد النحو، وٕان لم يصرحوا 
 . بذلك

النص، : المفسرين تنضوي جميًعا تحت أصول الفقه، أيالتي تشكل الداللة الفقهية لدى ) األدلة(كانت األسس  .2
إذ تتألف من معطيات النص الداخلية، مثل القضايا اللفظية . واإلجماع، والقياس، فضًال عن قواعد اللغة العربية

 السابقة والالحقة، والمعنى المعجمي، مع مراعاتهم التماسك اللفظي، والتالحم الداللي بين عناصر النظم، والتناص،
وخصوصية النص القرآني، والمعطيات الخارجية التي تشمل أسباب النزول والسنة الشريفة القولية والفعلية، والمعهود 
الشرعي واالجتماعي، واألخبار التاريخية، كما تتمثل باألداء، ودليل اإلجماع في الميدانين الفقهي والنحوي، والقياس 

مفسرين واللغويين، وتتمثل بقضايا تمّس التركيب اللغوي وقواعد العربية الفقهي واللغوي، فضًال عن آراء العلماء ال
في األدلة، وجدناها ممتزجة . عامة، مثل معهود النظم، وقواعد النحو في ضوء الكالم المسموع الذي يحتج به

رس القرآني، ثم متداخلة في الميدانين الفقهي والنحوي، وال يخفى أن تلك األدلة تشكلت في بواكيرها األولى في الد
تسربت إلى الدرس النحوي كما ذكرنا في بحث آخر لنا قيد النشر، ألن هذه الضوابط النصية في تحديد الداللة هي 
التي تقودهم إلى التحليل النحوي في نصوص القرآن الكريم، فالجانب النحوي فرع للمعنى ممتزج به، وهو إما أن 

األحكام التي نطلقها على العناصر التركيبية بعد أن نفهم الداللة، وٕاما يكون حصيلة ونتيجة للتشكل الداللي، مثل 
أن يسهم في تشكل الداللة، وذلك عندما نتخذ من معهود النظم والقواعد النحوية أدلة في ضبط الداللة، لذلك كانت 

التضعيف و لترجيح تلك األدلة في ميدان الفقه ضوابط نصّية، أو قواعد توجيهية تضبط الداللة النصية من حيث ا
وال غرابة في ذلك، إذ ال يخفى والرفض، مثلما كانت قواعد توجيهية تضبط الوجه الدقيق لدى المحلل النحوي، 

التالحم  بين الجانبين النحوي والداللي، وبين فروع المعرفة في الحضارة العربية اإلسالمية عامة، لذلك نشأت 
د في مقوالت بدايات النظر النحوي في ظل التفاسير، وتط ور علم النحو على أيدي المفسرين اللغويين، قبل أن يجرَّ

 .نظرية صالحة للتعليم

: شّكل المقدَّر ملمًحا بارًزا في الخالف الفقهي، ولعل حذف هذا المقدر كان نتيجة لعوامل عديدة، أبرزها ثالثة. 3
ى العرب ببالغته التي ال مثيل لها، ولو األول أن النص القرآني نزل بلسان عربي مبين، وبأسلوب فني معجز تحدّ 

تأملنا في أي نص فني متميز لرأينا أن فيه من المحذوفات الكثير، إذ يسهم ذلك في تكثيف الداللة واإليحاء 
والتشويق والغموض الجمالي الذي يجعل المعنى متلوًنا بين الوضوح والخفاء، ليتسم النص بالقوة والجمال والجاذبية، 

ن طريق الحذف يمنح النسيج النصي غًنى داللي�ا وطاقات إيحائية، تسهم إسهاًما فعاًال في شد انتباه فاالختزال ع
، فكان من الطبيعي أن يكون ذلك سمة من سمات األسلوب القرآني الذي يسمو فوق كل )46(المتلقي والتأثير فيه

 . أسلوب

نية فقط، بل كان وراء ذلك غايات فقهية تراعي طبيعة أن المحذوف الذي قّدره الفقهاء لم ُيترك لغاية ف: والثاني
البشر المختلفة المتنوعة، وظروفهم ومتغيرات الواقع وتطوره، فكأن الحق سبحانه أراد من تغييب بعض العناصر 
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التركيبية أن يجعل النص غني�ا بدالالته، مرًنا يحتمل أكثر من فهم، ليتناسب وطباع البشر المتنوعة، والدليل أن 
 . عطيات السياق الخارجي كانت في الغالب تسّوغ كل رأي، كما رأينا فيما سبقم

أما العامل الثالث فلعله يعود إلى المشابهة في بعض الجوانب بين لغة القرآن الكريم ولغة العرب، من حيث 
ن من حيث الداللة، االستعمال في أداء المعنى وتحديده، إذ ربما أراد الحق بذلك أن ينبه البشر على أن لغة القرآ

شبيهة باللغة الواقعية التي يستعملها العرب، ال يراد لها في ظاهرها أن تحيط بكل جزئيات الوجود، فجاءت نصوص 
القرآن الكريم ال تعبر عن كل جزئية في الوجود تعبيًرا حرفًيا، وكأن الحق سبحانه ينبه اإلنسان المسلم على أن هذه 

يث الخصائص التركيبية، وطرق التعبير في إيصال الداللة، وال يمكن أن تقدم اللغة شبيهة بلغة العرب من ح
األحكام الفقهية تقديًما حرفًيا لكل ما في الوجود، فهناك مقدر يمثل في طبيعته التركيبية ملمًحا مشترًكا بين 

الجتهاد والعقل النصوص القرآنية ونصوص االستعمال العربي في خطابها، واألمر متروك في فهم هذا المقدر ل
 . واالستنتاج

كان من األجدى أن يقبل في هذا المقدر غير وجه عند الفريق الواحد أو الفقيه الواحد، ذلك أن مالحقة الداللة . 4
النصية بكل جزئياتها الدقيقة وتحديدها الحرفي للوصول إلى وجه واحد يلغي االحتماالت األخرى، أمر ال يقره واقع 

شار الرسول الكريم إلى االبتعاد عن المالحقة الحرفية لألمور االستعمال اللغوي، والسيما في القرآن الكريم، وقد أ
التي توجب الفهم الواحد، حتى إنك لتفهم منه أن االستقصاء الدقيق في تحديد المتروك أمره غير مطلوب وال ينبغي، 

ه وسلم على بل األنسب أن يترك ليبقى التعدد والتنوع في الفهم مشروًعا، من ذلك ما جاء في تعليقه صلى اهللا علي
ُذ ِباللَِّه َأْن َأُكوَن ِمَن َوإِْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه ِإنَّ اللََّه َيْأُمُرُكْم َأْن َتْذَبُحوا َبَقَرًة َقاُلوا َأَتتَِّخُذَنا ُهُزًوا َقاَل َأُعو : "اآليات الكريمة

ِإنَُّه َيُقوُل ِإنََّها َبَقَرٌة َال َفاِرٌض َوَال ِبْكٌر َعَواٌن َبْيَن َذِلَك َفاْفَعُلوا َما  َقاُلوا اْدُع َلَنا َربََّك ُيَبيِّْن َلَنا َما ِهَي َقالَ * اْلَجاِهِلينَ 
َقاُلوا اْدُع َلَنا * ينَ َتُسرُّ النَّاِظرِ  َقاُلوا اْدُع َلَنا َربََّك ُيَبيِّْن َلَنا َما َلْوُنَها َقاَل ِإنَُّه َيُقوُل ِإنََّها َبَقَرٌة َصْفَراُء َفاِقٌع َلْوُنَها* ُتْؤَمُرونَ 

عن النبي صلى اهللا عليه  ].70-67:البقرة[" َربََّك ُيَبيِّْن َلَنا َما ِهَي ِإنَّ اْلَبَقَر َتَشاَبَه َعَلْيَنا َوإِنَّا ِإْن َشاَء اللَُّه َلُمْهَتُدونَ 
، حتى انتهوا إلى البقرة التي لو اعترضوا أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم، ولكن شّددوا فشّدد اهللا عليهم: "وسلم أنه قال
يا أّيها الناس إّن اهللا : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يخطب، فقال: وعن أبي هريرة قال. )41("أمروا بذبحها

أفي كل عام يا رسول اهللا، ثالث مرات، فجعل يعرض عنه، ثم قال : تعالى فرض عليكم الحج، فقام رجل فقال
ما : "في موضع آخر: ثم قال. لوجبت، ولو وجبت ما قمتم بها"  نعم"لو قلت : ليه و سلمالرسول الكريم صلى اهللا ع

نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختالفهم 
رًما من سأل عن شيء لم ُيحرَّم على إّن أعظم المسلمين في المسلمين ج: "وفي الحديث أيًضا. )41("على أنبيائهم

وهذا يدل داللة واضحة على أن الغاية من المتروك أمره كانت ضرورة . )47("المسلمين، فحرِّم عليهم من أجل مسألته
 . تشريعية ينبغي أن تؤخذ بالحسبان، حتى تترك متسًعا من التنوع في الفهم

وقد تنبه لخطورة ذلك بعض القدامى، إذ يفهم من كالم بعض الخلفاء أن االستقصاء أو المالحقة الحرفية لتحديد 
: األشياء تحديًدا دقيًقا في ضوء النص تنافي الطبيعة التشريعية، يقول الزمخشري في معرض تفسير اآليات السابقة

بأن يذهب إلى قوم فيقطع أشجارهم ويهدم دورهم، فكتب واالستقصاء شؤم، وعن بعض الخلفاء أنه كتب إلى عامله "
بأي نوع منها أبدأ؟ وعن عمر بن عبد العزيز : إن قلت لك بقطع الشجر سألتني: بأيهما أبدأ؟ فقال]: العامل[إليه 
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أذكر أم أنثى؟ فإن : أضائن أم ماعز؟ فإن بّينت لك قلت: إذا أمرتك أن تعطي فالًنا شاة سألتني: يخاطب أحدهم
 . )36(...."أسوداء أم بيضاء؟ فإذا أمرتك بشيء فال تراجعني: برتك قلتأخ

، ألنه قادهم إلى التمسك )48(ويتضح مما سبق أن في االستقصاء مضرة عملية ودينية، وأن فيه تكبيًال للفكر عامة
ان منهجهم في بفهم واحد يلغي االحتماالت األخرى التي يقبلها النص، ولو قبلوا هذه االحتماالت المشروعة لك

ليس أمامنا "حاجة إلى التأويل، فإنه ه ألن المجتمع اإلسالمي يبقى ب. التأويل واالستقصاء مشروًعا ال يحتمل النقد
بّد من أن نستمر في التأويل، فاإلنسان ال يرضى بالوضوح دائًما، وال يرضى بالخفاء دائًما، ال يرضى بغير التردد 

لو اكتفى بظواهر األمور، ولم يلجأ إلى التأويل؟ ولكن ينبغي علينا في الوقت نفسه  وأنى يتحقق له ذلك. )45("بينهما
يتسع النص ألكثر من معنى بحيث "أن نتنبه لخصوبة النص القرآني وتنوع األدلة فيه، فال قيمة للتأويل إذا لم 

عظيمة إجماًال وربما كانت النصوص ال. يصعب علينا في كثير من المواضع تخصيص المعنى بوجه دون آخر
على -أشبه باآلالت، كل فرد يستعملها بطريقته الخاصة، لذلك كان من غير الممكن ومن غير المفيد أن نّدعي 

النص طائفة من ] فإن...[وجود معنى واحد صواب، وأن ندعي بعبارة أخرى خطأ ما عداه من تفسيرات –الدوام 
على بعض من أجل أن نبين مدى قربها أو بعدها عن اإلمكانيات، وقد يحسن أن نرجح بعض هذه اإلمكانيات 
قد تحملنا على الظن خطأ بأن ] أو غير ذلك من دوافع[السياق الكلي للنص، ولكن شهوة الخصومة أو المناوأة 

إن عملية التفهم ليست عملية فردية، وٕانما هي ...تفسيرنا هو التفسير الوحيد المقبول، وأن تفاسير اآلخرين مردودة
دقيق عملية جماعية البد أن يشترك فيها كثير من المجتهدين، كل واحد يرى زاوية خاصة أو ينظر بعينه على الت

، على أّال )45("لكي نكبح جموح النفي واإلنكار والقطيعة...نؤّول لنستوعب، ال لنحذف،"، وهكذا فينبغي أن )45("هو
 .لمشروعية أي تأويل نركن إليه نتجاوز األدلة النصية، التي ينبغي أن تكون الوسيلة والمستند

من معطيات السياق اللغوي القرآني، جانًبا مهم�ا في التجاذب : شّكلت األدلة النصية من داخل النص، أي .5
القرآن يفّسر بعضه بعًضا، : والتعارض والترجيح، وال شك أنها من أقوى األدلة، ومن هنا تصدق المقولة الشائعة

الكريم تعطي أحياًنا لكل فريق دليًال أو حجة يدافع بها عن رأيه، وهي عند كل فريق وهذا يعني أن نصوص القرآن 
تختلف عنها لدى اآلخر، مما يعزز االعتقاد أن التنوع في التلقي كان قصًدا إلهًيا، جعل الحق سبحانه النسيج 

كأن في ذلك تنبيًها من المشرِّع النصي القرآني يؤيده، فالغالب أن كل وجه يسوق دليًال مقنًعا من القرآن الكريم، و 
 .لضرورة قبول الخالف والتنوع

شّكلت األدلة النصية من السياق الخارجي حضوًرا ملحوًظا أيًضا، والسيما تلك المتمثلة بالسنة الشريفة، . 6
لتنوع والمالحظ أنها كانت تساق في المسألة الواحدة بصورتين مختلفتين يستعان بها في كل رأي، مما يؤكد فكرة ا

فلكل فريق دليل مختلف من السنة الشريفة في النص الواحد، وهذا يشير . والخالف المشروع في التشريع اإلسالمي
إلى أن الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم، كان يؤيد مسألة الخالف الفقهي بصورة غير مباشرة، وكأن أفعاله 

، لهذا كانت السنة تسّوغ التنوع الداللي للنص القرآني في قضايا وأقواله تنادي المسلم وتؤكد له أن القرآن حمال أوجه
 .التشريع، وهو ما رأينا أمثلة عليه في  مجمل الشواهد السابقة التي وقفنا عندها

كانت النظرة الكلية الشاملة إلى معطيات السياق القرآني من الداخل ومن الخارج ماثلة في أذهان الفقهاء، عندما .7
إلى أهمية ذلك ) هـ790ت(الدالالت ويطلقون األحكام ويتحاورون ويختلفون، وقد أشار الشاطبي كانوا يحددون 

إن المساقات تختلف باختالف األحوال واألوقات والنوازل، وهذا معلوم في علم المعاني والبيان، فالذي يكون : "بقوله
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القضية وما اقتضاه الحال فيها، ال ينظر  على بال من المستمع والمتفهم، وااللتفات إلى أول الكالم وآخره بحسب
في أولها دون آخرها وال في آخرها دون أولها، فإن القضية، وٕان اشتملت على جمل، فبعضها متعلق بالبعض 
اآلخر، ألنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد، فال محيص للمتفهم عن رد آخر الكالم على أوله، وأوله على آخره، 

الشارع في فهم المكّلف، فإّن فرق النظر في أجزائه فال يتوصل به إلى مراده، فال يصح وٕاذ ذاك يحصل مقصود 
االقتصار في النظر على بعض أجزاء الكالم دون بعض، إال في موطن واحد وهو النظر في فهم الظاهر، بحسب 

ع إلى نفس الكالم، العربي وما يقتضيه، ال بحسب مقصود المتكلم، فإذا صح له الظاهر على العربية رج اللسان
فعما قريب يبدو له منه المعنى المراد فعليه بالتعبد به،  وقد يعينه على هذا المقصد النظر في أسباب التنزيل، فإنها 

إًذا على المفسر أن ينظر في كل ما يسهم في تشكل . )49("تبّين كثيًرا من المواضع التي يختلف مغزاها على الناظر
النص ومن خارجه، وقد فعل الفقهاء ذلك في تحديدهم الداللة التشريعية كما رأينا فيما الداللة النصية من داخل 

 .سبق

لم تكن اآلراء الفقهية المتنوعة المختلفة في مجمل ما رأينا تخرج على نظم التركيب وفصاحته، فاألدلة المبنية  .8
والتجاذب بين اآلراء، ولذلك  على الفصاحة التي تضعف الوجه لم يكن لها حضور ملحوظ في حوار الفقهاء

هذا : فاألوصاف الشائعة في التحليل النحوي التي تقلل من فصاحة الوجه لم يكن لها حضور في حوارهم، مثل
فقد غابت ... نادر، وهذا ضعيف في كالم العرب، وهذا يخل بالفصاحة، وفيه نبو، وفيه ُبعد، وفيه تفكيك النظم

ومن ثم كانت . السابقة في الترجيح والتضعيف وتجاذب اآلراء بين الفقهاء أمثال هذه األوصاف عن مجمل اآلراء
األوجه النحوية في المسائل الفقهية السابقة بمجملها مقنعة في كل فهم، تتماشى والشائع في كالم العرب، وال تخّل 

بعض في المسألة بشروط الفصاحة، ألنها تتبع الداللة النصية وتتشكل من خاللها، وٕاذا كان بعضها أقوى من 
الواحدة، من حيث الشيوع واالطراد في كالم العرب، فالمعطيات النصية األخرى تجعل كًال منهما مقارًبا لآلخر أو 

 .مساوًيا له، من حيث المشروعية والقبول

ك في وعن الشافعي في أحد قوليه، وعن مال: قد نجد للفقيه الواحد رأيين في األمر الواحد، لهذا نجدهم يقولون. 9
ولعل مرد ذلك يعود إلى تنوع المعطيات السياقية  التي تسمح بغير فهم . إلخ...وعن الفقيه فالن في رأي له ،رأي له

والتقارب فيما بينها، من حيث القوة والضعف، وطبيعة الفقيه من حيث التشّدد والتسّمح، أو من حيث التطور الفكري 
الواحد قد يغير انتماءه فيتحول من جماعة تفسيرية في مرحلة عمرية إلى إن الفرد "فـ. والثقافي الذي طرأ على فكره

أن تتغير استراتيجيات ...-المعطيات النصية الغنية-جماعة أخرى في مرحلة الحقة، ومن المنطقي في ضوء 
 .)50("وهكذا يمكن أن يقدم القارئ قراءتين متعارضتين للنص نفسه. القراءة عند ذلك القارئ مع تحوالته

فإذا كان النص القرآني  تبين لنا في ضوء ما سبق أن تعدد اآلراء في تأويل النص القرآني ال يمكن رفضه، .10
يمتلك دائًما السلطة التي تحدد سلوك القارئ في تشكل المعنى، فإن ذلك ال يعني التمكن من اإلمساك بدالالته كافة 

مع القراءات األخرى، ذلك أن عالم النص القرآني يتميز في لدى القارئ، وال يمكن أن يلغي تنوع المعاني والخالف 
أدلته السياقية بالغنى والتلّون، وتتفاوت تلك األدلة في القراءة بين الوضوح والخفاء، ويختلف التعامل معها لدى القراء 

ى غيره، وما من حيث اإلحاطة بها، واألهمية التي تشكلها، فما يلمسه أحدهم ليس بالضرورة أن يكون ملحوًظا لد
يشكل أهمية لدى أحدهم ربما كان ثانوًيا عند آخر، فإن تفاوت المفسرين واختالفهم في مدى الشعور بالمعطيات 

. )51(السياقية وتوظيفها ومواضع استغاللها قد شّكل عنصًرا من عناصر الفرقة بينهم، وقاد إلى تعدد في تأويالتهم
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مختلفة متنوعة أمر واقع ال مفر منه، وال يقتضي بالضرورة أن يحدث ومن ثم فالقول بانفتاح النص على تأويالت 
ثم إن النصوص التي تتميز بفنية عالية والتي تعّد النصوص القرآنية . )52(اإللغاء واإلقصاء فيما بين هذه التأويالت

ى ما لم يلتفت إليه أرقاها على اإلطالق، معّرضة ألن تخضع إلى قراءات أخرى ذكية في المستقبل، تلفت انتباهنا إل
 . لم ُيَشر إليها سابًقا )53(السابقون، وتكون في الوقت نفسه مقنعة، معززة بأدلة نصية كافية

ولكن هناك عوامل معيَّنة دفعت بعض الفقهاء إلى إلغاء التعدد والتنوع، ويبدو لنا أن الخشية الشديدة من اهللا سبحانه 
ك، فالمسلم غيور على دينه يخشى ربه ليل نهار، يصل إلى ما يصل كانت من أبرز األسباب التي دفعتهم إلى ذل

يضاف إلى . إليه من قناعات بعد تأمل وجهد، ولغيرته الشديدة على دينه وخوفه من ربه ال يقبل سوى ما يقتنع به
هم، فقد ما سبق االجتهاد للتوصل إلى فهم حرفي واحد في المقدرات أو المعطيات التركيبية التي تحتمل أكثر من ف

كان الجانب الفقهي الشغل الشاغل الستيعاب المتغيرات التي تواجه المسلم، بعد أن توسعت دائرة الفتوحات وتطور 
حاجة إلى قراءة تستوعب متغيرات الواقع بكل ألوانه، ه الصراع الثقافي، وكلما ازداد االحتكاك أصبح النص القرآني ب

لمذاهب الفقهية، فُفسِّر النص القرآني بمستويات وتوجهات متعددة وخضع ومع مرور األيام تنوعت األفهام وتشعبت ا
لتأويالت متنوعة، كان الكثير منها يستقصي في تحديد الدالالت القرآنية، فيحصر الداللة النصية الغنية بفهم واحد، 

دون أن يشعر، بدافع فضًال عما سبق فإن اإلنسان يميل بطبعه إلى الخالف مع اآلخر من . ويستبعد اآلراء األخرى
التنوع، ربما كان أمره خفي�ا يحتاج  وهناك دافع قوي أدى إلى استبعاد. رهالتفرد الذي جبل عليه والذي يميزه من غي

إلى تأمل، ذلك أن المسلم يعبد إلًها واحًدا أحًدا ال شريك له، وقد ترّسخت هذه الوحدانية في وجدان الفرد المسلم 
ربما أثرت : كوينه الثقافي كامًال، فربما كان لهذه الوحدانية أثر في األخذ بالرأي الواحد، أيوروحه وعقله وتاريخه وت

. في إلغاء كل مظهر آخر يخالف أحادية الفهم أو الرأي الواحد في تحديد المعاني الفقهية لنصوص القرآن الكريم
خذ لنفسها إطاًرا جديًدا قد ُينسي الناس أصولها فإن القضايا الفكرية قد تنقطع الصلة بينها وبين أصولها ظاهري�ا فتت

 .)2(وخلفياتها أو جذورها ودوافعها الحقيقية الكامنة وراء تشكلها
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لزيادة نمو نبات الساليكورنيا داخل البيوت  عشاب البحرية و البكتيريا النافعة المنتجة لهرمونات النمو النباتيةألمستخلص ا استخدام
 العربية المتحدة اإلماراتالبالستيكية و على شواطئ البحر بدولة 

The application of seaweed extract and plant growth regulators producing bacteria to promote the growth 

of Salicornia bigelovii in the United Arab Emirates under greenhouse and field conditions 

 خالد عباس الطرابيلي. د*
 ملخص
صديقة للبيئة لزيادة منو نبات   الغرض من هذه الدراسة هو إجياد طريقة جديدة

كية و على شواطئ البحر يف دولة اإلمارات الساليكورنيا داخل البيوت البالستي
 األن من النباتات امللحية اهلامة جداً  العربية املتحدة حيث يعترب نبات الساليكورنيا

للبيئة البحرية لدولة اإلمارات العربية املتحدةو ذلك يف املشاريع اجلديدة اخلاصة 
ظاهرة االحتباس  بالوقود احليوي و يف جماالت ختضري الصحراء من أجل اإلقالل من

و للتمكن من ذلك مت استخدام .  احلراري وظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر
البكترييا احملفزة لنمو النباتات يف ظل عدم وجود أو وجود مستخلص األعشاب 

نوعاً من البكترييا من  70و لتحقيق ذلك مت عزل .  البحرية كمحفز طبيعى للنمو
من عدة أماكن من على شواطئ البحر يف  ورنياحول منطقة اجلذور لنبات الساليك
مت اختبار هذه البكترييا لدراسة قدرتا على أنتاج .  دولة اإلمارات العربية املتحدة

هرمونات النمو مثل األوكسينات واجلربيلينيات والسيتوكينتات وعديدات األمينات 
مت . لنباتاتواملعرو  عناا قدرتا الفائقة على زيادة النمو اجلذري واخلضري ل

نوعاً من البكترييا و ذلك لقدرتا على إفراز كميات متنوعة من  30استخدام 
و لضمأن جناح إضافة البكترييا كسماد بيولوجي كأن ال بد من .  هرمونات النمو

إجراء إختبارات لدراسة قدرة هذه البكترييا على املعيشة بكفاءة حول منطقة جذور 
على ) 30من أصل (أنواع فقط  7سة قدرة عدد أثبتت الدرا.   الساليكورنيا

املعيشة بكفاءة يف الرتبة حول منطقة اجلذور مما يدل على القدرة التنافسية الناجحة 
هلذه البكترييا السبعة و بالتايل فإنه عند إستخدام هذه البكترييا كأمسدة بيولوجية 

بإفراز كميات  فإ�ا سو  تضمن العيش حول منطقة اجلذور وهنا تستطيع أن تقوم 
كبرية من هرمونات النمو حول منطقة اجلذور و بالتايل يستطيع أن ميتصاا النبات 

 Pseudomonasمت تعريف البكترييا السبعة وثبت أنتمائاا ألجناس .  بساولة
و  Oceanobacillusو  Serratiaو  Halobacillus و

Marinobacter   وMicromonospora و .Streptomyces  
 دراسة و اليت متت جتربتاا داخل البيوت البالستيكية و على شواطئ البحرأثبتت ال
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 اإلماراتجامعة  -كلية العلوم  -قسم علوم احلياة* 
 
 

 *Dr. Khaled A. El-Tarabily 
Abstract 

Commercial seaweed extract was evaluated as a nutrient 
base to improve the productivity of the halophytic plant 
Salicornia bigelovii by using plant growth promoting 
bacteria capable of producing plant growth regulators 
(PGRs) under greenhouse and field conditions in the 
United Arab Emirates. Seven bacterial isolates were 
selected from a screening of 30 bacteria based on their 
ability to produce PGRs and to colonize Salicornia roots.  
These seven isolates were tested in the presence and 
absence of the seaweed extract.  These seven bacteria 
were identified as Pseudomonas, Halobacillus, Serratia, 
Oceanobacillus, Marinobacter, Micromonospora and 
Streptomyces.  The nutrient contents and types and 
levels of PGRs in tissues of treated plants were assayed 
to determine the basis of growth promotion.  The plant 
growth promotion by bacterial isolates was most 
pronounced in the presence of the seaweed extract than 
in the presence of the seaweed extract alone or the 
presence of bacterial isolates alone.  The bacterial 
isolates were capable of producing auxins, gibberellins, 
cytokinins and polyamines and appeared to use seaweed 
extract as a source of nutrients and precursors for PGRs.  
PGR levels in planta following combined treatments of 
the bacterial isolates and the seaweed extract were found 
to be significantly enhanced over other treatments.  The 
effect of seaweed extract appears to be more related to 
its role as a nutrient base for the bacterial isolates and 
these results indicate that the successful treatment can be 
effective and economical for the production of Salicornia 
in saline soils such as those found in the United Arab 
Emirates. 
Key words: plant growth regulators, plant nutrients, 
rhizosphere competence, root colonization, 
Salicornia. 
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بشكل كبري وإعطاء نتائج ذات داللة إحصائية   كورنياو كمية البذور لنبات السالي
.  أكثر بكثري من املعاملة اليت مل يتم إضافة أي شيء فياا  (P<0.05)معنوية 

ولكن اجلديد يف هذه الدراسة احلالية أن املعاملة املثلى و األفضل كأنت تلك اليت 
البكترييا تضمنت استخدام مستخلص األعشاب البحرية باإلضافة إىل خليط من 

املنتجة هلرمونات النمو و اليت أدت إىل زيادة كبرية جدًا و ذات داللة إحصائية 
يف منو الموع اجلذري و اخلضري و كمية البذور لنبات   (P<0.05)معنوية

أكثر بكثري مقارنة باملعامالت اليت تضمنت إضافة مستخلص   الساليكورنيا
ترييا املنتجة هلرمونات النمو على حدة أو األعشاب البحرية على حدة أو إضافة البك

املعاملة اليت مل يتم إضافة أي شيء فياا مما يؤكد وجود ظاهرة التعاون أو 
أثبتت الدراسة أيضًا أنه عند .  عند إستخدام األثنني معا  (Synergism)التآزر

ا يف املعاملة اليت مت فيا  يليل الموع اجلذري و اخلضري لنبات الساليكورنيا
استخدام مستخلص األعشاب البحرية باإلضافة إىل البكترييا املنتجة هلرمونات النمو 
لوحظ زيادة كبرية جدًا يف احملتوي الداخلي هلرمونات النمو و كذلك يف احملتوي 
الداخلي للعناصر املعدنية الكربى والصغرى يف الموع اجلذري و اخلضري مقارنة 

زيادة الكبرية اليت حدثت يف منو الموع اجلذري باملعامالت األخرى مما يفسر ال
وتعترب هذه الدراسة هي األوىل من نوعاا على .  واخلضري لنبات الساليكورنيا

مستوى العامل يف إستخدام مستخلص األعشاب البحرية كمحفز للنمو مدجمًا مع 
الزراعي خليط من البكترييا البحرية و املفرزة هلرمونات النمو بغرض زيادة األنتاج 
أن .  للنباتات امللحية اليت تنمو على شواطئ البحار مثل نبات الساليكورنيا

استخدام هذه الطريقة على شواطئ البحر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة سو  
يساعد بشكل كبري يف احلصول على كميات أكثر بكثري من الموع اخلضري 

ا يؤدى إىل أنتاج كميات أكرب من زيت والبذور للساليكورنيا يف وقت زمىن قصري مم
و الذي يستخدم حاليًا كوقود حيوي للطائرات حيث تعترب زراعة  الساليكورنيا

النباتات امللحية و املروية مبياه البحر حاليًا من أهم األولويات يف جماالت الطاقة 
تصادية املتجددة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  و الذي يتمشى مع الرؤية االق

إلمارة أبوظيب و اليت تسعى إىل تطوير مصادر الطاقة املستدامة   2030الوطنية 
 .بد  تنويع إقتصاد الدولة و زيادة فرص العمل للمواطنني

البكتيريا المنتجة لهرمونات النمو، الساليكورنيا، مستخلص : الكلمات الداللية
 األعشاب البحرية، خصوبة التربة، النباتات الملحية
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 مقدمة

ثنائي  مزهر حولي نبات  (Dwarf Saltwort)أو  (Dwarf Glasswort) )الشُّْمَرة البحرية( aSalicorniالساليكورنيا  
 ;(1)(Ayala and O’Leary, 1995)لتي تتحمل الملوحة العاليةو ا (Halophytes)يعتبر من النباتات الملحية  الفلقة

 (2) )Glenn and Brown, 1999(ي و تحتوي الثمرة العصارية في هذا النبات على بذرة واحدة تنبت ف بالبذور ، يتكاثر
    (Wiggins, 1980). )3( الربيع بداية

  ) :Salicornioidea Subfamily(العائلة تحتو  )amily: ChenopodiaceaeF( النباتية العائلة إلىالساليكورنيا تنتمي 
األفرع الرئيسية في هذا النبات و الساليكورنيا عبارة عن عشبة لحمية عصارية تتميز بوجود مفاصل في نقاط تفرع الغصينات، و 

فهي عمودية تنمو نحو األعلى، و الساليكورنيا نبات بال أوراق فهو مجرد مجموعة من الغصينات  ويةأنأفقية أما األفرع الث
 2005et al. Shepherd( )(4).(Short and Colmer, 1999 ,( )5( اللحمية العصارية
  ,Wiggins). 1980( )3(   ، وتزهر الساليكورنيا في أواخر الصيفنحو خمسة عشر جنسًا من النباتات وتضم الساليكورنيا
و المحيطات ا تنمو بشكل طبيعي على شواطئ البحار هفإنلذلك  التربة أكثر النباتات تحمًال لملوحة منتعتبر الساليكورنيا 

 et alLonard  ( )6().(Clark, 1994.2012 ,()7( اعية التي تربط بين البحارالقنوات االصطن والبحيرات المالحة و
 )8()Ventura and Sagi, 2013( 

ميليمتر،  1000تنمو بعيدًا عن المياه في المناطق التي يزيد معدل األمطار فيها عن  أن أيضاً ويمكن للساليكورنيا 
الساليكورنيا نبات محب  فإن كذلكالشديدة القلوية  األراضيفي  أيضاً و كذلك ، ةالحامضياألراضي نمو في ت أنيمكن و 

 يتحمل الجفاف بشكل جيد أنهالغدقة كما األراضي يعيش في  أن أنهالكلسية القلوية، و بإمك لألراضي
 )8()Ventura and Sagi, 2013( )7()2012  et al.Lonard (.    

لم مثل المكسيك و أمريكا و أرتيريا و منطقة الخليج العربي تزرع الساليكورنيا على السواحل في مناطق كثيرة من العا
  Abbas, 2006).()9(; العربية المتحدة اإلماراتكالمملكة العربية السعودية و البحرين و الكويت و قطر و دولة 

)12(), 2013et al.Yamani -Al ( )11(), 2012et al.Shahid  ( )10(), 2009 Abdal ( 
رماد هذا النبات غني  فإنو كذلك  وراقألاتستخدم الساليكورنيا كذلك كمادة أولية لصناعة و ألكل، الساليكورنيا صالحة ل

نات الصوديوم والتي تستخدم في كربو برماد هذا النبات غني  أنالذي يستخدم في صناعة األسمدة، كما  بالبوتاس جداً 
الملح الذي يستخرج من رماد  أنصناعة الصابون و يستخرج من نباتات الساليكورنيا ملح نباتي منخفض الصوديوم، كما 

   )et al Feng,. (2013 )14( والزنك والحديد واليود والمنجنيز والكالسيوم  البوتاسيومالساليكورنيا يحتوي على 
)13()1985 ,(Aronson. 

تشكل البروتينات أكثر من عشرة بالمائة من وزن الساليكورنيا الجافة وبذلك فهي تعتبر من األعالف العالية الجودة حيث  و
    .Aronson), 1985()13(; ن األرض أكثر من طن و نصف الطن من الساليكورنيا الجافةينتج الهكتار الواحد م

)14(), 2013et al. Feng(  .أنالساليكورنيا تنتج كميات ضخمة من المادة الخضراء، ويمكن لدول الخليج العربي  نإ 
) Abdal, 2009( )15()992, 1et alGlenn()10( للدواجن والمواشي واألغنام كأعالفتستخدم هذه المادة الخضراء 

)16(), 2013et al. Glenn( )14(), 2013.et alFeng (.  ستيراد إمحليا سيساعد على تخفيض  االعالف هتاج هذأن أن
سعره سيمّكن منتجيه من بيعه بأسعار ال تنافسها فيه أسعار العلف  أنكما . أيضاً  األسماكو الماشية و أغذية الدواجن 

 .)Abdal, 2009()10( الموجودة في السوق
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ات الغذائية و هو زيت لذيذ المذاق و خالي من ستخدامأما الزيت الذي يستخرج من بذور الساليكورنيا فهو زيت صالح لال
وزيت بذور الساليكورنيا غني بالبروتين و يتم .   Clark, 1994)()6( الكوليسترول و يتميز ببنية مشابهة لبنية زيت الزيتون

الوزن  إلىت من البذور بطريقة مشابهة للطريقة التي يستخرج بها الزيت من بذور الصويا، و نسبة البذور ستخراج هذا الزيإ
 أكثر من عشرة بالمائة من وزن النباتات الجافة و تنتج البذور ثالثون بالمائة من وزنها زيت إلىالجاف للنبات تصل 

 )17()Bassam, 2010-.(El 
من  تقريباً   %30  إلىتاجها الوفير، إذ يصل محتواها من الزيت أنجودتها العالية وحجم واع زيت الساليكورنيا بأنتتصف 

تحتوي على الزيت  فبذور فول الصويا مثالً . إجمالي وزنها الكلي، وهي نسبة كبيرة إذا ما قورنت ببذور غيرها من النباتات
الواليات المتحدة  فيامعة أريزونا في تكسون لالختبارات التي أجريت في ج ، وذلك وفقاً %17-%20بنسبة تتراوح بين 

.)El )19()1998 .,t aleGlenn  ( )18()1991 .,et al Glenn- اتعد رائدة في زراعة الساليكورني التيمريكية و ألا
)17( Bassam, 2010) ( 

سبة من ب هذه النوتقتر . من حامض اللينوليك، وهو من الدهون الصحية غير المشبعة 72ويحتوي زيت الساليكورنيا على 
ا تتفوق على ما هو موجود في زيت الصويا بمقدار الضعف أنه، كما معدل وجود الحامض في زيت العصفر

))17(2010 ,Bassam-El(; )02()2006 ,et al. Eganathan.(   يتم االستفادة من نبات الساليكورنيا للحصول  حالياً و
Bailis and Yu, 2012 ( )21()(Christiansen, 2008()22( لبذور من ا  (Biofuel or Biodiesel)الحيويعلى الوقود 

)25(), 2015.et al Noorollahi ( )24()2015 ,et al. Abideen ( )23(), 2014.et al Falasca.( 
 38(ي يستيطع تحمُّل ملوحة مياه الخليج العرب نهأل القتصاديات المنطقة بما فيها دول الخليج العربي يعد الساليكورنيا مهماً 
كذلك و ) ملليجرامًا للتر 50أي (ألف جزء في المليون  50 إلى، إذ تتحمل الساليكورنيا ملوحة تصل )ألف جزء في المليون

نباتية بقيمة بليون دوالر في  ي، فالمملكة العربية السعودية تستورد زيوتاً أنللزيت النباتي والعلف الحيو  رئيسياً  مصدراً فهو يوفر 
 هذا النبات سيفتح أبواباً  فإنولهذا . بينما تستورد دول الخليج األخرى كميات أكبر من هذه الزيوت. السنة ألغراض الطهي

         .)et al Shahid(   )9()Abbas, 2006, 2012()1(1  كثيرة لدعم اقتصادات المنطقة وتحقيق أرباح كبيرة
تلك  إلىستجرار مياه البحار اواألراضي الشديدة الملوحة وذلك ب لمياه الجوفيةا الخالية من يزراعة الصحار  ناآل أنباإلمك أنه

  (Seawater Irrigation) )المروية بالمياه المالحة الزراعة(األراضي، و هذا ما يعرف بالزراعة بمياه البحر 
 Greenhouse Gas)بعاث الحرارىنقالل من ظاهرة األإلسوف تساعد في ا التي و (Seawater Agriculture)أو

Emission)  رتفاع مستوى سطح البحر امن ظاهرة  واإلقاللevel Rise)L(Sea   )16(), 2013et al. (Glenn.
)26()4, 201et al. Panta(  و ذلك الزراعة المروية بالمياه المالحة و أعمدة  أنمن أهم أرك حالياً الساليكورنيا و يعتبر

 .الطاقة المتجددةالزيوت و في مجال و  األعالفتاج أنمن هذا النبات في مجال  لالستفادة
من الدقيقة الحية فيها بالكائنات  أنتطبيق نظم الزراعة العضوية اإلحيائية والتي يستع إلىلجأ العلماء  في الفترة األخيرة

تقليدية وذلك بهدف الالزارعة الغير  كأحد مجاالتو ذلك  التربة ولتوفير الغذاء للنباتلزيادة خصوبة وذلك بكتيريا و فطريات 
ميائية األسمدة الكي استخدامفي  الغير مبرر تاج الزراعي والمحافظة على البيئة من التلوث الناجم عن اإلسرافنزيادة األ

)28(), 2016et al. Malusà ( )27()Glick, 2015(.  
والمحتوية على البكتيريا النافعة الصديقة للبيئة وذلك  Biological Fertilizers االسمدة البيولوجية استخدام أن

بيقات الحديثة في لألسمدة الكيميائية يعتبر من التط يجزئي أو كل في الحقول كبديلداخل البيوت البالستيكية أو  لالستعمال
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مخصبات لألسمدة البيولوجية أو ال أن  ).2016et al. àMalus( )92(), 2014et al. shanaB ,()28( العضوية الزراعة
التربة  خصائصو تحسين  ،االسمدة الكيميائية استخدامالناتج من الحيوية فوائد عديدة مثل الحد من مشكالت التلوث البيئي 

من قدرة  أيضاً مستوى خصوبة التربة حول منطقة الجذور و تزيد وزيادة يادة النشاط الميكروبي الطبيعية والكيميائية وز 
البكتيريا النافعة تقوم بتكسير المواد العضوية المعقدة التركيب الموجودة  أنمتصاص العناصر الغذائية حيث إالنباتات على 

األمراض البكتيرية والفطرية الكامنة بالتربة وذلك الحتواء هذه و يقاوم  ،مواد بسيطة سهلة االمتصاص إلىفي التربة وتحولها 
زيمات قادرة على تثبيط وقتل الكائنات الحية أنبإفراز مضادات حيوية و  أيضاً على كائنات نافعة تقوم سمدة البيولوجية ألا

األسمدة البيولوجية  لوتعم  ).Glick ( )92(), 2014et al. shanaB( )30()2004 .,et al Lucy, 2015( )27( الضارة 
 اقتصاديةالجذري و الخضري للنباتات و تحسين وزيادة في عقد الثمار مما يحقق عدة مميزات  الجموععلى زيادة نمو  أيضاً 

)27( 2015) ,Glick( )30()2004 et al.,(Lucy . 
 Plantمجموعة تسمى  إلىتنتمي )  الحيوية مخصباتال(البيولوجية األسمدة  و المستخدمة في تحضير البكتيريا النافعة نإ

Growth Promoting Rhizobacteria )PGPR(  ى مع بقية تعيش بكفاءة وتنافس قو  أن أيضاً وهي التي تستطيع
قدرة هذه البكتيريا على  أن. Rhizosphereفي المنطقة حول الجذور  )Glick, 2015()27(( الكائنات الحية األخرى

  Rhizosphere)المحيطة بالجذور تسمى ظاهرة التنافس الناجح في منطقة الجذور المنافسة والعيش بنجاح في المنطقة
Competency)  بيولوجيها كسماد  استخدامختيار البكتيريا بغرض او التي تعتبر من أهم المميزات المطلوبة عند 

)31( )2011 ,et al. Barret(. 
تأثيرها المباشر يتمثل في  أن.  نباتات بطريقة مباشرة و غير مباشرةتاج الزراعي للنهذه البكتيريا النافعة تقوم بزيادة األ نإ

أو عن طريق إفراز هرمونات النمو  ،و باألخص الفسفور متصاص المعادن من التربةإو  ،قدرتها على تثبيت النيتروجين
 الجذريع و المجمزيد من نمو ت أنو التي تستطيع  األميناتوالجبريلينيات والسيتوكينتات وعديدات  األوكسيناتالنباتية مثل 

)et al.Bashan-de( )32()Bashan, 2005-Bashan and de,(2012(33) تاج نألمن ا أيضاً و تزيد  الخضريو 
)27()2015 ,Glick(  جداً يتكون بكميات كبيرة  الذييثلين و إلاتقلل من التأثير السلبى لهرمون  زيماتأنأو عن طريق إفراز 

زيمات أنو  مضادات حيويةأما التأثير الغير مباشر فيتمثل في إفراز  .(Glick, 2014) )34( جيفي حاالت االجهاد الفسيولو 
 اً التي تسبب أمراض قتل الكائنات الضارة قادرة على ،مثل السليوليز و الكيتينيزللفطريات الضارة  محللة للجدر الخلوية

 .)2016al. etMalusà ( )27()2015 ,Glick ,()28( اتللنبات
 يكلجزئي أو الكائنات الحية الدقيقة من بكتيريا و فطريات كمخصبات بيولوجية أو أسمدة بيولوجية  كبديل  خداماست نإ

 في تحسين نمو نباتات الخضروات و الفواكه لهو أمر معروف و مستخدم بكثرة في كافة المجاالت الزراعية
 )28(), 2016et al.Malusà  ( )34()Glick, 2014( )29(), 2014.alet  Bashan(. 
 كأسمدةو تطبيق الكائنات الحية الدقيقة من بكتيريا و فطريات  استخدامالعلمية في مجال  األبحاثهناك ندرة في حقيقة ولكن 

بيولوجية في مجال النباتات البحرية و التي تنمو على شواطئ البحر و التي لها أهمية اقتصادية و بيئية مثل القرم 
(Mangrove) 2001 ,()35(بنباتات المحاصيل الزراعية نيا مقارنةالساليكور  أوet al..(Holguin   

)28(), 2016et al.Malusà ( )36()Bashan and Holguin, 2002 ( 
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واع من البكتيريا المذيبة للفسفور فقط لزيادة نمو المجموع الجذري أنبعض  استخدام و في العديد من الدراسات لقد تم من قبل 
كذلك و تم  et al (Bashan,. 2000()38( الساليكورنيا نباتو  Teymouri) .et al, (2016)37(  قرمو الخضري لنبات ال

  et al(Ravikumar,. 2004()39( فقط لزيادة نمو القرم  الجوي البكتيريا المثبتة للنيتروجين استخدام
)04()Kathiresan and Selvam, 2006(  الساليكورنياكذلك نبات و  )0122(4)1,.et al .(Jha     

جموع لزيادة نمو المسيد فقط أ سيتيكأ األندولالبكتيريا المنتجة فقط لالوكسينات و بالتحديد لحامض  استخدامكذلك تم و 
 نآلمن قبل و حتى ا و لكن لم يتم أبداً  . Kathiresan and Selvam), 200(6)40(م الجذري و الخضري لنبات القر 

النافعة و المنتجة ألكثر من نوع من هرمونات النمو النباتية المختلفة و دراسة تأثيره على ية البحر خليط من البكتيريا  استخدام
العربية المتحدة أو في أي  اإلماراتفي دولة  سواءً  أو نبات الساليكورنيا   القرم و المجموع الجذري و الخضري لنباتزيادة نم

 .خر في العالمآ أنمك
  (Seaweed Extract) لين مستخلص األعشاب البحرية السائة يستخدم بعض المزارعالعربية المتحد اإلماراتفي دولة 

المستورد من الخارج وذلك كبديل جزئي لألسمدة  أو المحضر محلياً  العربية المتحدة و اإلماراتوالمتوفر في أسواق دولة 
البيوت البالستيكية وفي الحقول و تاج الزراعي داخل نالعضوية و الكيميائية بغرض تحسين خواص النباتات وزيادة األ

   . لإلقالل من تلوث البيئة
كثيف لزج بنى اللون  محضر عن طريق غلى وتصفية مستخلص مستخلص األعشاب البحرية السائل هو عبارة عن  نإ

  .) et al.,Calvo (2014)42( فور مزجه مع الماءمستخلص األعشاب البحرية ويمكن إضافته بسهولة للماء حيث يكون 
ه كسماد لما يحتويه من عناصر مهمة استخدامه في الري أو إضافته لماء اآلبار حيث يمكن استخداميمكن و بسهولة و 
  ).et al Khan,. 2009()43( مغذية لنمو النباتاتو 
ولكن  و مستخدم من قبل لهو أمر معروفلنمو النباتات مستخلص األعشاب البحرية السائل كمخصب مغذي  استخدام نإ

al.etHerrer( 44()(Craigie, 2011,2014((45) هو الفواكته فقط من قبل على المحاصيل الزراعية و الخضروااستخدامتم 
)46(), 2014et al. Sharm( . مستخلص األعشاب البحرية السائل كمخصب  استخدامإختبار أو  ناأللم يتم حتى و لكن

 .ه في الدراسة الحاليةاستخداملهذا تم التفكير في  كورنياالساليو أالقرم  نباتمغذي لنمو النباتات الملحية مثل 
التي تم تنفيذها على البكتيريا النافعة المحللة و المذيبة للفسفور أو المثبتة للنيتروجين و دراسة  األبحاثهناك بعض 
 استخدام نآلاحتى  داً أبو لم يتم  ةو لكن على حد الساليكورنياالخضري لنبات الجذري و المجموع  نمو تأثيرها على زيادة

 األسماكخليط من محفزات النمو مثل مستخلص األعشاب البحرية أو مستحلب  استخدامالبكتيريا المنتجة لهرمونات النمو أو 
 األبحاثرغم وجود بعض  الساليكورنيانبات  أو القرم ا على النباتات الملحية مثل نباتو دراسة تأثيره مع البكتيريا النافعة

على ت فقط أنكمع البكتيريا النافعة المنتجة لهرمونات النمو و لكن  السائل األسماكالتي استخدمت مستحلب و السابقة 
 .et al Tarabily-(El,. 2003()(47 األحمرالخضروات مثل الفجل 

 فز ـــــكمح ةدــى حـــــمستخلص األعشاب البحرية السائل عل استخدامدراسة تأثير  الغرض من هذه الدراسة الحالية هو فإنو لهذا 
شواطئ البحر والمعزولة بعناية فائقة من النافعة المفرزة لهرمونات النبات  البحرية خليط من البكتيريا استخدامللنمو أو  مقويو 

 التعاون اإليجابيأو ية حدوث ظاهرة التآزر أنلرؤية إمك الطريقتين معاً  استخدامأو  ةعلى حدالعربية المتحدة  اإلماراتفي دولة 
 ة ـــــة جديدة آمنــــبطريق رـــــى شواطئ البحـــــداخل المشاتل و عل الساليكورنياتاج نمو نبات أنو ذلك  بغرض زيادة بين الطريقتين 
 .و صديقة للبيئة
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ات زراعة نبمجال في  كبيراً  اهتماماً  حالياً  يالعربية المتحدة تعط اإلماراتدولة  نألو ذلك تم التفكير في هذه الدراسة 
تاج الوقود الحيوى نإلالزراعة المروية بمياه البحر و ذلك كمصدر جديد  في مجالالساليكورنيا كأحد أهم النباتات الملحية 

الساليكورنيا و بالفعل هناك بعض الدراسات السابقة و التي تتعلق بزراعة نبات . المتجدد للطائرات ولغيرها من وسائل النقل
)2013et al. Yamani-Al ,((12) الدراسة و التي قامت بها على سبيل المثال المتحدة و منها العربية  اإلماراتفي  دولة 
 .و كذلك في مدينة كلباء في الشارقة أبوظبيفي مدينة 

تاج المحاصيل الزراعية المنتجة أنولقد بدأ بالفعل مركز أبحاث الطاقة الحيوية المستدامة في معهد مصدر، تنفيذ مشروع 
دولة وقد قطعت ). يويلأنيو أو بي ه(و) أناالتحاد للطير (و) بوينغ(والذي تموله كل من شركات  اإلماراتي في للوقود الحيو 

تاج هذا النوع من النباتات، ليتم نفي هذا المجال، وباتت تعتمد على األراضي الصحراوية ومياه البحر أل كبيراً شوطًا  اإلمارات
تكوين اسم تجاري خاص بأبوظبي في  إلى األبحاثحيوي المستدام وستؤدي هذه تاج الوقود الأنها كمواد خام في استخدام

يتمشى مع الرؤية االقتصادية الوطنية  يحاء العالم، و الذأنمجال تصنيع الوقود الحيوي، وتصدير حق المعرفة لمختلف 
زيادة فرص العمل د الدولة و قتصاإ تطوير مصادر الطاقة المستدامة  بهدف تنويع إلىإلمارة أبوظبي و التي تسعى  2030

 .للمواطنين
 األدوات و الطرق المعملية و الحقلية

  :الساليكورنيانبات لجذور الحول منطقة  الموجودة ريا النافعة من التربةيعزل البكت .1
 إلماراتادولة  من شواطئماكن متعددة أمن  الساليكورنياالتربة من حول منطقة الجذور لنبات  نوعًا من 15تم تجميع عدد 

عند درجة حرارة المختبر تم تجفيف التربة داخل  .رأس الخيمة و الفجيرة ،ناعجم ،أبوظبيمارة إ شواطئ العربية المتحدة مثل
في منخل سعة فتحاته نصف سم وذلك للتخلص من الحصى والحجارة وبقايا جذور  التربة تم نخلثم  يامأربعة ألمدة  م ْ 25

 .النباتات
من الماء المعقم ورجها جيداً لمدة ملليتر  100في عبوات زجاجية بها ل عينة تربة المجففة من كلتربة جرام من ا10تم وضع 

   .ريا عن حبيبات التربةيحتى تم فصل البكت م  ْ 25لفة في الدقيقة عند درجة حرارة  250على جهاز الهزاز عند  نصف ساعة
 .ماء مقطر معقم استخدامب10 –5وحتى 10 –2فترة الرج تم عمل التخفيفات الالزمة  انتهاءبعد 

بيئة مستخلص األعشاب البحرية الصلبة والمدعمة ببعض المكونات بريا من التربة تعرف يتم تحضير بيئة خاصة لعزل البكت
جرام من 20 ،ملليتر من مستخلص األعشاب البحرية 20: تيةآلتتركب هذه البيئة من المكونات ا  .ريايالالزمة لنمو البكت

جرام من مستخلص  2 ،جرام من كربونات الكالسيوم 3 ،جرام من كلوريد الصوديوم 5 ،جرام من الببتون 5, كوزالجلو 
تمت إضافة المضادات  ).(El-Tarabily et al.,1997 (48)جار في لتر من الماء المقطرآلجرام من ا 20 و, الخميرة

وذلك لقتل لكل مضاد حيوى   µg mL-1 50تركيز  و ذلك ب Nystatinو  Cycloheximideالحيوية المضادة للفطريات 
 فيتم صب األطباق الخاصة ببيئة مستخلص األعشاب البحرية  الصلبة   . على البكتيريافقط جل الحصول أالفطريات من 

طباق ألو تم ترك ا وزراعته على األطباقمن التربة المستخدمة من كل تخفيف ملليتر  0.2أطباق بتري وتمت حقنها ب 
 .دقيقة 20لمدة  لتجف

مكررات من كل تربة و ذلك لزوم  3و تم عمل . الظالم الدامسأيام في  5م لمدة  ْ 28تم تحضين األطباق عند درجة حرارة 
بيئة مستخلص فترة التحضين تمت تنقية جميع العزالت البكتيرية الناتجة في أطباق  انتهاءوبعد  . حصائىإلالتحليل ا
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ابيب بها بيئة مستخلص األعشاب البحرية  الصلبة ولمدة ال تتجاوز أنحفظها في الثالجة في  وتم األعشاب البحرية الصلبة
 .شهرين

 ريا على إفراز هرمونات النمو النباتية المختلفةيقدرة البكت أنالدراسة المبدئية لتبي .2
على ) من البكتيريا عزلة 07عدد (  االساليكورنيختبار قدرة جميع العزالت البكتيرية المعزولة من حول منطقة جذور نبات اتم 

والجبريلينيـات والسـيتوكينتات  األوكسـيناتمنظمـات النمـو النباتيـة مثـل  أيضاً تاج هرمونات النمو النباتية أو كما تسمى أنإفراز و 
ـــدات  ـــادة النمـــو الجـــذري والخضـــري للنباتـــات وزيـــادة األ األمينـــاتوعدي  نبـــاتيالتـــاج نوالمعـــروف عنهـــا قـــدرتها الفائقـــة علـــى زي

 .للمحاصيل الزراعية
 زجاجيــة تحتــوي علــى بيئــة مســتخلص األعشــاب البحريــة الســائلة دوارقريــا فــي يخــالل هــذه التجربــة تمــت زراعــة جميــع البكت

السـائل عـن  الجـزء فتـرة التحضـين تـم فصـل انتهـاءبعـد .  و فـي الظـالم الـدامس م ْ 28أيام عند درجـة حـرارة  10لمدة  المعقمة
 g 7500.دقيقة و عند سرعة  30جهاز الطرد المركزي لمدة  استخدامب الخاليا البكتيرية

و ذلـك للـتخلص مـن الخاليـا  μm 0.22المرشحات البكتيريـة ذات القطـر الصـغير  استخدامبترشيح الجزء السائل بعد ذلك تم 
ص هرمونـات النمــو عــن ســتخالاتـم   .النباتيــة علــى هرمونـات النمــو يحتـويقــد  الــذيالبكتيريـة و الحصــول فقـط علــى المحلـول 

 إلـى Ethyl Acetateإضـافة تـم بعـد ذلـك .  (pH= 3) إلـىس الهيـدروجيني ألو ظـبط معامـل ا HClطريـق إضـافة حـامض 
الخـاص الحمضـي أخذ الجـزء  تم بعد ذلك و  et al.,(Tien (1979 )49( طريقة استخدامبكما هو معروف  السائل الحمضي

فـتم ضـبط   Ethyl Acetateوالجبريلينيات فيه، أما الجـزء المـائي بعـد إضـافة  تاألوكسيناوذلك لفصل  Ethyl Acetateمن 
pH  اســتخدامب 7 إلـىالخـاص بـه NaOH  وتـم إضـافةn-Butanol  اســتخدامب سـتخالص مركبـات السـيتوكينتاتالإليـه وذلــك 

 .(Tien et al., 1979) )49( طريقة
 Acetateالحمضــي  والجــزء) م لعــزل مركبــات الســيتوكينتاتالــذي ســوف يســتخد( بعــد هــذا تمــت عمليــة تجفيــف الجــزء المــائي 

Ethyl ) عمليـة التجفيـف  انتهـاءبعـد  .  م ْ 40حـرارة  عند درجة) والجبريلينيات األوكسيناتوالذي سوف يستخدم لعزل مركبات
و  هوتــم حقنـــ Methanolلكــل جــزء مجفـــف و بعــد ذلــك تـــم أخــذ الجــزء الـــذائب فــي  Methanolمـــن ملليتــر  2تمــت إضــافة 

وذلـك لتحديـد  High Performance Liquid Chromatography HPLC)(ه في جهاز الفصل الكرومـاتوجرافي استخدام
حسـب  تطويرهـاو و  تحويرهـاتـم  التـيو  et al (Guinn.1986 ,( )50( حسـب طريقـة  نوعيـة وكميـة هـذه الهرمونـات النباتيـة 

 . حصائىإلبكتيريا و ذلك لزوم التحليل ا مكررات من كل 3تم عمل   et al. .(Wu, (2014 )51( طريقة
كالســابق فــي نفــس بيئــة مســتخلص األعشـــاب  ريــايزراعــة البكتفتمــت  األمينــاتواع عديــدات أنــأمــا بخصــوص فصــل ومعرفــة 

 Benzoyl Chloride  (Redmond and Tseng, 1979)(52)وبعـد عمليـة الفصـل تمـت إضـافة مـادة  البحريـة السـائلة
 حســــــــب طريقــــــــة  األمينــــــــاتوذلــــــــك لتحديـــــــد نوعيــــــــة وكميــــــــة عديــــــــدات  HPLCل فــــــــي جهــــــــاز الســــــــائ اســــــــتخدامحقـــــــن و وتم

 )50(1986)al.,etGuinn(  حسب طريقة و تطويرها تم تحويرها التيو )2014()51 ,et al..(Wu    
واع وكميــات هرمونــات النمــو أنــتمــت عمليــة تحديــد  . حصــائىإلمكــررات مــن كــل بكتيريــا و ذلــك لــزوم التحليــل ا 3تــم عمــل 

ريــا مـع عينــات هرمونــات النمـو النباتيــة األصــلية يريــا عــن طريـق مقارنــة الســائل المنـتج مــن البكتيلنباتيـة المنتجــة مــن قبـل البكتا
Authentic Compounds   وحقنها معًا في جهازHPLC (2014 )51( طريقة استخدامب للمقارنة ,et al..(Wu   
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مــو علــى التنــافس بكفــاءة والمعيشــة بنجــاح حــول منطقــة جــذور نبــات ريــا المنتجــة لهرمونــات النيختبــار قــدرة البكتإ .3
  الساليكورنيا

صـل أعزلـة مـن  30عـدد  ( بكميـات كبيـرةو  المفـرزة لهرمونـات النمـوالقويـة و ريـا يختبار قدرة جميـع البكتافي هذه التجربة تم 
نبــات  جــذورســتعمار او حــتالل اها علــى علــى المعيشــة التنافســية وبكفــاءة حــول المنطقــة المحيطــة بالجــذور وقــدرت) عزلــة 70

 .الساليكورنيا
 ريا المنتجـة لهرمونـات النمـويفي محلول من البكت bigelovii Salicornia الساليكورنيا بذورتمت هذه التجربة عن طريق نقع 

يطة مـن ساعات مع إضافة كمية بس 4لمدة لكل ملليتر من الخليط السائل   (X 108 cfu mL-1 1)بتركيز   ةكل على حد
 .بذورالريا حول يلتصاق البكتا أنالصمغ العربي للمحلول وذلك لضم

 رمليـة بها تربـة سم 10صغيرة قطرها  بالستيكية وعيةأفي المحملة بالبكتيريا المختلفة   الساليكورنيابعد ذلك تمت زراعة بذور 
كيلـوجرام مـن  3تعبئـة  متـ. نـاء فتـرة الجـزرثأ تم تجميعها مـن شـاطئ البحـر مـن  مدينـة الـرمس بإمـاره رأس الخيمـة غير معقمة

و تمت زراعة بذرة واحدة في كـل وعـاء بالسـتيكي مـع  ةجاجيوتم وضعها في البيوت الز  التربة البحرية في كل وعاء بالستيكي
 . اإلحصائيو ذلك لزوم التحليل مكررات من كل بكتيريا  6تم عمل . أسابيعخمسة لمدة  ري التربة بماء البحر يومياً 

 2سـم وزراعـة كـل  14تقطيـع الجـذور لطـول تـم بحـرص شـديد و   السـاليكورنيا نبـات أسابيع تمت إزالة جذور خمسةرور عد مب
وذلــك   المدعومــة بالمضــاد الحيــوي ريفامبيســين فــي طبــق بتــري بــه بيئــة مســتخلص األعشــاب البحريــة  الصــلبة  ةعلــى حــدســم 

 حسب طريقة جاح ولمسافات طويلة حول منطقة الجذور ريا على النمو و المعيشة بنيلمعرفة قدرة هذه البكت
(Silva et al.2003)(53)  . 

حـتالل منطقـة إ سـتعمار و اريـا مـن عدمـه فـي يأيـام وذلـك لرؤيـة نجـاح البكت 4لمـدة  م ْ 28تم تحضين األطباق عنـد درجـة حـرارة 
 .الجذور

 ريا النافعة المنتجة لهرمونات النمو النباتيةيتعريف البكت .4
قـدرة تنافسـية  أيضـاً ثبتـت أختيار عدد سبعة عزالت مـن البكتيريـا المنتجـة لهرمونـات النمـو و التـي اتم  3ج التجربة رقم من نتائ

هـذه السـبعة عـزالت مـن البكتيريـا فـي بقيـة الدراسـة  اسـتخدامتـم . عزلـة 30صـل أ عالية للمعيشة في المنطقة حول الجذور مـن
عزلة بكتيرية و المنتجة لهرمونات النمو وذلك لفشلها في المعيشة التنافسية العاليـة  23بقية ال   ستبعادادناه و تم أالموضحة 

 .الساليكورنيافي المنطقة حول جذور 
و ذات القـدرة التنافسـية العاليـة فـي المعيشـة هرمونـات النمـو تـاج أنالقويـة و الفعالـة فـي السـبعة عـزالت مـن البكتيريـا تم تعريف 

خدمًا الطـرق الميكروبيولوجيــة القياســية مثــل صــبغة الجـرام والشــكل المورفولــوجي، شــكل المــزارع مســتفـي المنطقــة حــول الجــذور 
 طريقـةو  ,Palleroni)1984( 5)(4 طريقـةو ذلـك حسـب  APIريـة والتجـارب الفسـيولوجية والبيوكميائيـة مسـتخدمًا نظـام يالبكت

)55()1989 ,(Locci.  
يـــا و تســـميتها نالمأ إلــىفــراز الهرمونـــات النباتيـــة إرســـال البكتيريــا القويـــة فـــي إو تــم تأكيـــد تعريــف البكتيريـــا و ذلـــك عــن طريـــق 

 .العالمية DSMZو ذلك في مختبرات  16SrRNA analysisتقنية ال  استخدامب
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 في المعمل) السماد البيولوجى(  ريا النافعة المنتجة لهرمونات النمو النباتيةيتحضير خليط البكت .5
باإلضـافة تـاج هرمونـات النمـو المختلفـة أنختيارهـا لقـدرتها الفائقـة فـي االسـبعة و التـي تـم  ريـايالبكتهـذه كل نـوع مـن  تربيةتمت 

فـي بيئـة مسـتخلص األعشـاب  ةعلى حـد  الساليكورنياقدرتها العالية على المعيشة التنافسية في المنطقة حول جذور نبات  إلى
 .م ْ 28 ريا عند درجة حرارةيالخاصة بنمو البكت يةالدوارق الزجاجأيام داخل  10البحرية السائلة لمدة 

ممثـل لكـل  يمـع بعضـها الـبعض للحصـول علـى خلـيط قـو  السـبعة ريايلتر من كل نوع من البكت 4تمت بعد ذلك عملية خلط  
ــ ملليتــر 1لموجــودة داخــل كــل ا  (cfu/mL)ريــةيريــا المفــرزة لهرمونــات النمــو وتــم حســاب عــدد الخاليــا البكتيالبكت يط مــن الخل

 .  السائل
) Peat moss(كيلــوجرام مــن التربــة الصــناعية  40 إلــىعلــى البكتيريــا  يحتــوي الــذيمــن الخلــيط  لتــراً  28ضــافة ال إتمــت 

علـى البكتيريـا  يحتـوي الـذيللمحلـول الصـمغ العربـي ضـافة محلـول مـن إتمـت . وتـوكالفألالمعقمة ثالث مـرات داخـل جهـاز ا
 . ريا على حبيبات التربة الصناعيةيلتصاق البكتإ أنوذلك لضم ثناء خلطه مع التربة الصناعيةأذلك و 

عـادة إساعات و من ثـم  3لمدة  Cement Mixerيسمى  معقمتم خلط التربة الصناعية مع محلول البكتيريا داخل خالط كبير 
تشار و تكاثر أن نالضمم في الظالم و ذلك  ْ 28 عند درجة حرارةسبوع أكياس كبيرة معقمة و تركها لمدة أتعبئة الخليط داخل 

 .  البكتيريا داخل حبيبات التربة الصناعية
لمــدة يــوم  البالســتيكيةعلــى بالســتيك كبيــر داخــل البيــوت  التربــة الصــناعية كيــاس و تــم تجفيــفألســبوع تــم فــتح اأبعــد مــرور 

لكل جرام  البكتيرياعدد  تم ضبط تركيز البكتيريا بحيث تكون. البكتيريا النافعة على يالحصول على منتج جاف يحتو  أنملض

 .مستعمرة من البكتيريا لكل جرام من التربة 108  صناعية المحملة بالبكتيريا يساوىمن التربة ال
ــا لكــل جــرام مــن التربــة الرمليــة المســتخدمة فــي جــرام مــن خلــيط التربــة  0.1التركيــز  اســتخدامتــم  الصــناعية المحملــة بالبكتيري

كيلـوجرام مـن  1لكـل الصـناعية المحملـة بالبكتيريـا مـن خلـيط التربـة  جـرام 100بمـا يعـادل  و ذلك  6 الزراعة في التجربة رقم
 .التربة المستخدمة في الزراعة

المجموع الجذرى نمو ريا المنتجة لهرمونات النمو على زيادة يالختبار قدرة البكت داخل البيوت البالستيكيةالدراسات  .6
 ouse Trials)(Greenh  الساليكورنيالنبات  خضريالو 

والتـــي و متنوعـــة لهرمونـــات النمـــو بكميـــات كبيـــرة المنتجـــة القويـــة و ريـــا يخلـــيط مـــن جميـــع البكت اســـتخدامفـــي هـــذه الدراســـة تـــم 
بشــكل نــاجح   الســاليكورنياســتعمرت جــذور نبــات اســم و  14تعــيش وبنجــاح حــول منطقــة الجــذور ولطــول  أن أيضــاً اســتطاعت 

ظـل عـدم فـي فـي تجـارب داخـل البيـوت البالسـتيكية   السـاليكورنيانبـات على زيادة نمـو  وذلك لدراسة قدرتها) التعز  7عدد  (
 .البحرية األعشاب مستخلصو هو  للنمووجود محفز وجود أو 

ثنـاء أتم تجميع التربة الرملية المستخدمة من شاطئ البحر من مدينة الرمس بإمـاره رأس الخيمـة  البالستيكيةفي تجربة البيوت 
كيلـوجرام مـن التربـة فـي كـل  8سـم بهـا بحيـث تـم وضـع  30وعية بالستيكية كبيـرة قطرهـا أضافة التربة في إتمت  .فترة الجزر

 .وعاء بالستيكي كبير
 :اآلتيةمعامالت  األربعة تم عملداخل البيوت البالستيكية في التجارب 

 . (Control) عامالتو مأضافات إفي تربة رملية بحرية دون أي  ةفقط مزروع الساليكورنيانباتات . 1



11 
 مجلد السادس عشر،العدد االولالللدراسات والبحوث  أنمجلة عجم

 بمســـــتخلص األعشـــــاب البحريـــــة  الســــــائل فقـــــط  ةمعاملـــــفـــــي تربـــــة رمليـــــة بحريــــــة و  ةمزروعـــــ الســـــاليكورنيانباتـــــات . 2
(Seaweed Extract)  )NPK 0.1%:0.01%:1.8%(  و المعـروف  مـن مدينـة ملبـورن سـترالياأو المسـتورد مـن

 Seasol Seaweed Concentrate.سم با
  و(Durvillaea potatorum)بنيـة اللـون و هـي الالطحالب اب البحرية على مستخلص سائل من األعش مستخلص يحتوي

(Ascophyllum nodosum).  
 .ريا المنتجة لهرمونات النمويبخليط فقط من البكتمعاملة في تربة رملية بحرية و  ةمزروع الساليكورنيانباتات . 3
خلـيط مـن   إلـىباإلضـافة بمستخلص األعشاب البحريـة  معاملة حرية و في تربة رملية ب ةمزروع الساليكورنيانباتات . 4

 . ريا المنتجة لهرمونات النمويالبكت
 اســتخدامفــتم )  4و المعاملـة رقــم  2المعاملــة رقــم (بخصـوص المعــامالت والتــي تـم فيهــا إضــافة مســتخلص األعشـاب البحريــة 

كما (لكل نبات  ملليتر 150بمعدل  يامأ 3ه في الري مرة كل استخداملتر ماء وتم  1السائل لكل المستخلص من  ملليتر 20
  ).ستخدامالرشادات اإالعبوة و حسب هو مدون على 

كما سبق ريا يتم تحضير البكتفقد  )4و المعاملة رقم  3المعاملة رقم (ريا يبخصوص المعامالت والتي تم فيها إضافة البكتما أ
الصــناعية المحملــة بالبكتيريــا لكــل جــرام مــن جــرام مــن خلــيط التربــة  0.1ركيــز الت اســتخدامتــم   (5).توضــيحه فــي تجربــة رقــم 

الصـناعية المحملــة مـن خلـيط التربـة  جـرام 100و ذلــك بمـا يعـادل   6التربـة الرمليـة المسـتخدمة فـي الزراعـة فـي التجربـة رقـم 
ضـافة التربـة الصـناعية و إفقـد تـم  1م بخصـوص المعاملـة رقـ  .كيلـوجرام مـن التربـة المسـتخدمة فـي الزراعـة 1بالبكتيريا لكـل 

 .الغير محتوية على خليط البكتيريا و تم خلطها مع التربة البحرية
 ربعـة بـذورأبحيـث تمـت زراعـة  األربعةتحتوى على المعامالت  التيو بالستيكية ال األوعيةفي   الساليكورنياتمت زراعة بذور 

 .داخل كل وعاء
 البالسـتيكيةفـي البيـوت  وعيـة البالسـتيكيةألوضـع اتـم . ذلـك لـزوم التحليـل اإلحصـائيمكـررات لكـل معاملـة و  10تم تحضير 

 .مع ري التربة بماء البحر يوميا أشهر خمسةلمدة 
الـوزن الجـاف  للجـذور و , خضـريالمجمـوع الجـذور و لل الغـض وزنتيـة الـآلتـدوين النتـائج اتم شهر أ ةخمسالفترة  انتهاءبعد  

 .األربعة جميع المعامالتل خضريالمجموع الذور و طول الج, خضريالمجموع ال
 دراسة النشاط الميكروبي في التربة .7
دراسـة فـي   جـداً  اً مهمـ اً سابقة الذكر على زيادة النشـاط الميكروبـي فـي التربـة والـذي يعتبـر مؤشـر  ربعةألاقدرة المعامالت  أنلبي

وتحويلهـا  العديمـة اللـون Fluorescein Diacetate (FDA )تبـاع الطريقـة الخاصـة بتكسـير مـادة إعملية خصوبة التربة تم 
ــــــــون األخضــــــــر ب Fluorescein مــــــــادة  إلــــــــى ــــــــة وتركيــــــــز الل ــــــــاس كمي ــــــــم قي ــــــــون و مــــــــن ث جهــــــــاز  اســــــــتخدامالخضــــــــراء الل

Spectrophotometer. 
 هذا يدل على زيادة النشاط الميكروبي في التربة فإنFluorescein كلما زادت كمية ولون مادة  
)56()Rosswall, 1982 and.(Schnurer  
كـل معاملـة  فـي شهرأ الخمسةنهاية فترة بدء الزراعة و بعد  التربة عندجرام من  50هذه التجربة عن طريق إضافة  تم عمل 

 وتركهــا لمــدة نصــف ســاعة عنــد درجــة حــرارة FDAمحلــول فســيولوجي مــنظم يحتــوي علــى مــادة  إلــى االربعــةمــن المعــامالت 
الخضـراء اللـون والتـي يمكـن حسـاب تركيزهـا وتحويلهـا   Fluoresceinمـادة إلـى   FDAتـم تكسـير خالل هـذا الوقـت . م ْ 28
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مكــررات مــن كـل معاملــة و ذلــك لــزوم التحليــل  10و تـم عمــل   μg hydrolyzed FDA g soil-1 وحــدة خاصــة إلـى
  .اإلحصائي

 ليكورنيافي المجموع الجذري و الخضري لنبات الساتحليل العناصر الكبرى والصغرى  .8
 انتهـاءو بعـد  األربعـةفي المعامالت  الساليكورنيانبات ل المجموع الجذري و الخضريتم تحليل العناصر الكبرى والصغرى في 

 Inductively  Coupled Plasma) (ICPAES)جهاز  استخدامعن طريق  شهر داخل البيوت البالستيكيةأة خمسالفترة 
)Atomic Emission Spectrometry (1979 , )57(حسـب الطريقـة المسـتخدمة مـن المرجـع و ذلـكal.et(McQuaker. 

 . مكررات من كل معاملة و ذلك لزوم التحليل االحصائى 5تم عمل 
في المجموع الجذري  )ميناتألاوالجبريلينيات والسيتوكينتات وعديدات  األوكسينات(هرمونات النمو النباتية تحليل  .9
 الخضري لنبات الساليكورنياو 

المجموع الجذري من  )األميناتو عديدات  ،السيتوكينتات ،الجبريلينيات ،األوكسينات(ستخالص هرمونات النمو النباتية اتم 
حسب طريقة  شهر داخل البيوت البالستيكيةأ الخمسةفترة  انتهاء ربعة و بعدألفي المعامالت ا والخضري لنبات الساليكورنيا

)58(), 2014et al.Turan (.  
واع وكميات هرمونات النمو النباتية عن طريق المقارنة مع عينات هرمونات النمو النباتية األصلية أنة تحديد تمت عملي

Authentic Compounds و التي تم شراؤها من شركة Sigma وحقنها معًا في جهاز (HPLC)  High 
Performance Liquid Chromatography  (1986 )05( المعتمدة منطريقة الحسب و ذلك ,et al.Guinn (   التيو 

 طريقةو , والجبريلينيات األوكسيناتلتحليل    et al.,(Wu 2014)51( (تم تحويرها حسب طريقة
 )59()1993 al. et Machàckovà( مكررات من كل معاملة و ذلك لزوم التحليل  5تم عمل  .لتحليل السيتوكينتات

 .اإلحصائي
مكـررات مـن كـل  5تـم عمـل   . األمينـاتلتحليـل عديـدات   )(Flores and Galston 1982)60(طريقـة  اسـتخدامبينمـا تـم  

 . اإلحصائيمعاملة و ذلك لزوم التحليل 
تاج أن خضريالمجموع الجذرى و النمو ريا المنتجة لهرمونات النمو على زيادة يالختبار قدرة البكتالحقلية دراسات ال .10

  (Field Trials) رعلى شاطئ البح الساليكورنيالنبات البذور و 
وجـــود محفـــز النمـــو و هـــو عـــدم وجـــود أو فـــي ظـــل  6نفـــس الخلـــيط المـــذكور فـــي تجربـــة رقـــم   اس���تخدامفـــي هـــذه الدراســـة تـــم 

 حقليــةفــي تجــارب  تــاج البــذورأنو زيــادة  الســاليكورنياعشــاب البحريــة وذلــك لدراســة قــدرتها علــى زيــادة نمــو نبــات ألا مســتخلص
 .رأس الخيمةمارة ٳالعربية المتحدة في  راتاإلماعلى شاطئ البحر في دولة 

 3و في المعامالت رقم الحقلية قبل بدء التجربة   .6في تجربة رقم  المذكورة سابقاً معامالت  األربعةالتجربة تم عمل هذه في 
الصناعية تربة الو تم خلط  5ريا كما سبق توضيحه في تجربة رقم يريا فقد تم تحضير البكتيفيها إضافة البكت توالتي تم 4و 

كيلـوجرام مـن  1الصـناعية المحملـة بالبكتيريـا لكـل من خليط التربـة  جرام 100يعادل  ماالمحملة بالبكتيريا مع التربة  و ذلك ب
و لفترة زمنية طويلة و  تأكد خلط البكتيريا مع التربة جيداً  أنلضمالطويلة  ثناء فترة الجزرأالتربة الموجودة على شاطئ البحر 

بخصــوص المعاملــة رقــم مــا أ. بقــوةو الجديــد  أنســتعمار البكتيريــا فــي التربــة فــي المكــاالمــد و ذلــك للتأكــد مــن  فتــرة لقبــل حلــو 
1(Control)   البكتيريـا و تـم خلطهـا مـن ضـافة التربـة الصـناعية و الغيـر محتويـة علـى خلـيط إ تفقـد تمـ) 2(و المعاملة رقـم

  .مع التربة البحرية
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 اســتخدامفــتم )  4و المعاملـة رقــم  2المعاملــة رقــم (م فيهــا إضــافة مســتخلص األعشـاب البحريــة بخصـوص المعــامالت والتــي تـ
كما (ملليتر لكل نبات  150بمعدل  يامأ 3ه في الري مرة كل استخداملتر ماء وتم  1السائل لكل المستخلص ملليتر من  20

متصـاص النبـات لهـا قبـل بـدء ا نازر الطويلـة لضـمثنـاء فتـرة الجـأو ذلـك ) ستخدامرشادات االإهو مدون على العبوة و حسب 
 .فترة المد

و ) 4و  3معاملـة رقـم ( سم و تم خلط التربة الصـناعية المحملـة بالبكتيريـا بهـا 40تم عمل حفرة عمقها  المعامالتجميع  في
صـفوف طوليـة علـى فـي  االسـاليكورنيتمـت زراعـة بـذور .  قبـل زراعـة البـذور بهـا )2و  1معاملة رقم (الغير محملة بالبكتيريا 

نباتـات بهـا و  أيمتر و تم عمـل منطقـة دون زراعـة  1متر و عرضه   7.5لكل معاملة تم عمل صف طوله . شاطئ البحر
 10تمـت زراعـة  . متـر 1متـر و عرضـها  1.5طولهـا  أنللفصـل بـين المعـامالت و كـ buffer Zoneهـذه المنطقـة اسـمها 
ت المسـافة الفاصـلة بـين كـل نبـات و االخـر تسـاوى أنـمـرات و ك 4معاملـة كـل  رو تـم تكـرا فـي كـل صـف نباتات لكل معاملـة

ثناء فتـرة أمع االعتماد على ماء البحر لري النباتات  أشهر سبعةعلى شاطئ البحر لمدة  الساليكورنياتم ترك نباتات . سم 70
 .بماء البحر النباتات مغمورة تماماً  فيها تكون التيو  دالم

و الــوزن الجــاف  للجــذور , خضــريالمجمــوع التيــة الــوزن الغــض للجــذور و آلشــهر تــم تــدوين النتــائج اأ ســبعةلافتــرة  انتهــاءبعــد 
 .األربعةلجميع المعامالت و كمية البذور  خضريالمجموع الطول الجذور و , خضريالمجموع ال

 التحليل اإلحصائي للنتائج .11
 Randomized. ت جميع المعامالت مرتبة بنظامأنك البحر و على شاطئ داخل البيوت البالستيكيةفي التجارب 

Complete Block Design   فيالبيوت البالستيكية أو  في الساليكورنيابخصوص التجارب الخاصة بزيادة نمو نبات 
مكررات لكل معاملة أما فيما يتعلق بتجارب تحليل العناصر الكبرى والصغرى  10تم عملالبحر  الحقل على شاطئ

 Superanovaالبرنامج اإلحصائي  استخدامتم  .في كل معاملة) مكررات(نباتات  5تحليل النباتية تم والهرمونات 
(Abacus Concepts, Inc., Berkeley, CA, USA) مدى الفروق  أنوتم تحليل النتائج لبي حصائيةلجميع التجارب اإل

 Fisher's Protected LSD Test at P =0.05  المعنوية بين المعامالت مستخدماً 
 النتائج

 الساليكورنياريا النافعة من التربة الموجودة حول منطقة الجذور لنبات يعزل البكت .1
مـاكن مـن شـواطئ دولـة أالتربة و التي تم تجمعيها من عـدة نوعًا من  15من عدد من البكتيريا  نوعًا مختلفاً  70تم عزل عدد 

حسـب نـوع صــبغة  مبـدئيختيـار هـذه العـزالت المختلفـة بشـكل اتـم . ليكورنياالسـاالمزروعـة  بنبـات و  العربيـة المتحـدة اإلمـارات
  .مختلفة في الوسط الغذائي أنلو أفراز إو قدرة البكتيريا على  ،شكل المستعمرة ،لون البكتيريا ،الجرام

 ريا على إفراز هرمونات النمو النباتية المختلفةيقدرة البكت ناالدراسة المبدئية لتبي .2
علـى إفـراز هرمونـات النمـو النباتيـة تـم فقـط ) 1(مـن تجربـة رقـم قـدرة كـل البكتيريـا  أنلمبـدئي لتبيـالدراسـة و المسـح ابعد إجراء 

: علــى إفــراز هرمونــات النمــو النباتيــة اآلتيــة  العاليــة و الكبيــرةمــن البكتيريــا النافعــة ذات القــدرة  اً نوعــ 30الحصــول علــى عــدد 
والسـيتوكينتات ) مثـل حـامض الجبريليـك(، والجبريلينيـات )بيروفيـك األنـدولوحـامض  ستيكأ األندولمثل حامض ( األوكسينات

أمــا بقيــة  )مثــل البيتيروســين والســبيرميدين و الســبيرمين( األمينــاتوعديــدات ) أدونســينو األيزوبنتيــل   أدنــينمثــل األيزوبنتيــل (
تــاج أنأو قامــت ب علــى إفــراز أي مــن هرمونــات النمــوفلــم يــتم اكتشــاف قــدرتها  )عزلــة مــن البكتيريــا 40عــدد (المتبقيــة  العــزالت

 . ها في الدراسة الحاليةاستخدامو بالتالي لم يتم  هرمونات النمو النباتيةضئيلة من  تكميا
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 الساليكورنياريا المنتجة لهرمونات النمو على التنافس بكفاءة حول منطقة جذور ياختبار قدرة البكت  .3
بكميات و المختلفة  هرمونات النمو النباتيةتاج أنعلى )عزلة 30( يةع فقط من عدد البكتيريا الكلواأن 7أثبتت الدراسة قدرة عدد 

ســم ولفتــرة  14نجــاح فــي التربــة وبكميــات كبيــرة حــول منطقــة الجــذور وحتــى مســافة بعلــى المعيشــة بكفــاءة و ) 1جــدول ( كبيـرة
 جـداً و المنتجـة لهرمونـات النمـو وذلـك لنموهـا الضـعيف  عزلـة بكتيريـة 23بقيـة ال   سـتبعاداو تـم   ).2جـدول ( أسابيع خمسة

 .الساليكورنياحول منطقة الجذور أو لفشلها الكامل في المعيشة التنافسية العالية في المنطقة حول جذور نبات 
هذه  ستخداماعند  أنهريا مما يدل على يالبكتواع من أنالسبعة على القدرة التنافسية الناجحة لهذه  النتائج تدل و بقوة ههذ

تقوم  أنا سوف تضمن معيشتها حول منطقة الجذور وبكفاءة عالية وهنا تستطيع هفإن بيولوجيةريا كمخصبات أو أسمدة يالبكت
يمتصها النبات ويستغلها في الدورات الفسيولوجية  أنبإفراز كميات كبيرة من هرمونات النمو حول منطقة الجذور يستطيع 

 .الخاصة بنموه 
 ريا النافعة المنتجة لهرمونات النمو النباتيةيبكتتعريف ال .4

عدد (  Halobacillusوجنس) عزلة 1عدد ( Pseudomonasتمائها لجنس أنوثبت  السبعة المستخدمة ريايتم تعريف البكت
 1عدد ( Marinobacterو جنس ) عزلة 1عدد (Oceanobacillus  وجنس ) عزلة 1عدد ( Serratia وجنس) عزلة 1

 ).عزلة 1عدد (  Streptomycesو جنس ) عزلة 1عدد (Micromonospora  سنو ج ) عزلة
عند خلطها مع بعضها البعض  هفإن أيضاً هذه العزالت ليس لها أي تأثير ضار على بعضها البعض وبالتالي  أن أيضاً لوحظ 

واع نقوم بقتل األت و التي قد من قبل أي نوع من البكتيريامثبطة للنمو  موادأي إفراز  مفي الخليط النهائي سوف نضمن عد
 .الموجودة في الخليط الكلىاألخرى 

المجموع الجذرى نمو ريا المنتجة لهرمونات النمو على زيادة يالدراسات داخل البيوت البالستيكية الختبار قدرة البكت .5
 (Greenhouse Trials)الساليكورنيا لنبات  خضريالو 

الخضري الجذري و المجموع نمو على زيادة ) 2معاملة ( ةحرية  السائل على حدأكدت الدراسة قدرة مستخلص األعشاب الب
من المعاملة  كثر بكثيرأ  (P<0.05) معنوية إحصائيةذات داللة وٕاعطاء نتائج  داخل البيوت البالستيكية الساليكورنيالنبات 

 .)3جدول رقم ( ضافة أي شيء فيهاإو التي لم يتم ) 1(رقم 
زيادة معنوية و ذات داللة  إلىدى أ) 2معاملة ( ةضافة مستخلص األعشاب البحرية السائل على حدإ أنثبتت النتائج أ

طول  ،الخضريالمجموع و  الجاف للجذور الوزن ،الخضريالمجموع في الوزن الغض للجذور و   (P<0.05) إحصائية
 ).3جدول رقم (ة أي شيء فيها ضافإو التي لم يتم ) 1(مقارنة بالمعاملة رقم  الخضريالمجموع  طول الجذور و
لزيادة النمو الجذري  خرىأ ضافاتإ أىدون كعامل محفز  ةعلى حدمستخلص األعشاب البحرية  استخداميمكن  هفإنوبالتالي 

 .الساليكورنياو الخضري لنبات 
ا حدةلو ) ريايواع من البكتأن 7الخليط المكونة من (ريا المنتجة لهرمونات النمو يعند إضافة البكت أنه أيضاً ثبتت الدراسة أو 
زيادة كبيرة في النمو الجذري و الخضري  إلىفي ظل عدم وجود مستخلص األعشاب البحرية  السائل أدى ) 3معاملة رقم (

و التي لم يتم ) 1(كثر بكثير من المعاملة رقم أ  (P<0.05)معنوية  إحصائيةوٕاعطاء نتائج ذات داللة  الساليكورنيالنبات 
 إحصائيةثبت عدم وجود نتائج ذات داللة أالتحليل اإلحصائي  أنو لكن الغريب ). 3جدول رقم (فيها ضافة أي شيء إ

مستخلص األعشاب البحرية  استخدام) (2(بين المعاملة رقم خاصة بنمو المجموع الجذري و الخضري  (P>0.05)معنوية 
 ).3جدول رقم ) (حدةهرمونات النمو على ريا المنتجة ليالبكت استخدام) (3(و المعاملة رقم ) ةالسائل على حد
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ع من او أن 7الخليط المكونة من (ريا المنتجة لهرمونات النمو يعند إضافة البكت أنهالحالية ولكن الجديد في هذه الدراسة 
 نمو المجموعفي  جداً زيادة كبيرة  إلىأدى  )4معاملة رقم ( وجود مستخلص األعشاب البحرية  السائل ظل  في) البكتريا

 حدةمقارنة بالمعامالت التي تضمنت إضافة مستخلص األعشاب البحرية على  الساليكورنيا تالجذري و الخضري لنبا
ضافة إو التي لم يتم ) 1(أو المعاملة رقم  )3معاملة ( حدةريا المنتجة لهرمونات النمو على يالبكتضافة إأو ) 2معاملة رقم (

معنوية  إحصائيةذات داللة ) 4(تم الحصول عليها من المعاملة رقم  التي ت النتائجأنك). 3جدول رقم (أي شيء فيها 
(P<0.05)    ريا المنتجة لهرمونات النمو يإضافة البكت أنثبتت الدراسة الحالية أ  .3أو  2أو  1مقارنة ببقية المعامالت رقم

زيادة  إلىدى أ) 4معاملة رقم (السائل   وجود مستخلص األعشاب البحرية ظل في) ريايواع من البكتأن 7الخليط المكون من (
الوزن الجاف للجذور و المجموع , خضريالوزن الغض للجذور و المجموع الفي   (P<0.05) إحصائيةمعنوية و ذات داللة 

 ).3جدول رقم ) (3(و رقم ) 2(و رقم ) 1(مقارنة بالمعاملة رقم  خضريالمجموع الطول طول الجذور و , خضريال
و التي تضمنت  4ت المعاملة رقم أنفي هذه الدراسة ك الساليكورنيانباتات تاج أنلمعاملة المثلى في زيادة ا فإنبالتالي و 

على البكتيريا المنتجة لكميات  يحتوي الذيو  السماد البيولوجىخليط  إلىباإلضافة مستخلص األعشاب البحرية  استخدام
 .)1شكل ( كبيرة من هرمونات النمو النباتية

 على النشاط الميكروبي في التربةربعة أل ات تأثير المعامالدراسة  .6
و ذات داللة  جداً كبيرة معنوية زيادة  إلىأدى  )2معاملة (على حدة مستخلص األعشاب البحرية   استخدام أن أثبتت الدراسة

) 3جدول رقم (التربة خصوبة في  جداً كبيرة زيادة  إلىدى أ الذي في التربة و النشاط الميكروبيفي   (P<0.05) إحصائية
ريا المنتجة يالبكت استخدامو التي تم ) 3(أو المعاملة رقم ضافة أي شيء فيها إو التي لم يتم ) 1(مقارنة بالمعاملة رقم 
إضافة  أن أيضاً و لقد أثبتت الدراسة   .شهر من بدء التجربةأ 5و ذلك بعد مرور ) 3جدول رقم ( حدةلهرمونات النمو على 

وجود مستخلص األعشاب البحرية  ظل في ) ريايواع من البكتأن 7الخليط المكون من (نتجة لهرمونات النمو ريا الميالبكت
في النشاط الميكروبي في التربة مقارنة بالمعامالت التي تضمنت إضافة  جداً زيادة كبيرة  إلىأدى ) 4معاملة رقم (السائل 

) 3معاملة ( حدةريا المنتجة لهرمونات النمو على يضافة البكتإأو ) 2معاملة رقم ( حدةمستخلص األعشاب البحرية على 
تم الحصول عليها من المعاملة  التيت النتائج أنو ك). 3جدول رقم (ضافة أي شيء فيها إو التي لم يتم ) 1(المعاملة رقم أو 

ولقد أثبتت   ).3دول رقم ج( 3أو  2أو  1مقارنة ببقية المعامالت رقم    (P<0.05)معنوية  إحصائيةذات داللة ) 4(رقم 
كل أسبوع و لمدة ثالثة  ثالث مراتيفضل ري التربة بمحلول مخفف من مستخلص األعشاب البحرية  أنه أيضاً الدراسة 

 . زيادة كبيرة في النشاط الميكروبي في التربة قبل الزراعة إلىذلك يؤدي  أنأسابيع قبل بدء الزراعة حيث 
 الساليكورنيا لنباتالجذري و الخضري المجموع ى في تحليل العناصر الكبرى والصغر  .7

في المعامالت الساليكورنيا للمجموع الجذري و الخضري لنبات التحليل الكلي للعناصر الكبرى والصغرى  أنأثبتت الدراسة 
نوية و ذات مع جداً زيادة كبيرة  إلىأدى ) 2معاملة ( حدةمستخلص األعشاب البحرية  السائل على  استخدامالتي تم فيها 

و التي لم ) 1(مقارنة بالمعاملة رقم ) 4a, 4bجدول رقم (في تركيز العناصر الكبرى والصغرى   (P<0.05) إحصائيةداللة 
 .شهر من بدء التجربةأ 5و ذلك بعد مرور ) 4a, 4bجدول رقم (ضافة أي شيء فيها إيتم 

 استخدامفي المعاملة التي تم فيها الساليكورنيا خل نبات المعدل الداخلي للعناصر الكبرى والصغرى دا أنثبتت الدراسة أو 
على بكثير من النباتات في المعاملة أت أنك )4a, 4bجدول رقم () 2معاملة (مستخلص األعشاب البحرية السائل على حدة 

 .)4a, 4bول رقم جد() 3معاملة رقم (مستخلص األعشاب البحرية السائل  استخدامالبكتيريا فقط دون  استخدام التي تم فيها
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وجود ظل في  ريايواع من البكتأن 7الخليط المكون من (ريا المنتجة لهرمونات النمو يإضافة البكت أن أيضاً لقد أثبتت الدراسة و 
في تركيز العناصر الكبرى والصغرى  أيضاً  جداً زيادة كبيرة  إلىأدى  ) 4معاملة رقم ) (مستخلص األعشاب البحرية السائل

أو ) 2معاملة رقم ( حدةمقارنة بالمعامالت التي تضمنت إضافة مستخلص األعشاب البحرية على ) 4a, 4bجدول رقم (
ضافة أي شيء فيها إو التي لم يتم ) 1(أو المعاملة رقم ) 3معاملة ( حدةريا المنتجة لهرمونات النمو على يضافة البكتإ
 (P<0.05)معنوية  إحصائيةذات داللة ) 4(المعاملة رقم  ت النتائج التم تم الحصول عليها منأنو ك. )4a, 4bجدول رقم (

 .)4a, 4bجدول رقم ( 3أو  2أو  1مقارنة ببقية المعامالت رقم   
الجذري المجموع في  )ميناتألوالجبريلينيات والسيتوكينتات وعديدات ا األوكسينات(تحليل هرمونات النمو النباتية  .8
  لنبات الساليكورنيا الخضريو 

ريا يالبكت استخدامفي المعاملة التي تم فيها  الساليكورنياالمجموع الجذري و الخضري لنبات عند تحليل  أنهراسة أثبتت الد
في المحتوي  جداً لوحظ زيادة كبيرة ) 4معاملة (مستخلص األعشاب البحرية السائل  إلىباإلضافة المنتجة لهرمونات النمو 

أو  1رقم مقارنة ببقية  المعامالت  األميناتجبريلينيات والسيتوكينتات و عديدات وال األوكسيناتالداخلي لهرمونات النمو مثل 
معنوية  إحصائيةذات داللة ) 4(ت النتائج التم تم الحصول عليها من المعاملة رقم أنو ك.  )5a, 5bجدول رقم (  3أو  2

(P<0.05)    5جدول رقم ( 3أو  2أو  1مقارنة ببقية المعامالت رقمa, 5b(. 
 ســتخدامافــي المعاملــة التــي تــم فيهــا  الســاليكورنيالنبــات  الخضــريو  الجــذريالمجمــوع عنــد تحليــل  أنــه أيضــاً أثبتــت الدراســة و  

 اســتخدامدون البكتيريــا  اســتخدام فــي المعاملــة التــي تــم فيهــاأو ) 2معاملــة (مســتخلص األعشــاب البحريــة  الســائل علــى حــدة 
أقـل  أنكـ السـاليكورنيانبـات المعدل الـداخلي لهرمونـات النمـو داخـل  أنلوحظ ) 3 معاملة(مستخلص األعشاب البحرية السائل 

 )4معاملـة (مستخلص األعشـاب البحريـة السـائل  إلىالبكتيريا باإلضافة  استخدامبكثير من مثيالتها في المعاملة التي تم فيها 
 .  )5a, 5bجدول رقم (
فـي المعاملـة  السـاليكورنيالنبـات  الخضـريو  الجـذريالمجموع النمو داخل المعدل الداخلي لهرمونات  أن أيضاً ثبتت الدراسة أو 

علـى بكثيـر مـن أت أنك) 3معاملة رقم (مستخلص األعشاب البحرية  السائل  استخدامالبكتيريا فقط دون  استخدامالتي تم فيها 
  )5a, 5bجـدول رقـم () 2معاملة (دة مستخلص األعشاب البحرية  السائل على ح استخدامالنباتات في المعاملة التي تم فيها 

قـل فـي المعاملـة التـي تـم أ أنكـ) 3معاملـة رقـم (فـي المعاملـة  السـاليكورنياو لكن المعدل الداخلي لهرمونات النمو داخـل نبـات 
 .  )5a, 5bجدول رقم () 4معاملة (مستخلص األعشاب البحرية السائل  إلىالبكتيريا باإلضافة  استخدامفيها 

فــي ظــل وجــود مســتخلص األعشــاب كثــر بكثيــر أبكميــات  قــدرة البكتيريــا علــى إفــراز هرمونــات النمــو كــدت أهــذه الدراســة  أن
مسـتخلص األعشـاب البحريـة السـائل علـى ممـا يؤكـد قـدرة عدم وجـود مسـتخلص األعشـاب البحريـة السـائل  من البحرية السائل

 .العمل كمحفز و منشط لنمو هذه البكتيريا
تاج أنو  خضريالمجموع الجذرى و الريا المنتجة لهرمونات النمو على زيادة يت الحقلية الختبار قدرة البكتالدراسا .9

 (Field Trials)على شاطئ البحر  الساليكورنيالنبات البذور 
 ضريالخو  الجذرينمو المجموع على زيادة ) 2معاملة ( حدةأكدت الدراسة قدرة مستخلص األعشاب البحرية  السائل على 

  (P<0.05)معنوية  إحصائيةعلى شاطئ البحر وٕاعطاء نتائج ذات داللة  الطبيعة فيالساليكورنيا لنبات  و كمية البذور
ضافة مستخلص إ أنثبتت النتائج أ).  6جدول رقم (ضافة أي شيء فيها إو التي لم يتم ) 1(كثر بكثير من المعاملة رقم أ

الوزن الغض في   (P<0.05) إحصائيةزيادة معنوية و ذات داللة  إلىدى أ) 2ة معامل( حدةاألعشاب البحرية السائل على 
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و كمية  الخضريالمجموع طول طول الجذور و  ،الخضريالوزن الجاف للجذور و المجموع  ،الخضريللجذور و المجموع 
 ).6جدول رقم (ضافة أي شيء فيها إو التي لم يتم ) 1(مقارنة بالمعاملة رقم  ورذالب
 حدةعلى ) ريايواع من البكتأن 7الخليط المكونة من (ريا المنتجة لهرمونات النمو يعند إضافة البكت أنه أيضاً الدراسة ثبتت أو 
 زيادة كبيرة في النمو الجذري و الخضري إلىفي ظل عدم وجود مستخلص األعشاب البحرية  السائل أدى ) 3معاملة رقم (
كثر بكثير من المعاملة رقم أ  (P<0.05)معنوية  إحصائيةاء نتائج ذات داللة وٕاعط الساليكورنيالنبات  تاج البذورأنفي و 
عدم وجود نتائج ذات أثبت التحليل اإلحصائي  أنو لكن الغريب ). 6جدول رقم (ضافة أي شيء فيها إو التي لم يتم ) 1(

و ) حدةحرية السائل على مستخلص األعشاب الب استخدام) (2(بين المعاملة رقم  (P>0.05)معنوية  إحصائيةداللة 
 ).6جدول رقم ) (حدةريا المنتجة لهرمونات النمو على يالبكت استخدام) (3(المعاملة رقم 

واع من أن 7من الخليط المكون (ة لهرمونات النمو ريا المنتجيعند إضافة البكت أنهولكن الجديد في هذه الدراسة الحالية 
الجذري  المجموع نموفي  جداً زيادة كبيرة  إلىأدى  )4معاملة رقم ( ة  السائلفي وجود مستخلص األعشاب البحري) ريايالبكت

 الجذريالمجموع طول  الخضري،للمجموع الجذرى و الوزن الجاف  ،خضريللمجموع الجذرى و الالوزن الغض ( و الخضري
ضمنت إضافة مستخلص مقارنة بالمعامالت التي ت الساليكورنيالنبات  كمية البذور و في )الخضري طول المجموع و

أو المعاملة ) 3معاملة ( حدةريا المنتجة لهرمونات النمو على يضافة البكتإأو ) 2معاملة رقم ( حدةاألعشاب البحرية على 
ذات ) 4(ت النتائج التم تم الحصول عليها من المعاملة رقم أنك). 6جدول رقم (ضافة أي شيء فيها إو التي لم يتم ) 1(رقم 

 .  )6جدول رقم ( 3أو  2أو  1مقارنة ببقية المعامالت رقم    (P<0.05)معنوية  إحصائيةداللة 
 :المناقشة 

 فـي زراعـة نبـات السـاليكورنيا كبيـراً  اهتمامـاً  حاليـاً العربية المتحـدة تعطـى  اإلماراتدولة ن ألتم التفكير في هذه الدراسة و ذلك 
المتجـــدد  الحيـــويالوقــود  تـــاجنألو ذلـــك كمصــدر جديـــد  يــاه البحـــركأحــد أهـــم النباتــات الملحيـــة فـــي مجــال الزراعـــة المرويـــة بم

فـــي هـــذا المجـــال، وباتـــت تعتمـــد علـــى  كبيـــراً شـــوطًا العربيـــة  اإلمـــاراتدولـــة وقـــد قطعـــت . للطـــائرات ولغيرهـــا مـــن وســـائل النقـــل
تـاج الوقـود أنواد خـام فـي ها كمـاسـتخدام، ليـتم المحبـة للملوحـة تاج هذا النـوع مـن النباتـاتناألراضي الصحراوية ومياه البحر أل

مــن أجـل إيجــاد طريقــة  الدراســة الحاليـة هــذه و لهـذا قمنــا بـإجراء.  الحيـوي المســتدام بغـرض تطــوير مصـادر الطاقــة المســتدامة
ذلـك عمليـة االسـتزراع و  أثنـاءعن طريق البـذور  الساليكورنياجديدة آمنة و صديقة للبيئة للمساعدة في عملية زيادة نمو نبات 

ات و كــذلك للحصــول علــى كميــات أكثــر مــن أنــكثيــف يســتخدم كــأعالف للحيو  خضــريو كســاء حصــول علــى نمــو لغــرض ال
فـي   .الوقـود الحيـوى للطـائرات فـي حاليـاً يسـتخدم   الـذيالحصول على كميات أكثر من زيـت السـاليكورنيا و  إلىالبذور و بالت

كمصـدر غـذائي  ضـافاتإ أيو دون  حـدةعلـى  يـة السـائلمستخلص األعشـاب البحر  استخداميمكن  أنههذه الدراسة تم إثبات 
  وذلـك فـي التربـة الرمليـة البحريـة السـاليكورنيا الجذري و الخضـري لنبـات المجموع لزيادة نمو و كسماد سائل و محفز  جداً هام 

 . العربية المتحدة اإلماراتداخل البيوت البالستيكية و في الحقل على شواطئ البحر في دولة 
داخل الساليكورنيا تاج الزراعي لنبات نعلى زيادة األ حدةالدراسة قدرة مستخلص األعشاب البحرية  السائل على  حيث أكدت

كثر بكثير من أ  (P<0.05)معنوية  إحصائيةالبيوت البالستيكية و في الحقل على شواطئ البحر وٕاعطاء نتائج ذات داللة 
 إلىدى أ حدةضافة مستخلص األعشاب البحرية السائل على إ أنت النتائج ثبتأ  .ضافة أي شيء فيهاإالمعاملة التي لم يتم 

الوزن الجاف للجذور و  ،الخضريالوزن الغض للجذور و المجموع في  (P<0.05) إحصائيةزيادة معنوية و ذات داللة 
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ضافة أي شيء إيتم  مقارنة بالمعاملة التي لمو في كمية البذور  خضريالمجموع ال طول طول الجذور و ،الخضريالمجموع 
 .فيها
ه استخدامولكن تم   مستخلص األعشاب البحرية السائل كسماد عضوي مغذي لنمو النباتات لهو أمر معروف استخدام أن

 فقط من قبل على المحاصيل الزراعية و الخضروات و الفواكه
 )45(), 2014et al. eraHerr( )42()2014 et al., Calvo( )44()2011 ,Craigie( )43( )2009 ,et al. Khan(

)46()2014 ,et al.  Sharma .( هذه الدراسات السابقة تدعم و تتطابق مع النتائج التي تم الحصول عليها في الدراسة
ولى من نوعها ألالدراسة الحالية تعتبر امستخلص األعشاب البحرية كمحفز لنمو النباتات و لكن  استخدامالحالية في أهمية 

تتحمل  الملحية و التي لنباتاتلالجذري و الخضري المجموع ص األعشاب البحرية كمحفز لزيادة نمو مستخل استخدامفي 
 .الساليكورنياو تنمو على شاطئ البحر مثل نبات  العالية الملوحة

عضوية والعضوية الائي لمستخلص األعشاب البحرية السائل معقد حيث يتركب من بعض المواد الغير يالتركيب الكيم نإ
 يحتويكذلك  و Riboflavin و  B12واألحماض  األمينية والفيتامينات مثل و السكريات والدهنيات  البروتيناتليط من وخ

 ومغذية لنمو النباتات جداً و السيتوكينتات و هي كلها مواد مهمة  األوكسيناتالنباتية مثل  النمو على بعض هرمونات
 )46()2014 et al.,Sharma ( )43()9200 et al.,Khan ( )61(), 1992et al.Crouch (  باستطاعة فإنوبالتالي 

 مقويو  بتستخدمه كمخص أنو تمتص وبسهولة مستخلص األعشاب البحرية كمصدر غذائي  أن الملحية جذور النباتات
 . الساليكورنياللنباتات و التي منها نبات 

في المعامالت الساليكورنيا نبات ل خضريع الجذرى و الللمجمو التحليل الكلي للعناصر الكبرى والصغرى  أنأثبتت الدراسة 
زيادة كبيرة معنوية و ذات داللة  إلىأدى ) 2معاملة ( حدةمستخلص األعشاب البحرية  السائل على  استخدامالتي تم فيها 

أي شيء فيها و التي لم يتم إضافة ) 1(في تركيز العناصر الكبرى و الصغرى مقارنة بالمعاملة رقم   (P<0.05) إحصائية
قد يفسر الزيادة الكبيرة التي حدثت في نمو المجموع الجذري و الخضري  او هذ أشهر من بدء التجربة 5و ذلك بعد مرور 

  .الساليكورنيالنبات 
السابقة و التي تم فيها من قبل  بحاثألو ا في الدراسة الحالية تتطابق مع بعض الدراسات إليهاالتوصل هذه النتائج التي تم 

 فيكبيرة زيادة  إلىه استخدامأدى  الذيو ) et al.,Tarabily  -El 2003()47(السائل  األسماكمستخلص  ستخداما
لم يتم إضافة أي  التيمقارنة بالمعاملة  حمرألالفجل انبات  المحتوى الداخلي للعناصر الكبرى والصغرى في جذور و أوراق

 ).et al.,Tarabily  -El 2003()47( شيء فيها
) ريايواع من البكتأن 7الخليط المكون من (ريا المنتجة لهرمونات النمو يالبكت استخدامعند  أنه أيضاً الدراسة الحالية  تت ثبأو 

 ،الخضريالوزن الغض للجذور و المجموع في   (P<0.05) إحصائيةو معنوية و ذات داللة زيادة كبيرة  إلىأدى  حدةعلى 
مقارنة  الساليكورنيالنبات  و في كمية البذور خضريطول الجذور و المجموع ال ،الخضريالوزن الجاف للجذور و المجموع 

 .ضافة أي شيء فيهاإالمعاملة التي لم يتم ب
 فيالكائنات الحية الدقيقة من بكتيريا و فطريات كمخصبات بيولوجية أو أسمدة بيولوجية  كبديل كلى أو جزئي  استخدام أن

واكه و الغالل لهو أمر معروف و مستخدم بكثرة في كافة المجاالت الزراعية تحسين نمو نباتات الخضروات و الف
)28( ), 2016et al.Malusà  ( (34))Glick, 2014 ( 9)2(), 2014et al.(Bashan  . 
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الكائنات الحية من بكتيريا و فطريات  و تطبيق استخدامالعلمية في مجال  األبحاثهناك ندرة في  في الحقيقة ولكن
بيولوجية أو أسمدة بيولوجية في مجال النباتات البحرية و التي تنمو على شواطئ البحر و التي لها أهمية كمخصبات 

 .بنباتات المحاصيل الزراعية مقارنة الساليكورنيا وأاقتصادية و بيئية مثل القرم 
   نمو المجموع الجذري و الخضري للفسفور فقط لزيادة  و المحللة واع من البكتيريا المذيبةأنبعض  استخداملقد تم من قبل 

  et al.Thatoi ( )40()Kathiresan and Selvam, 2006 ( )38()2000 ,et al.(Bashan,2013()62( لنبات القرم
 )37()2016 ,et al.Teymouri ( و الساليكورنيا )2000()38 ,et al.(Bashan   ، البكتيريا المثبتة  استخدامو تم

 ) et alRavikumar ( ;3)6()1998 et al.,Bashan 2004()39(ادة نمو القرم للنيتروجين الجوي فقط لزي
)0(4)Kathiresan and Selvam, 2006 (   و كذلك نبات الساليكورنيا )2003()64 Puenteet al,-(Rueda 
 )1(4)2012 .,et alJha ( )65()2007 .,et al Ozawa( .   
فقط لزيادة نمو سيد أاسيتيك  األندولوكسينات و بالتحديد لحامض ة فقط لألالمنتجالنافعة و البكتيريا  استخدامكذلك تم و 

    )et al.Ravikumar ( )40( Kathiresan and Selvam2006) 2004( )39(;الخضري لنبات القرمو المجموع الجذري 
دون  الساليكورنيا ات اسيتيك اسيد فقط من التربة التي ينمو بها نب األندولوكذلك تم عزل بكتيريا منتجة فقط لحامض 

  2012et al.(Jha ,(4)1( ختبارها على زيادة نمو المجموع الجذري و الخضري لنبات الساليكورنياإ
)66( 2013) et al.,Mapelli (  .  

البكتيريا  استخدامهذه الدراسات السابقة تدعم و تتطابق مع النتائج التي تم الحصول عليها في الدراسة الحالية في أهمية 
ا االولى أنهثبتت أو لكن الدراسة الحالية الساليكورنيا نمو المجموع الجذري و الخضري لنبات لزيادة  بيولوجىلنافعة كسماد ا

خليط من البكتيريا النافعة و المنتجة و بكميات كبيرة ألكثر من نوع من هرمونات النمو النباتية مثل  استخداممن نوعها في 
والسيتوكينتات ) مثل حامض الجبريليك(، والجبريلينيات )بيروفيك األندولآستيك وحامض  لاألندو مثل حامض ( األوكسينات

و ذلك ) مثل البيتيروسين والسبيرميدين و السبيرمين( األميناتوعديدات ) أدونسينو األيزوبنتيل   أدنينمثل األيزوبنتيل (
 .الساليكورنيازيادة نمو المجموع الجذري و الخضري لنبات لغرض 

بين المعامالت التي تم فيها  خضرينمو المجموع الجذرى و ال فيال توجد فروق معنوية  أنهالدراسة الحالية أثبتت النتائج في 
مؤكدًا  حدةالبكتيريا المنتجة لهرمونات النمو على  استخداممقارنة ب حدةمستخلص األعشاب البحرية السائل على  استخدام

 .الساليكورنياو نبات على زيادة نم حدةقدرة كل منهما على 
في ) ريايواع من البكتأن 7الخليط المكون من (ريا المنتجة لهرمونات النمو يإضافة البكت أنالحالية  الدراسة و كذلك أثبتت 

الوزن الغض في   (P<0.05) إحصائيةزيادة معنوية و ذات داللة  إلىدى أ ظل وجود مستخلص األعشاب البحرية السائل
و في كمية  خضريطول الجذور و المجموع ال, خضريالوزن الجاف للجذور و المجموع ال, خضريالللجذور و المجموع 

الساليكورنيا تاج نبات أنالمعاملة المثلى في زيادة  فإنو بالتالي   .الت الثالثة االخرىمقارنة بالمعاملنبات الساليكورنيا  البذور
السماد خليط  إلىمستخلص األعشاب البحرية باإلضافة  ستخداماو التي تضمنت  4ت المعاملة رقم أنفي هذه الدراسة ك

مما يؤكد وجود ظاهرة التعاون  على البكتيريا المنتجة لكميات كبيرة من هرمونات النمو النباتية يحتوي الذيو  البيولوجى
ها على مستوى العالم في الدراسة الحالية تعتبر هي األولى من نوع أن  .معاً  األثنين استخدامعند   (Synergism)التآزرأو 

يتكون من البكتيريا  بسماد بيولوجى مستخلص األعشاب البحرية السائل كمحفز للنمو على حدة أو مدعمًا و ممزوجاً  استخدام
على النباتات البحرية و التي تعيش على شواطئ البحر مثل نبات  ستخدامالمنتجة لهرمونات و منظمات النمو النباتية لال
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ت المعاملة التي تضمنت أنفي هذه الدراسة كالساليكورنيا تاج نبات أنالمعاملة المثلى في زيادة  فإنو بالتالي  .الساليكورنيا
على البكتيريا المنتجة لكميات  يحتوي الذيو  السماد البيولوجيخليط  إلىمستخلص األعشاب البحرية باإلضافة  استخدام

البكتيريا المفرزة لهرمونات النمو لمستخلص األعشاب البحرية السائل  ستخدامامما يؤكد .  كبيرة من هرمونات النمو النباتية
كوسط مالئم إلفراز هذه  أيضاً حيث نمت بكميات كبيرة و بكثافة شديدة و السماد البيولوجي كغذاء للبكتيريا الموجودة داخل 

 .الهرمونات
 استخدام من قبل بعض الدراسات السابقة و التي تم فيهاتتطابق مع التي تم الحصول عليها في الدراسة الحالية النتائج  هذه

 المنتجة لهرمونات النموالنافعة و  ريايالبكتب مدمجاً (Fish Emulsion) السائل  األسماكمستخلص 
47)(2003) et al.Tarabily  -El( ،  السائل باإلضافة  األسماكعلى مستخلص  يحتوي الذيالخليط  استخدامعطى أو
 ،في النمو الجذري و الخضري معنوية إحصائية و ذات داللةً  جداً زيادة كبيرة المنتجة لهرمونات النمو لنافعة و اريا يالبكت إلى

   .حدةالمنتجة لهرمونات النمو على النافعة و ريا يالبكت استخدامأو  ،حدةالسائل على  األسماكمستخلص  استخداممقارنة ب
على نبات الفجل و هو من الخضروات و ت ناك )et al.rabily Ta-El, 2003()47( جراهاأالسابقة و التي و لكن الدراسة 

مثل نبات  الملحية و التي تعيش على شواطئ البحر اتحد أمثلة النباتأعلى  ألول مرةو تطبيقها لكن الدراسة الحالية تم 
 .الساليكورنيا

المفرزة لهرمونات النمو النباتية المستخدمة في  مصدر غذائي لنمو البكتيريا النافعة أيضاً عشاب البحرية أليعتبر مستخلص ا
تنمو وبكثافة شديدة على مستخلص األعشاب البحرية السائل مستغلة  أنريا تستطيع يالبكت أنو قد لوحظ . السماد البيولوجى

م يكن فقط يعمل مستخلص األعشاب البحرية ل أنيمكن االستنتاج  هفإنالمواد الغذائية الموجودة فيه كمصدر للغذاء، وبالتالي 
 . ريا النافعة المنتجة لهرمونات النمو النباتيةيللبكت اً غذائي اً مصدر  أنك أيضاً لنباتات بل كمحفز لنمو ا

 ريا النافعة و المنتقاة بعناية و المالئمة يواع من البكتأنيتكون المخصب الحيوي المستخدم  في الدراسة الحالية من سبعة 
درة جميعها على إفراز هرمونات النمو بتنوع و بكميات كبيرة وكذلك على المعيشة بنجاح في و قاالبحرية  اإلماراتلبيئة 

واع أنريا المستخدمة في الدراسة الحالية قامت بإفراز يالبكت أن من الواضح جلياً  أنه .منطقة حول الجذور ولفترات زمنية طويلة
 فيتجربة البيوت البالستيكية أو  فيتربة الرملية الملحية سواء داخل الالنمو النباتية وبكميات متفاوتة  هرموناتعديدة من 

تحليل المحتوى الداخلي لهرمونات  نألو ذلك الساليكورنيا لنبات تاج الزراعي نالفضل في زيادة األلها والتي يعود الحقل 
 استخدامالمعامالت التي تم فيها في  جداً كثر بكثير أ أنكالساليكورنيا  لنباتالنمو النباتية في المجموع الجذري و الخضري 

معاملة (مستخلص األعشاب البحرية السائل  إليها مضافاً أو ) 3معاملة رقم ( حدةما على أالبكتيريا المنتجة لهرمونات النمو 
  .خرىمقارنة ببقية المعامالت األ )4رقم 
 (67)(Noel et al, 1996) األوكسينات باتية مثلإفراز هرمونات النمو النعلى  النافعة ريايمن المعروف علميًا قدرة البكت أنه

(34))2014 ,Glick( و الجبريلينات)2014()69 et al.,Cassán ( )68()2001 et al.,Manero -Gutierrez(   و
 al. et r.(Nassa(2003)(71,األميناتوعديدات  )al.et Brader( 9)2()2014.,alet Bashan,2014((70) السيتوكينيات

ريا المنتجة يالبكت أنالظاهرة في الدراسة الحالية تؤكده الدراسات العديدة والتي تم فيها إثبات الساليكورنيا  نباتنمو زيادة  نإ
)et al Bashan,. 2014()29( القدرة على زيادة نمو النباتاتلها  كأسمدة بيولوجيةو المستخدمة  لهرمونات النمو

 )28()2016 .,et al Malusà .( 
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المحتوى الداخلي لهرمونات النمو النباتية  أنلوحظ  تمت داخل البيوت البالستيكية التيفي التجارب في الدراسة الحالية و 
مستخلص األعشاب البحرية +  بالبكتيريافي التربة المعاملة الساليكورنيا  تنبال المجموع الجذري و المجموع الخضريداخل 

أعلى بكثير وبفروق  أنك)  3معاملة رقم ( حدةعلى  السماد البيولوجى استخدامو المعاملة التي تضمنت ) 4رقم معاملة (
معاملة ( حدةمستخلص األعشاب البحرية  السائل على  استخدام فيهامقارنة بالمعامالت والتي تم )  P < 0.05( معنوية 

الزيادة الكبيرة في  المحتوى الداخلي لهرمونات  أن).  1املة رقم مع( شيء أيلم تتضمن اضافة المعاملة التي  أو) 2رقم 
المجموع لزيادة نمو  أيضاً ت مصاحبة أنكداخل المجموع الجذري و المجموع الخضري لنبات الساليكورنيا النباتية  النمو

 هفإنوبالتالي . لبيولوجىبالسماد افي المعاملة التي  شملت مستخلص األعشاب البحرية مدعمًا  الجذري و المجموع الخضري
في المعاملة التي اشتملت على لنبات الساليكورنيا  خضرينمو المجموع الجذرى و الالزيادة الكبيرة في  أنيمكن القول 

في التربة حول  قدرة البكتيريا على إفراز هرمونات و منظمات النمو إلىيرجع  معاً  البكتيرياو مستخلص األعشاب البحرية 
 .المجموع الخضري للنباتات إلى أيضاً تقالها ناو نبات الساليكورنيا متصاصها بواسطة جذور او من ثم منطقة الجذور 

هذه النتائج التي تم الحصول عليها في الدراسة الحالية تتطابق مع بعض الدراسات السابقة و التي تم التوصل فيها من قبل 
 المحتوى الداخلى لهرمونات النمو ةزياد إلىيؤدى يولوجي كسماد بالبكتيريا المنتجة لهرمونات النمو  استخدام أن
 )72()2005 ,et al.Nassar  -El( )47()2003 et al., Tarabily(. 

من البكتيريا و ذلك لقدرتها على إفراز كميات متنوعة من هرمونات  مختلفاً  اً نوع 30 استخدامالدراسة الحالية تم  في 
جراء اختبارات لدراسة قدرة هذه البكتيريا على المعيشة إال بد من  أنك كسماد بيولوجي ضافة البكتيرياإنجاح  أنالنمو و لضم

على المعيشة  30واع فقط من أصل أن 7قدرة عدد  الحالية أثبتت الدراسة.  نبات الساليكورنيابكفاءة حول منطقة جذور 
هذه النتائج تدل على  أن. السبعة البكتيرياحة لهذه بكفاءة في التربة حول منطقة الجذور مما يدل على القدرة التنافسية الناج

ا هفإن كأسمدة بيولوجيةنبات الساليكورنيا ذات القدرة التنافسية الناجحة في المنطقة حول جذور ريا يالبكتهذه  استخدامعند  أنه
و حول منطقة الجذور تقوم بإفراز كميات كبيرة من هرمونات النم أنسوف تضمن معيشتها حول منطقة الجذور وهنا تستطيع 

 .يمتصها النبات  بسهولة أنو بالتالي يستطيع 
ختبار قدرة البكتيريا التنافسية على اأثبتت أهمية  التيتم الحصول عليها تتطابق مع العديد من الدراسات  التيهذه النتائج 

 ة بيولوجيةالبكتيريا كأسمد استخدامعند  المنطقة المحيطة بالجذور فيالعيش بقوة تنافسية عالية 
 )28()6201 ,et al. Malusà ( 9)2()2014 et al.,Bashan  ( )31( )2011, et al.Barret (. 

مع  مدمجاً مستخلص األعشاب البحرية السائل  استخداموتعتبر هذه الدراسة هي األولى من نوعها على مستوى العالم في 
أو في ) البيوت البالستيكية(داخل المشاتل  نبات الساليكورنياتاج أنا المفرزة لهرمونات النمو بغرض زيادة  خليط من البكتيري

زيادة خصوبة التربة ومن ثم  إلىهذا الخليط سوف يؤدي  استخدام أن أيضاً و أثبتت الدراسة . البحارشواطئ الطبيعة على 
البيئة البحرية و التي يؤدى ة خالية من األسمدة الكيميائية وآثارها السيئة على وبطريقة بيئية سليم نبات الساليكورنيانمو زيادة 

 سبسمدة الكيميائية على نألو ذلك الحتواء ا )إغناء المياه بالمغذيات( Eutrophicationحدوث ظاهرة  إلىها استخدام
سوف يساعد بشكل كبير في عملية ئة الصديقة للبيهذه الطريقة الجديدة  استخدام أن  رعالية من النيتروجين و الفسفو 

أو إعادة التحريج عادة التشجير إستزراعها في عملية إعادة إعند  نبات الساليكورنيامن عملية نمو  اإلسراع
(Reforestation)   عادة التأهيل إأو (Rehabilitation)  العربية المتحدة و التي  اإلماراتعلى شواطئ البحر في دولة

 استخدام أن. و الطاقة المتجددة للطائرات يالعربية المتحدة في مجال الوقود الحيو  اإلماراتهم أولويات دولة أمن  حالياً تعتبر 
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ات و كذلك أنكثيف يستخدم كأعالف للحيو  خضرينمو الحصول على  في جداً هذه الطريقة سوف يساعد و بشكل كبير 
يات أكثر من زيت الساليكورنيا مقارنة بالطرق التقليدية الحصول على كم إلىلحصول على كميات أكثر من البذور  و بالتا

 .  الزراعة في
 االستنتاجات

كسماد و كمحفز للنمو  حدةمستخلص األعشاب البحرية السائل على  استخدام فيلى من نوعها و ألا هيتعتبر هذه الدراسة  .1
نبات البحار مثل على شواطئ تعيش  التية للنباتات الملحيو كمية البذور  الخضريو  الجذريالمجموع نمو جل زيادة أمن 

 .الساليكورنيا
 النافعة خليط من البكتيريا البحرية استخدام فيمن نوعها ولى ألا هي أيضاً تعتبر هذه الدراسة   .2

Marine beneficial bacteria)(  األوكسيناتالمفرزة لهرمونات النمو المختلفة و المتعددة و بكميات كبيرة مثل 
 الخضريو  الجذريالمجموع نمو جل زيادة أمن  بيولوجيسماد كو كذلك  األميناتات والسيتوكينتات و عديدات والجبريليني

 .نبات الساليكورنياالبحار مثل على شواطئ تعيش  التيللنباتات الملحية 
 الدراسة حدوث ثبتتأحيث  (Synergism)التآزر ظاهرة  استخدام فيمن نوعها ولى ألاهى  أيضاً تعتبر هذه الدراسة    .3

مستخلص األعشاب  استخدامعند  نبات الساليكورنيالو في كمية البذور الجذري و الخضري المجموع نمو في  جداً زيادة كبيرة 
البكتيريا  استخدامفضل بكثير عن أمع خليط من البكتيريا البحرية المفرزة لهرمونات النمو المختلفة  مدمجاً البحرية السائل 

 .حدةص األعشاب البحرية على أو مستخل حدةعلى 
شملت  التيالمعاملة  في نبات الساليكورنيال و الخضري الجذريالمجموع  نمو زيادةالتآزر في التفسير العلمى لظاهرة  أن .4

مع خليط من البكتيريا البحرية المفرزة لهرمونات النمو هو زيادة تركيز  مدمجاً مستخلص األعشاب البحرية السائل  استخدام
زيادة  أيضاً مينات و ألوالجبريلينيات والسيتوكينتات و عديدات ا األوكسيناتلهرمونات النمو المختلفة من  يتوى الداخلالمح

 .مقارنة ببقية المعامالت لنبات الساليكورنيا خضريو ال يالمجموع الجذر في المحتوى الداخلى للعناصر الكبرى و الصغرى 
 نبات الساليكورنياتربة  في يالنشاط الميكروب فيزيادة كبيرة  إلىدى أالسائل مستخلص األعشاب البحرية  استخدام أن .5

 .خصوبة التربة في زيادة إلىدى أمما 
صفة المعيشة التنافسية حول  البيولوجية األسمدة فيالبكتيريا المستخدمة  فيتتوافر  أند ال ب أنه أيضاً أثبتت الدراسة  .6

 أنو التي تعتبر من أهم الصفات التي البد  ستعمار الجذوراحتالل و ا كتيريا علىالبهذه  قدرة  أيضاً منطقة الجذور و 
 .ها مرة اخرى في الطبيعةاستخدامعادة إعند  تتوفر في البكتيريا المستخدمة

نه آمطريقة  استخدام في العربيمنطقة الخليج  فيالعربية المتحدة و  اإلماراتدولة  فيولى من نوعها ألا هيهذه الدراسة  .7
 .على شواطئ البحرو ل اداخل المشات الساليكورنياجل زيادة نمو أصديقة للبيئة من و 
نبات هذه الطريقة الجديدة الصديقة للبيئة سوف تساعد بشكل كبير في عملية اإلسراع من عملية نمو  استخداما أن . 8

 اإلماراتعلى شواطئ البحر في دولة  (Reforestation)عادة التشجير إستزراعها في عملية اعادة إعند  الساليكورنيا
العربية المتحدة في مجال الطاقة المتجددة و الوقود  اإلماراتهم أولويات دولة أمن  حالياً العربية المتحدة و التي تعتبر 

كثيف يستخدم  خضرينمو الحصول على  في جداً هذه الطريقة سوف يساعد و بشكل كبير  استخدام أن. للطائرات الحيوي
الحصول على كميات أكثر من زيت  إلىات و كذلك للحصول على كميات أكثر من البذور و بالتأنف للحيو كأعال

 .  الزراعة فيالساليكورنيا مقارنة بالطرق التقليدية 
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 مالحــــــــــــق
 

 

 
 التي النباتات. شهرأ 3بعد مرور  داخل البيوت البالستيكية الساليكورنياتاج نباتات أنالمعاملة المثلى في زيادة  يوضح )1(شكل 

ة لهرمونات النمو النباتية البكتيريا المنتجمن خليط  إلىمستخلص األعشاب البحرية باإلضافة  استخدامب هاتمت معاملت اليمينعلى 

الحظ الزيادة الكبيرة في نمو المجموع  .(Control)ضافات إبأي  هامعاملت التي لم يتمو  اليسارعلى  التي اتمقارنة بالنبات

 . الخضري و المجموع الجذري في النباتات التي على اليمين
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Table 1: In vitro production of plant growth regulators (PGRs) by the strongest seven rhizosphere-competent 

isolates (# 2, 6, 15, 16, 21, 37, and 64) obtained from Salicornia rhizosphere soil.  Auxins (Indole-3-acetic acid 

(IAA) and Indole-3-pyruvic acid (IPYA); gibberellins (Gibberellic acid (GA3); cytokinins (Isopentenyl 

adenine (IPa), and Isolpentenyl adenoside (IPA) are measured in µg ml-1 and polyamines (Putrescine (Put), 

Spermidine (Spd), and Spermine (Spm) are measured in mg l-1. Data are from three replicates.  Values with 

the same letter within a row are not significantly (P > 0.05) different according to Fisher’s Protected LSD Test. 

Production of PGRs # 2 # 6 # 15 # 16 # 21 # 37 #  64 

Indole-3-acetic acid 

(IAA) 

253.25 a 175.39 b 112.35 c 88.42 d 64.25 e 260.14 a 182.32 b 

Indole -3-pyruvic 

acid (IPYA) 

35.14 a 30.75 a 67.25 b 80.24 c 11.38 d 95.27 e 14.36 d 

Gibberellic acid 

(GA3) 

12.64 a 10.78 a 25.17 b 35.74 c 47.58 d 23.17 b 60.14 e 

Isopentenyl adenine 

(iPa) 

2.34 a 11.45 b 25.24 c 14.87 b 38.15 d 28.32 c 3.25 a 

Isopentenyl 

adenoside (iPA) 

18.25 a 8.11 b 7.35 b 6.74 b 16.32 a 3.11 c 2.87 c 

Putrescine (Put) 225.48 a 430.86 b 37.91 c 496.62 d 125.32 e 87.58 f 378.14 g 

Spermidine (Spd) 84.52 a 105.87 b 148.75 c 325.71 d 246.78 e 298.71 f  205.78 g 

Spermine (Spm) 15.36 a 88.14 f  5.74 c 47.98 d 13.98 a 65.74 e 35.78 b 

Table 2: Root colonization frequency (%) of seven marine bacteria (# 2, 6, 15, 16, 21, 37, and 64) isolated from 

Salicornia soils in the rhizosphere of Salicornia five weeks after planting the treated seeds. Values are means of 

six replicates for each treatment.  Values with the same letter within a column are not significantly (P > 0.05) 

different according to Fisher’s Protected LSD Test.  Percentage data were arc-sine transformed before analysis. 

Distance from seeds (cm) # 2 # 6 # 15 # 16 # 21 # 37 # 64 

0-2 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 

2-4 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 

4-6 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 

6-8 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 

8-10 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 

10-12 90 ab 100 a 100 a 100 a 100 a 85 b 100 a 

12-14 85 ab 85 b 100 a 100 a 80 b 65 c 90 b 
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Table 3:  Effect of the application of seaweed extract individually (treatment 2) or the mixture of plant 

growth regulators-producing bacteria (treatment 3) or the combination of seaweed extract and the mixture 

of plant growth regulators-producing bacteria (treatment 4) compared to the control (treatment 1) on the 

root and shoot growth characteristics of Salicornia plants grown in an evaporatively cooled greenhouse 

maintained at 28ºC and on the soil microbial activity. Values are means of 10 replicates for each 

treatment.  Microbial activity are measured by µg hydrolyzed FDA g-1 dry soil.  Values with the same 

letter within a column are not significantly (P > 0.05) different according to Fisher’s Protected LSD Test.   

Treatments Shoot fresh 

weight  (g) 

Root fresh 

weight (g) 

Shoot dry 

weight  (g) 

Root dry 

weight (g) 

Shoot length 

 (cm) 

Root length 

 (cm) 

Microbial 

activity 

(1)  73.31 a 33.85 a 18.08 a 3.81 a 22.54 a 11.51 a 35.24 a 

(2)  98.04 b 97.36 b 32.38 b 9.95 b 36.77 b 23.06 b 77.36 b 

(3)  103.69 b 86.14 b 36.10 b 11.66 b 40.28 b 26.49 b 57.65 c 

(4)  202.54 c 145.97 c 82.48 c 22.10 c 69.29 c 38.17 c 124.36 d 

 

Table 4 a:   Effect of the application of seaweed extract individually (treatment 2) or the mixture of plant 

growth regulators-producing bacteria (treatment 3) or the combination of seaweed extract and the mixture 

of plant growth regulators-producing bacteria (treatment 4) compared to the control (treatment 1) on the 

endogenous nutrient levels of Salicornia UrootsU grown in an evaporatively cooled greenhouse maintained at 

28ºC. The values are means of five replicates and the values with the same letter within a row are not 

significantly (P > 0.05) different according to Fisher's Protected LSD Test.   

 Nutrients   Treatment (1) Treatment (2) Treatment (3) Treatment (4) 

Nitrogen (g/kg) 21.76 a 55.78 b 39.45 c 76.27 d 

Phosphorus (g/kg) 2.25 a 19.76 b 10.81 c 30.78 d 

Potassium (g/kg) 21.41 a 46.38 b 33.47 c 56.14 d 

Sulfur (g/kg) 2.66 a 18.26 b  9.37 c 26.45 d 

Calcium (g/kg) 3.17 a 19.46 b  10.69 c 27.32 d 

Magnesium (g/kg) 1.77 a 12.84 b  6.47 c 21.36 d 

Nitrate (g/kg) 2.05 a 16.81 b  8.36 c 23.15 d 

Copper (mg/kg) 1.05 a 10.21 b  4.68 c 15.47 d 

Zinc (mg/kg) 12.37 a 34.59 b  23.45 c 43.05 d 

Manganese (mg/kg) 19.36 a 39.64 b  28.16 c 50.72 d 

Iron (mg/kg) 76.25 a 112.46 b  97.34 c 145.87 d 
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Table 4 b:   Same as Table 4a but in the UshootsU of Salicornia plants. 

 Nutrients   Treatment (1) Treatment (2) Treatment (3) Treatment (4) 

Nitrogen (g/kg) 35.26 a 70.17 b  50.25 c 88.25 d 

Phosphorus (g/kg) 5.76 a 24.87 b  14.65 c 34.47 d 

Potassium (g/kg) 31.75 a 57.41 b  43.88 c 66.78 d 

Sulfur (g/kg) 4.88 a 21.74 b 11.27 c 33.45 d 

Calcium (g/kg) 6.58 a 23.78 b  14.38 c 35.98 d 

Magnesium (g/kg) 3.77 a 16.32 b  9.41 c 26.48 d 

Nitrate (g/kg) 3.25 a 19.87 b  10.45 c 26.28 d 

Copper (mg/kg) 1.52 a 13.58 b 7.25 c 19.36 d 

Zinc(mg/kg) 18.36 a 37.12 b 29.74 c 50.69 d 

Manganese (mg/kg) 25.68 a 49.08 b  37.32 c 58.71 d 

Iron (mg/kg) 85.36 a 125.68 b  109.54 c 174.39 d 

Table 5a: Effect of the application of seaweed extract individually (treatment 2) or the mixture of plant 

growth regulators-producing bacteria (treatment 3) or the combination of seaweed extract and the mixture 

of plant growth regulators-producing bacteria (treatment 4) compared to the control (treatment 1) on the 

endogenous level of plant growth regulators (PGRs) namely auxins (Indole-3-acetic acid (IAA) and 

Indole-3-pyruvic acid (IPYA); gibberellins (gibberellic acid (GA3); cytokinins (isopentenyl adenine (IPa), 

and  isolpentenyl adenoside (IPA);  polyamines (putrescine (Put), spermidine (Spd), and spermine (Spm) 

in the UrootsU of Salicornia plants grown in an evaporatively-cooled greenhouse maintained at 28ºC.  

Polyamines are presented as mg g-100 dry weight, and auxins, gibberellins and cytokinins are presented as 

µg g-100 dry weight. The values are means of five replicates and the values with the same letter within a 

row are not significantly (P > 0.05) different according to Fisher's Protected LSD Test. 

 Plant growth regulators Treatment (1) Treatment (2) Treatment (3) Treatment (4) 

Indole-3-acetic acid (IAA) 64.14 a 91.27 b 144.74 c  215.14 d 

Indole-3-pyruvic acid (IPYA) 8.44 a 21.32 b 54.23 c  91.21 d 

Gibberellic acid (GA3) 20.85 a 49.65 b 91.52 c  125.25 d 

Isopentenyl adenine (IPa) 2.75 a 9.75 b 18.84 c  31.84 d 

Isolpentenyl adenoside (IPA) 1.25 a 10.54 b 20.36 c  29.76 d 

Putrescine (Put) 91.11 a 128.35 b 215.36 c  340.75 d 

Spermidine (Spd) 71.14 a 98.25 b 155.65 c  228.36 d 

Spermine (Spm) 48.47 a 87.25 b 119.47 c  188.68 d 
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Table 5b:   Same as Table 5a but in the UshootsU of Salicornia plants. 

 

 Plant growth regulators Treatment (1) Treatment (2) Treatment (3) Treatment (4) 

Indole-3-acetic acid (IAA) 105.28 a 151.72 b 189.57 c  398.74 d 

Indole-3-pyruvic acid (IPYA) 12.65 a 38.54 b 64.75 c  108.27 d 

Gibberellic acid (GA3) 33.53 a 78.81 b 105.35 c  182.25 d 

Isopentenyl adenine (IPa) 8.25 a 19.38 b 35.68 c  51.84 d 

Isolpentenyl adenoside (IPA) 2.45 a 12.87 b 25.87 c  37.89 d 

Putrescine (Put) 212.24 a 285.14 b 435.57 c  720.14 d 

Spermidine (Spd) 112.14 a 166.78 b 212.75 c  425.98 d 

Spermine (Spm) 119.24 a 165.78 b 202.78 c  411.27 d 

 

Table 6: Effect of the application of seaweed extract individually (treatment 2) or the mixture of plant 

growth regulators-producing bacteria (treatment 3) or the combination of seaweed extract and the mixture of 

plant growth regulators-producing bacteria (treatment 4) compared to the control (treatment 1) on the root 

and shoot growth characteristics and seed yield of Salicornia plants grown under open field conditions on the 

coast and on the soil microbial activity. Values are means of four replicates for each treatment and every 

replicate consisted of 10 plants.  Microbial activity are measured by µg hydrolyzed FDA g-1 dry soil.  

Values with the same letter within a column are not significantly (P > 0.05) different according to Fisher’s 

Protected LSD Test.   

 

Treatments Shoot fresh 

weight  (g) 

Root fresh 

weight (g) 

Shoot dry 

weight  

(g) 

Root dry 

weight (g) 

Shoot length 

 (cm) 

Root 

length 

 (cm) 

Seed 

yield 

(g/plant) 

Microbial 

activity 

(1)  96.51 a 54.46 a 21.98 a 7.25 a 29.76 a 16.77 a 0.27 a 30.41 a 

(2)  138.43 b 99.52 b 43.65 b 14.76 b 48.85 b 31.94 b 0.62 b 80.45 b 

(3)  146.65 b 108.28 b 47.39 b 16.92 b 54.87 b 34.95 b 0.70 b 62.31 c 

(4)  278.53 c 184.85 c 84.44 c 28.42 c 78.21 c 47.92 c 1.72 c 140.58 d 

 



1 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد السادس عشر، العدد االول

اىلــــــــه تعـــــلقول دراسة داللية  
َذا اختََُّذوا قـَْوِمي ِإنَّ  َربِّ  يَا الرَُّسولُ  َوقَالَ (   ))30(َمْهُجورًا اْلُقْرآنَ  هَٰ

Study of everse 
“ The Messenger said: MyLord My Own People Had made this Quran an object of laughter” 

*Dr.Asmail Elyaan 
Abstract 

Multiple Quran interpretation books discuss 
the differences between the Mecca and 
Medina Qurans in terms of city of origin for 
each, length of the verses and the type of 
instated laws (general vs. detail oriented). 
  
It goes without doubt that Muslims in Mecca 
endured a lot of torture and injustice, 
however, the Quran and Prophet Mohammad 
(PBUH) brought positivity to many aspects 
of life during that period. 
This research – unlike any research before it- 
sheds light on the optimism demonstrated in 
the Mecca chapters of the Quran to boost 
motivation across the Muslim society; 
religiously, politically, militarily and 
economically.   
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إمساعيل عليان. د*   
لخصامل  

 قـَْوِمي ِإنَّ  َربِّ  يَا الرَُّسولُ  َوقَالَ (تعاىل قوله حول املفسرون اختلف
َذا اختََُّذوا  َمن يف اختالفهم وكان ، ]الفرقان :30 [ َمْهُجورًا اْلُقْرآنَ  هَٰ

 املسلمون أم الكفار، هم هل ؟ "قومي "هم

 كفار  هم املقصود أن إىل ومال الفريقني، رأي الباحث عرض  
 األولني السابقني على ويستحيل مكية، الفرقان سورة ألن قريش؛

 معنيني؛ على جاء القرآن يف اهلجر مث القرآن، هجرُ  اإلسالم يف
 أنّ  الباحث وبّني  الذم، :والثاين واالبتعاد، القطع :األول

 عن يتحدث السابق السياق ألن اآلخرة؛ يف مرفوعة الشكوى
 .اآلخر اليوم
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مقدمة   
المأثور واللغة والسياق، ولعل الرجوع إلى األساسين األولين يكون أسهل من : التفسير يقوم على أسس ثالثة؛ هي إن  

القراءة الركنية التي تعني تدبر ألفاظ :السياق؛ ألن السياق يحتاج إلى إعمال فكر وٕالى قراءة القرآن بمستوياته الثالثة؛ وهي 
ربط اآلية بالسياقين ؛ السابق والالحق، ثم القراءة األفقية؛ : ثم القراءة الرأسية؛ وهياآلية دون الحاجة إلى ربطها بغيرها، 

 .وهي استقصاء اللفظ المراد دراسته من خالل اآليات القرآنية كلها

 نْ َومَ ":القطع واالبتعاد، كما في قوله تعالى: األول: بمعنيين –القراءة األفقية  –ولهذا فإن لفظ الهجر ورد في القرآن   

 َفَقدْ  اْلَمْوتُ  ُيْدِرْكهُ  ثُمَّ  َوَرُسوِلهِ  اللَّهِ  ِإَلى ُمَهاِجًرا َبْيِتهِ  ِمنْ  َيْخُرجْ  َوَمنْ  َوَسَعةً  َكِثيًرا ُمَراَغًما اْألَْرضِ  ِفي َيِجدْ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي ُيَهاِجْر 

 َساِمًرا ِبهِ  ُمْسَتْكِبِرينَ  ":الهجو والذم؛ كما في قوله تعالى: والثاني ]النساء: 100["َرِحيًما َغُفوًرا اللَّهُ  َوَكانَ  اللَّهِ  َعَلى َأْجُرهُ  َوَقعَ 

 ]المؤمنون: 67 ["َتْهُجُرونَ 

وتقوم منهجية البحث على الدراسة الداللية المعجمية والسياقية، أما الداللة المعجمية فال تفي بالغرض المطلوب، وأما   
الداللة السياقية فهي قائمة على تحليل داللة اللفظ من خالل اآلية الواحدة، وهو ما يسمى بالقراءة الركنية التي تعتمد على 

، فإن لم تِف هذه القراءة بالمطلوب كما هو الحال في هذه اآلية التي يدور البحث حولها، آخرهاإلى قراءة اآلية من أولها 
فُيْلجأ إلى القراءة العمودية ، وهي  –االبتعاد والهجو  -معنيين من المشترك اللفظي الذي يحمل " مهجور" حيث إن لفظ

يشكو  – صلى اهللا عليه وسلم –هل الرسول : اء وهون العلمرفع الخالف القائم بيربط اآلية بالسياقين؛ السابق والالحق ل
في القرآن لتحديد " الهجر" ثم القراءة األفقية؛ وهي دراسة لفظ في هذه اآلية قومه كفار مكة، أم شاملة الكفار والمسلمين؟

 .بمعنى الهجو والذمفي حق الكفار " تهجرون"المعنى في اآلية، حيث ور د في سورة  المؤمنون لفظ 

وتكمن أهمية هذه الدراسة في عدم التهيب من اقتحام المسائل الخالفية، مع كامل التقدير الختالف اآلراء، انطالقًا من   

ولعل من أهم المرجحات التي جعلت الباحث يميل إلى أن شكوى الرسول . مبدأ لن تحصل على جديد ما دمت تكرر القديم

 –رضي اهللا عنهم  –آن، هو أن سورة الفرقان مكية، وكان الصحابة من هجر قومه القر  –السالم  الصالة و عليه –

 .شديدي التمسك بالقرآن؛ تالوة وعمالً 

داللة : ، والثاني"قومي"داللة لفظ: المحور األول :واقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى محاور أربعة؛ جاءت كما يأتي 

داللة : األولى: مهجورًا، وفي هذا المحور مسألتان؛ هما"داللة لفظ: بع، والرا"هذا" داللة اسم اإلشارة: ، والثالث" اتخذوا"الفعل

 .المغايرة بين الهجر وترك التدبر، ثم الخاتمة متضمنة النتائج والتوصيات: مهجورًا، والثانية"
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 داللة القوم واألمة

هل هي  –عليه الصالة والسالم  -البد من بيان وقت هذه الشكوى الصادرة من الرسول  قبل الشروع في هذا المحور،  

   في الدنيا، أم في اآلخرة؟                                                  

  ي إن هذه الشكوى صادرة في الدنيا، ومن هذا الفسطاط الزمخشرّي الذ: افترق المفسرون إلى فسطاطين؛ األول يقول   
مهم حّل بهم التجؤوا إليه وشكوا إليه قو   وفي هذه الحكاية تعظيم للشكاية وتخويف لقومه؛ ألن األنبياء كانوا إذا" :قال

إن هذه الشكوى تكون يوم القيامة، ومن هذا الفسطاط أبو مسلم األصفهانّي الذي : والثاني يقول ،.)1("العذاب ولم ُينَظروا

 َعَلىٰ  ِبكَ  َوِجْئَنا ِبَشِهيدٍ  ُأمَّةٍ  ُكلِّ  ِمن ِجْئَنا ِإَذا َفَكْيفَ ":يقوله في اآلخرة وهو كقوله - عليه السالم - المراد أن الرسول :"قال

ؤَُالءِ   .)2(]النساء: 41 [ "َشِهيًدا هَٰ

ِلكَ ": في قوله تعالى ويرى الباحث أن الرأيين وجيهان؛ فالقائلون بأن الشكوى كانت في الدنيا نظروا إلى السياق الالحق     َوَكذَٰ

فالهداية والنصرة في الدنيا، وأما القائلون بأنها  ،]الفرقان: 31  ["َوَنِصيًرا َهاِدًيا ِبَربِّكَ  َوَكَفىٰ  اْلُمْجِرِمينَ  مِّنَ  َعُدو�ا َنِبيٍّ  ِلُكلِّ  َجَعْلَنا

 الرَُّسولِ  َمعَ  اتََّخْذتُ  َلْيَتِني َيا َيُقولُ  َيَدْيهِ  َعَلىٰ  الظَّاِلمُ  َيَعضُّ  َوَيْومَ " :إلى السياق السابق في قوله تعالى نظرواكائنة يوم القيامة؛ 

ويميل الباحث إلى أن الشكوى في الدنيا موجهة إلى كفار قريش؛ ألن سورة الفرقان مكية، ويستحيل ،  ]الفررقان: 27[ "َسِبيًال 

 .القرآن –رضي اهللا عنهم  –أن يهجر السابقون في اإلسالم من الصحابة 

ألن الدعوة اإلسالمية  القرآن الكريم غاير بين اللفظين؛  ولذلك فإن ،"القوم" لفظ من داللة أوسع "األمة "ظلف وال شك أن  
 :تعالى قولهفي  بداية بإنذار عشيرته؛ _عليه السالم _ الرسول مّرت بمرحلتين؛ مكية ومدنية، ففي المرحلة المكية ُكلِّف 

قريشًا أيضًا؛ تشمل  وقد -عليه السالم  -والعشيرة قد تكون أقارب الرسول ، ]الشعراء:  214[ َ"اْألَْقَرِبين َعِشيَرَتكَ  َوَأنِذْر "

 َعِشيَرَتكَ  َوَأنِذْر ": - عز وجل -حين أنزل اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -قام رسول اهللا  ":كما جاء في الرواية اآلتية

ال  ،اشتروا أنفسكم، ال أغني عنكم من اهللا شيئًا، يا بني عبد مناف -أو كلمة نحوها  - ،معشر قريشيا : ، قال "اْألَْقَرِبينَ 

ال أغني عنك  ،ال أغني عنك من اهللا شيئًا، ويا صفية عمة رسول اهللا ،أغني عنكم من اهللا شيئًا، يا عباس بن عبد المطلب
 ).3("سليني ما شئت من مالي ال أغني عنك من اهللا شيئاً  ،من اهللا شيئًا، ويا فاطمة بنت محمد

 ُقل اْلَحقُّ  َوُهوَ  َقْوُمكَ  ِبهِ  َوَكذَّبَ ": ؛ كما جاء في اآليات التالية"قوم "وفي هذه المرحلة كان الخطاب يوجه إلى قريش بلفظ   

 َال  ِإنَّهُ  الدَّار َعاِقَبةُ  َلهُ  َتُكونُ  َمن َتْعَلُمونَ  َعاِمٌل َفَسْوفَ  ِإنِّي َمَكاَنِتُكمْ  َعَلىٰ  اْعَمُلوا َقْومِ  َيا ُقلْ "،]االنعام: 66[ "ِبَوِكيلٍ  َعَلْيُكم لَّْستُ 

ا "،]الزمر: 39[ "َتْعَلُمونَ  َفَسْوفَ  َعاِملٌ  ِإنِّي َمَكاَنِتُكمْ  َعَلىٰ  اْعَمُلوا َقْومِ  َيا ُقلْ  "،]االنعام: 135["الظَّاِلُمونَ  ُيْفِلحُ   اْبنُ  ُضِربَ  َوَلمَّ

 ]الزخرف: 57 [ "َيِصدُّونَ  ِمْنهُ  َقْوُمكَ  ِإَذا َمَثًال  َمْرَيمَ 

حدثني : "في الرواية اآلتية من الدعوة –عليه الصالة والسالم  –والمتأمل في هذه اآليات يتضح له موقف قوم الرسول    

  يحكي نبيا من األنبياء  ضربه قومه فأدموه، وهو  -صلى اهللا عليه وسلم  -كأني أنظر إلى النبي : شقيق، قال عبد اهللا

محمدًا  –رضي اهللا عنها  –وعندما أخذت خديجة ، .)3("اللهم اغفر لقومي فإنهم ال يعلمون": يمسح الدم عن وجهه ويقول
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هذا الناموس الذي نزَّل اهللا  :"قال ورقةحراء،  غارعليه ما رآه في  بن نوفل، وقّص  ةإلى ورق –عليه الصالة والسالم  –

 ).4(" على موسى، يا ليتني فيها جذعًا، ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك

َه ِإَلى َربِِّه ِفي َهَذا :" بقوله" قومي"وعلق ابن عاشور على  ُسوَل َتَوجَّ ُسوِل؛ ِإْنَذاُر ُقَرْيٍش ِبَأنَّ الرَّ َواْلَمْقُصوُد ِمْن ِحَكاَيِة َقْوِل الرَّ
 ــــَوالتَّْعِبيُر َعْن ُقَرْيٍش بِ . ِلِالْهِتَماِم ِبِه ِلَيُكوَن التََّشكِّي َأْقَوى" ِإنَّ "ْأِن، َفُهَو َيْسَتْنِصُر ِبِه، َوُيوِشُك َأْن َيْنُصَرُه، َوَتْأِكيُدُه ِب الشَّ 

ِر ِمْن ِفْعِلِهْم َمَعُه؛ ِألَنَّ َشْأَن َقوْ " َقْوِمي"              ).5("ُجِل َأْن ُيَواِفُقوهُ ِم الرَّ ِلِزَياَدِة التََّذمُّ

ةٌ  مِّنُكمْ  َوْلَتُكن" :تعالى في قولهوأما المرحلة المدنية، فقد انتقل الخطاب من القوم إلى األمة؛ كما     اْلَخْيرِ  ِإَلى َيْدُعونَ  ُأمَّ

 ]آل عمران: 104 [ "اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َوُأولَِٰئكَ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َوَيْنَهْونَ  ِباْلَمْعُروفِ  َيْأُمُرونَ 

  :" آبادي تلك الدالالت،فقال لف داللته باختالف السياق، وقد جمع الفيروزمن المشترك اللفظي الذي تخت" أّمة" ويَعدُّ لفظ  

هو على الحّق، الّرُجل الجامع للخير، واِإلمام، وجماعٌة َأرسل ِإليهم َرُسول، والجيل من كل حّي، والجنس، وَمن : اُألمَّة لغة

. ومن الرجل قومه وُمخالف لسائر اَألديان، والِحين، والقامة، واُألمُّ، والوجه، والنشاط، والطَّاعة، والعاِلم، ومن الوجه ُمعظُمه،

 .  ) 6("َخْلقه: وُأمَّة اهللا تعالى

       عليه  –؛كما قال "أمة"بلفظ –م صلى اهللا عليه وسل –وكذلك جاءت السنة في المرحلة المدنية معبرة عن أتباع النبي  

َل ُكلُّ َنِبيٍّ َدْعَوَتُه، َوإِنِّي اْخَتَبْأُت َدْعَوِتي َشَفاَعًة ِألُمَّ :"  -الصالة والسالم   ِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة، َفِهَي ِلُكلِّ َنِبيٍّ َدْعَوٌة ُمْسَتَجاَبٌة، َفَتَعجَّ

 ) .4("ُأمَِّتي َال ُيْشِرُك ِباِهللا َشْيًئا َناِئَلٌة ِإْن َشاَء اُهللا َمْن َماَت ِمنْ 

أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي :" فقال"رجال" عن أناس يوم القيامة بلفظ – وسلمعليه صلى اهللا  –بينما عّبر   

 ) .3("ال تدري ما أحدثوا بعدك : أي رب أصحابي، يقول: رجال منكم، حتى إذا أهويت ألناولهم اختلجوا دوني، فأقول

َأنا َفَرطُكْم على اْلَحْوض، وليردن َعلّي :" فقال"أقوام:  فقال" أقوام" بلفظ –عليه السالم صلى اهللا  –وفي رواية أخرى عّبر 

ون َوَهؤَُالء الَّذين َأْحَدُثوا بعده، يْحَتمل َأن ُيَراد بهم الُمَناِفُقوَن والمرتد". َأقوام أعرفهم ويعرفونني، ثمَّ ُيَحال بيني َوبينهْم 

 َيْوَمِئذٍ  َبْيَنُهمْ  َأنَسابَ  َفَال  الصُّورِ  ِفي ُنِفخَ  ِإَذا" :ويوم القيامة تلغى القوميات؛ كما قال تعالى ) .7("والمبتدعون ِفي أصل الّدين

ةٍ  ُكلَّ  َوَتَرىٰ " :، وتحشر األمم؛ كما قال تعالى]المؤمنون: 101[ "َيَتَساَءُلونَ  َوَال  ةٍ  ُكلُّ  َجاِثَيةً  ُأمَّ  اْلَيْومَ  ِكَتاِبَها ِإَلىٰ  ُتْدَعىٰ  ُأمَّ

 ]الجاثية: 28 [ "َتْعَمُلونَ  ُكنُتمْ  َما ُتْجَزْونَ 
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"اتخذوا "داللة الفعل  
تخاذ ال تكلف فيه، وكما يقول أهل اال هجروا هذا القرآن؛ ألن الهجر دون: اقتران الهجر باالتخاذ له داللته، ولم يقل  

 -وعندما دخلت عليه حروف الزيادة " وخذ" جذره اللغويفعل ماٍض " اّتخذ" زيادة المبنى زيادة في المعنى، والفعل: الصرف
 ".افتعل" على وزن " ّتخذا" قلبت تاًء، ثم أدغمت بتاء افتعل، فأصبح الفعل -الواو  -فإن فاء الفعل  -الهمزة والتاء 

                                                                   :وقد ذكر الحمالوي ستة معاٍن لهذا الوزن الصرفي؛ هي    

اجتهد : االجتهاد والطلب؛ كاكتسب واكتتب؛ أي: االتخاذ، كاختتم زيد واختدم؛ اتخذ له خاتًما وخادًما، وثانيها: أحدها" 

أظهر العذر  : كاعتذر واعتظم؛ أي ؛ اإلظهار: ورابعها. التشارك؛ كاختصم زيد وعمرو: اوطلب الكسب والكتابة، وثالثه

مطاوعة الثالثّي كثيًرا، : سادسها، و بالغ فى القدرة والردَّة : أي المبالغة في معنى الفعل؛ كاقتدر وارتد،: والعظمة، وخامسها

 )8(" كَعَدلته فاعتدل، وجَمعته فاجتمع

ثم..." :تعالى قوله المعاني تلك على األمثلة ومن ا اْكَتَسَب ِمَن اْإلِ ْنُهم مَّ  :تعالى قولهو  ]النور: 11 [ " ...ِلُكلِّ اْمِرٍئ مِّ

َذانِ "  ]التوبة: 94 [ " ...ِإَلْيِهمْ  َرَجْعُتمْ  ِإَذا ِإَلْيُكمْ  َيْعَتِذُرونَ " :تعالى وقوله، ]الحج: 19 [ " ...َربِِّهمْ  ِفي اْخَتَصُموا َخْصَمانِ  هَٰ

لَ  الشَّْيَطانُ  اْلُهَدى َلُهمُ  َتَبيَّنَ  َما َبْعدِ  مِّن َأْدَباِرِهم َعَلىٰ  اْرَتدُّوا الَِّذينَ  ِإنَّ " :وقوله تعالى وقوله ، ]محمد: 25[ "َلُهمْ  َوَأْمَلىٰ  َلُهمْ  َسوَّ

ْجَتِمُعونَ  َأنُتم َهلْ  ِللنَّاسِ  َوِقيلَ " :تعالى  ]الشعراء: 39[ "مُّ

، فقريش اتخذت من هجر القرآن وهجوه صنعة، وأما االجتهاد في "اّتخذوا" وُجّل هذه المعاني اجتمعت في هذا الفعل  

والكذب واالختالق، كأساطير األولين  الطلب والتكلف في الهجر، فإن قريشًا بذلت جهدًا، وتفننت في إلصاق التهم بالقرآن؛ 

يليق به، وأما اإلظهار؛ ماع والتشاور لنعت القرآن بما ال كان ديدن زعمائهم االجتوغير ذلك من األباطيل، وأما التشارك؛ ف

بالغة؛ فقد فلم تتواَن قريش بإعالن عداوتها للقرآن، والتعرض للقوافل القادمة إلى مكة؛ لتحذيرهم من سماع القرآن، وأما الم

  .بالغوا في هجو القرآن وذمه

يجدها متعلقة بمعصية أو تحذير من ارتكاب " اتخذوا" تملت على الفعلالكريمة التي اش والمتأمل في اآليات 

(معصية
0F

 الَِّذينَ  َأيَُّها َيا" :وقوله تعالى ،]النساء:  153[ " ...اْلَبيَِّناتُ  َجاَءْتُهمُ  َما َبْعدِ  ِمن اْلِعْجلَ  اتََّخُذوا ثُمَّ " :كقوله تعالى؛)1

وقوله ، ]المائدة:  57 [ " ...َأْوِلَياءَ  َواْلُكفَّارَ  َقْبِلُكمْ  ِمن اْلِكَتابَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  مِّنَ  َوَلِعًبا ُهُزًوا ِديَنُكمْ  اتََّخُذوا الَِّذينَ  َتتَِّخُذوا َال  آَمُنوا

  .      ]عرافاأل: 30 [" ...اللَّهِ  ُدونِ  ِمن َأْوِلَياءَ  الشََّياِطينَ  اتََّخُذوا ِإنَُّهمُ ..." :تعالى
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ألن   يشكو المسلمين؛ – صلى اهللا عليه وسلم –تجعل الباحث يستبعد أن الرسول " اتخذوا" وكل المعاني السالفة للفعل   

 نه ال يبذل جهدًا، وال يتعمد ذلكالمسلم لو ترك قراءة القرآن وتدبره والعمل به، فإ

"هذا"داللة اسم اإلشارة   

َذا ِإنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ " :بالقرآن، وذلك في قوله تعالى اً ن متعلقأربع مرات؛ مرتيفي سورة الفرقان " هذا "تكرر اسم اإلشارة     هَٰ

 َقْوِمي ِإنَّ  َربِّ  َيا الرَُّسولُ  َوَقالَ " :وقوله تعالى، ] الفرقان: 4 [  "َوُزوًرا ُظْلًما َجاُءوا َفَقدْ  آَخُرونَ  َقْومٌ  َعَلْيهِ  َوَأَعاَنهُ  اْفَتَراهُ  ِإْفكٌ  ِإالَّ 

َذا اتََّخُذوا َذا َمالِ  َوَقاُلوا" :وهما؛ قوله تعالى – صلى اهللا عليه وسلم –بالرسول  اً ن متعلقومرتي ،]الفرقان: 30[ "َمْهُجوًرا اْلُقْرآنَ  هَٰ  هَٰ

 ِإن َرَأْوكَ  َوإَِذا" :لىوقوله تعا،]الفرقان: 7 [ "َنِذيًرا َمَعهُ  َفَيُكونَ  َمَلكٌ  ِإَلْيهِ  ُأنِزلَ  َلْوَال  اْألَْسَواقِ  ِفي َوَيْمِشي الطََّعامَ  َيْأُكلُ  الرَُّسولِ 

َذا ُهُزًوا ِإالَّ  َيتَِّخُذوَنكَ   ]الفرقان: 41[ "َرُسوالً  اللَّهُ  َبَعثَ  الَِّذي َأهَٰ

  َعَلْيِهمْ  تُْتَلى َوإَِذا" :إلى القرآن الكريم على لسان الكفار، وذلك في قوله تعالى في سورة يونس إشارةً " هذا" وجاء اسم اإلشارة 

َذا َغْيرِ  ِبُقْرآنٍ  اْئتِ  ِلَقاَءَنا َيْرُجونَ  َال  الَِّذينَ  َقالَ  َبيَِّناتٍ  آَياتَُنا َوَقاَل الَِّذيَن ": وفي فصلت قوله تعالى ،]يونس: 15 [ " ...َبدِّْلهُ  َأوْ  هَٰ

 ]فصلت: 26 ["َلَعلَُّكْم َتْغِلُبونَكَفُروا َال َتْسَمُعوا ِلهََٰذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيِه 

" هذا" مكية، وفي هذا إشارة إلى كثرة استخدام كفار قريش السم اإلشارة –يونس والفرقان وفصلت  –وكل تلك السور    

َأمَّْن  " :استخفافًا بآلهة الكفار، وذلك في قوله تعالى" هذا" الدال على استخفافهم بهذا القرآن، ومن المجانسة، فقد جاء لفظ

ِن  َذا الَِّذي ُهَو ُجنٌد لَُّكْم َينُصُرُكم مِّن ُدوِن الرَّْحمَٰ َذا الَِّذي َيْرُزُقُكْم ِإْن َأْمَسَك ِرْزَقُه  * "ِإِن اْلَكاِفُروَن ِإالَّ ِفي ُغُرورٍ  ۚ◌ هَٰ  ۚ◌ َأمَّْن هَٰ

وا ِفي ُعُتوٍّ َوُنُفور " متضمنة اسم اإلشارة – صلى اهللا عليه وسلم –فجاءت شكوى الرسول ،   ]الملك: 21-20[ *َبل لَّجُّ
 وردًا على استخفاف الكفار بهتعظيمًا للقرآن، " هذا

"مهجوراً  "داللة لفظ  
:                                                    يتفرع عن هذا المحور مسألتان؛ هما     
اْلَهاُء َواْلِجيُم َوالرَّاُء َأْصَالِن َيُدلُّ َأَحُدُهَما َعَلى َقِطيَعٍة  :َهَجرَ :" ذكر ابن فارس معنى الهجر، فقال :معنى الهجر. 1   

ُل اْلَهْجرُ  َتَرُكوا : َوَهاَجَر اْلَقْوُم ِمْن َداٍر ِإَلى َدارٍ . َوَكَذِلَك اْلِهْجَرانُ . ِضُد اْلَوْصلِ : َوَقْطٍع، َواْآلَخُر َعَلى َشدِّ َشْيٍء َوَرْبِطِه؛ َفاْألَوَّ

ْفَحاُش ِفي اْلَمْنِطِق، ُيَقالُ : َواْلُهْجرُ . ُيَقاُل َهَجَر الرَُّجلُ . اْلَهَذَيانُ : َوِمَن اْلَباِب اْلُهْجرُ ...ى ِللثَّاِنَيةِ اْألُولَ  َأْهَجَر الرَُّجُل ِفي : اْإلِ

: َقالَ .َمْنِطِقهِ   

 ِفيِه َوَأْهَجَراَعَلْيَها َكَالًما َجاَر ... َكَماِجَدِة اْألَْعَراِق َقاَل اْبُن َضرٍَّة 

).9(" َوَرَماُه ِباْلَهاِجَراِت، َوِهَي اْلَفَضاِئُح، َوُسمَِّي َهَذا ُكلُُّه ِألَنَُّه ِمَن اْلَمْهُجوِر الَِّذي َال َخْيَر ِفيهِ   



7 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد السادس عشر، العدد االول

  " ...َواْضِرُبوُهنّ  َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجعِ ...":فِمن الهجر الذي جاء في القرآن الكريم بمعنى القطع واالبتعاد؛ قوله تعالى 
ال تباغضوا، وال  :"أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عن أنس بن مالكوجاء في الحديث النبوي ، ]النساء: 34 [

                                                              .) 3( "، وال يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليالد اهللا إخواناً تحاسدوا، وال تدابروا، وكونوا عبا

َحتَّٰى ِإَذا َأَخْذَنا ُمْتَرِفيِهم ِباْلَعَذاِب ِإَذا ُهْم " :وأما الهجر الذي جاء في القرآن الكريم بمعنى الهذيان والهجو؛ قوله تعالى   

ُمْسَتْكِبِريَن  *َقْد َكاَنْت آَياِتي تُْتَلٰى َعَلْيُكْم َفُكنُتْم َعَلٰى َأْعَقاِبُكْم َتنِكُصوَن  *ِإنَُّكم مِّنَّا َال تُنَصُروَن  ۖ◌ َال َتْجَأُروا اْلَيْوَم  *َيْجَأُروَن 
 .]المؤمنون: 67-64[  *ِبِه َساِمًرا َتْهُجُرونَ 

يسمرون بذكر القرآن وبالطعن فيه، وهذا هو األمر الثالث الذي يأتون به : تتعلق الباء بسامرًا، أي:" قال الفخر الرازي   

عند تالوة القرآن عليهم، وكانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون، وكانت عامة سمرهم ذكر القرآن وتسميته سحرًا وشعرًا 

نحو الحاضر في اإلطالق على الجمع، وقرئ سمرًا،  : ويهجرون، والسامر -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا  وسبّ 

الفحش، أو من هجر الذي هو : الهذيان والُهجر بالضم: من أهجر في منطقه إذا أفحش، والَهجر بالفتح: وسامرًا يهجرون

            ) .2(" ىمبالغة في هجر إذا هذ

عائد على كفار قريش، الذين كانوا يتخذون من القرآن " مترفيهم:" في قوله" هم" السياق السابق، فإن الضميروبقراءة    
 كما ؛ إلى عدم سماع القرآن ثم إن كفار قريش كانوا يدعون ،الكريم والطعن فيه مادة فكاهية حال سمرهم عند البيت الحرام

 ]فصلت: 26   ["َكَفُروا َال َتْسَمُعوا ِلهََٰذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيِه َلَعلَُّكْم َتْغِلُبونَوَقاَل الَِّذيَن " :جاء في قوله تعالى
 َربِّ  َيا الرَُّسولُ  َوَقالَ " :في قوله تعالى -عليه السالم  -وعلى ضوء هذه اآلية، فإنه يتضح للباحث أن شكوى الرسول    

َذا اتََّخُذوا َقْوِمي ِإنَّ    :لألسباب اآلتية موجهة إلى كفار قريش؛  ]الفرقان: 30 [ "َمْهُجوًرا اْلُقْرآنَ  هَٰ

َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم َعَلٰى َيَدْيِه َيُقوُل َيا َلْيَتِني اتََّخْذُت َمَع " :السياق السابق لهذه اآلية متعلق بكفار قريش، قال تعالى: أوالً   

ُسوِل َسِبيًال  َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِلْإلِنَساِن  ۗ◌ لََّقْد َأَضلَِّني َعِن الذِّْكِر َبْعَد ِإْذ َجاَءِني  *َيا َوْيَلَتٰى َلْيَتِني َلْم َأتَِّخْذ ُفَالًنا َخِليًال  *الرَّ

َن اْلُمْجِرِميَن  " :وكذلك السياق الالحق في قوله تعالى، ] الفرقان:  29-27" [ *َخُذوًال  ِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِبيٍّ َعُدو�ا مِّ  ۗ◌ َوَكذَٰ

متعلق بكفار قريش، وال شأن للمسلمين  -السابق والالحق  -فكال السياقين ، ]الفرقان: 31 [ "َوَكَفٰى ِبَربَِّك َهاِدًيا َوَنِصيًرا

                    .بهجر القرآن

َذا اْلُقْرآَن َمْهُجوًرا( :قوله تعالىالقول في تأويل :" قال الطبري  ُسوُل َيا َربِّ ِإنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا هَٰ : يقول تعالى ذكره، )َوَقاَل الرَّ
َذا اتََّخُذوا( يا رّب إن قومي الذين بعثتني إليهم ألدعوهم إلى توحيدك:  وقال الرسول يوم يعّض الظالم على يديه  اْلُقْرآنَ  هَٰ

كان اتخاذهم ذلك هجرًا؛ قولهم فيه السيئ :أهل التأويل في معنى اتخاذهم القرآن مهجورًا، فقال بعضهم واختلف. )َمْهُجوًرا

َذا اْلُقْرآَن َمْهُجوًرا" :قال ابن زيد، في قول اهللا...وزعمهم أنه سحر  من القول، ُسوُل َيا َربِّ ِإنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا هَٰ   "َوَقاَل الرَّ
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َوَقاَل الَِّذيَن " :لك أن اهللا أخبر عنهم أنهم قالواوهذا القول أولى بتأويل ذلك، وذ: قال أبو جعفر....ال يريدون أن يسمعوه

                 ) .10(" وذلك هجرهم إياه  ]فصلت: 26  [ "َكَفُروا َال َتْسَمُعوا ِلهََٰذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيِه َلَعلَُّكْم َتْغِلُبون

على كفار  عنده أنه لم يذكر تأويًال آخر؛ بمعنى أن اآلية مقصورة -خالفًا لمنهجيته  –تأويل الطبري لآلية والمالحظ على 

 .قريش

تنبيه للمسلمين وتحذير من هجر : موجه إلى كفار قريش، والثاني: بي، فقد ذكر توجيهين لهجر القرآن؛ األولوأما الثعال   
في الدنيا وتشِكْيِه ما َيْلَقى من قومه هذا  -صلى اهللا عليه وسّلم  -قول رسول اهللا حكاية عن " وقال الرسول:" القرآن، فقال

َأْن يريَد ُمْبَعدًا مقصّيًا من : هو حكاية عن قوله ذلك في اآلخرة، وَمْهُجورًا يحتمل: قول الجمهور، وهو الظاهر، وقالت فرقة
شعر وكهانة ونحوه : بضم الهاء إشارة إلى قولهم -يريَد مقوًال فيه الُهْجرُ  َأنْ : الَهْجر بفتح الهاء، وهذا قول ابن زيد، وُيْحَتَملُ 

وقول ابن زيد ُمَنبٌِّه للمؤمن على ُمالزمة الُمْصَحِف، وَأالَّ يكون الغباُر يعلوه في البيوت، ويشتغَل بغيره، وروى . قاله مجاهد
َيا : ُمْصَحفًا، وَلْم َيَتَعاَهْدُه، َجاَء َيْوَم الِقَياَمِة ُمَتَعلِّقًا ِبِه َيُقولُ َمْن َعلََّق :" أنه قال -صلى اهللا عليه وسّلم  -أنس عن النبي 

، َهَذا اتََّخَذِني َمْهُجورًا اْقِض َبْيِني َوَبْيَنهُ     .) 11( "ربِّ

َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َال " :وَنُه،  َكَما َقاَل َتَعاَلىَوَذِلَك َأنَّ اْلُمْشِرِكيَن َكاُنوا َال ُيصُغون ِلْلُقْرآِن َوَال َيْسَمعُ :" وكذلك قال ابن كثير  

، َوَكاُنوا ِإَذا ُتِلَي َعَلْيِهُم اْلُقْرآُن َأْكَثُروا اللََّغَط َواْلَكَالَم ِفي َغْيِرِه، ]فصلت: 26 ["َتْسَمُعوا ِلهََٰذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيِه َلَعلَُّكْم َتْغِلُبون

يَماِن ِبِه َوَتْصِديِقِه ِمنْ . َيْسَمُعوهُ َحتَّى َال  ُهْجَراِنِه، َوَتْرُك  َفَهَذا ِمْن ُهْجَراِنِه، َوَتْرُك ِعْلِمِه َوِحْفِظِه َأْيًضا ِمْن ُهْجَراِنِه، َوَتْرُك اْإلِ
اْجِتَناِب َزَواِجِرِه ِمْن ُهْجَراِنِه، والعدوُل َعْنُه ِإَلى َغْيِرِه َمْن ِشْعٍر َأْو َتَدبُِّرِه َوَتْفهُِّمِه ِمْن ُهْجَراِنِه، َوَتْرُك اْلَعَمِل ِبِه َواْمِتثَاِل َأَواِمِرِه وَ 

                         ) .12( "َقْوٍل َأْو ِغَناٍء َأْو َلْهٍو َأْو َكَالٍم َأْو َطِريَقٍة َمْأُخوَذٍة ِمْن َغْيِرِه ُهْجَراِنهِ 

 .لبّي، ونقله عنه الزمخشري وغيرهاالمؤمنين وتحذيرهم من عدم معاهدتهم القرآن، ذكره الثعوالتوجيه الثاني المتعلق بتنبيه  

   الالحق  ين؛ السابق وله ارتباط وثيق بالسياق ]المؤمنون : 67  [ "ُمْسَتْكِبِريَن ِبِه َساِمًرا َتْهُجُرونَ " :قوله تعالى: ثانياً     

َقْد َكاَنْت آَياِتي تُْتَلٰى َعَلْيُكْم َفُكنُتْم َعَلٰى " :فأما السياق السابق فإن اهللا عز وجل يوبخ الكفار بقوله تعالى اآلية، لهذه 

           :وأما السياق الالحق فقوله تعالى، ]المؤمنون: 66 [ َأْعَقاِبُكْم َتنِكُصوَن 

ا" ِلينَ  َأَفَلْم َيدَّبَُّروا اْلَقْوَل َأْم َجاَءُهم مَّ فلو كانوا يتدبرون القرآن لما هجوه وأعرضوا ، ]المؤمنون: 68 [ "َلْم َيْأِت آَباَءُهُم اْألَوَّ

 .عنه

ْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َساِبٌق  ۖ◌ ثُمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا " :قوله تعالى: ثالثاً     َفِمْنُهْم َظاِلٌم لَِّنْفِسِه َوِمْنُهم مُّ

ِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبيُر  ۚ◌ ِباْلَخْيَراِت ِبِإْذِن اللَِّه  َوِلَباُسُهْم  ۖ◌ َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوَنَها ُيَحلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَهٍب َوُلْؤُلًؤا  *ذَٰ
ا ُأِريَد َتْعِميُم اْلِبَشاَرِة َمَع َبَياِن َأنَُّهْم َمَراِتُب ِفيَما : "قال ابن عاشور في تفسير هذه اآلية، ]فاطر: 33-32 [ *ِريٌر ِفيَها حَ  َلمَّ

ِإَلى آِخِرِه، َفُهَو َتْفِصيٌل ِلَمَراِتِب اْلُمْصَطَفْيَن؛ ِلَتْشَمَل اْلِبَشاَرُة َجِميَع " فمنهم ظالم لنفسه:" ِبالتَّْفِريِع ِفي َقْوِلهِ  يئُبشُِّروا ِبِه جِ 
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يَما ْسَالُم َوُهَو اِالْنِقَياُد ِباْلَقْوِل َواِالْسِتْسَالمُ َأْصَناِفِهْم، َوَال ُيَظنَّ َأنَّ الظَّاِلَم ِلَنْفِسِه َمْحُروٌم ِمْنَها، َفَمَناُط اِالْصِطَفاِء ُهَو اْإلِ . ُن َواْإلِ
َلْخ َفِمْنُهْم ظاِلٌم ِلَنْفِسِه ا :َواْلَفاُء ِفي َقْوِلهِ . ِتهِ َوُقدَِّم ِفي التَّْفِصيِل ِذْكُر الظَّاِلِم ِلَنْفِسِه ِلَدْفِع َتَوهُِّم ِحْرَماِنِه ِمَن اْلَجنَِّة َوَتْعِجيًال ِلَمَسرَّ 

اْألَْظَهُر َأنَُّه َعاِئٌد ِإَلى الَِّذيَن اْصَطَفْينا، َوَذِلَك َقْوُل " ِمْنُهمُ " ُأْعَطُوا اْلُقْرآَن، َوَضِميرُ : َأيْ  ؛َتْفِصيٌل ِألَْحَواِل الَِّذيَن ُأوِرُثوا اْلِكَتابَ 
وَن َأْنُفَسُهْم ِإَلى اْرِتَكاِب اْلَمْعِصَيِة، َفِإنَّ َوال.....َحَسِن، َوَعَلْيِه َفالظَّاِلُم ِلَنْفِسِه ِمَن اْلُمْصَطَفْينَ الْ  ظَّاِلُموَن ِألَْنُفِسِهْم ُهُم الَِّذيَن َيُجرُّ

ُطَها ِفي اْلُعُقوَبِة اْلُمَعيََّنِة ِلْلَمَعاِصي َعَلى َتفْ  ِللنَّْفِس؛ ِألَنَُّه اْعِتَداٌء  ِصيِلَها َوَذِلَك ُظْلمٌ َمْعِصَيَة اْلَمْرِء َربَُّه ُظْلٌم ِلَنْفِسِه؛ ِألَنَُّه ُيَورِّ
َر ِبَها َعْن َشْيٍء ِمَن اْلَخيَِّراِت َقِليٍل َأْو َكِثيرٍ  ُهَو َغْيُر الظَّاِلِم َنْفَسُه َكَما َتْقَتِضيِه اْلُمَقاَبَلُة، َفُهُم : َواْلُمْقَتِصدُ ... َعَلْيَها ِإْذ َقصَّ

ُتوا ِبُمْنَتَهى َأْنُفَسُهْم ِمَن اْلَخْيَراِت اْلَمْأُموِر ِبَها، َوَقْد ُيِلمُّوَن ِباللََّمِم اْلَمْعُفوِّ َعْنُه ِمَن اللَِّه، َوَلْم َيأْ  الَِّذيَن اتََّقُوا اْلِكَباَر َوَلْم َيْحِرُموا
ا ُذِكَر اْلُقُرَباِت الرَّاِفَعِة ِللدََّرَجاِت، َفاِالْقِتَصاُد اْفِتَعاٌل ِمَن اْلَقْصِد َوُهَو اْرِتَكاُب اْلَقْصِد،  َوُهَو اْلَوَسُط َبْيَن َطَرَفْيِن ُيَبيُِّنُه اْلَمَقاُم، َفَلمَّ

: ْصُلهُ َوالسَّاِبُق أَ . ِبَظاِلٍم ِلَنْفِسِه َوَلْيَس ِبَساِبقٍ ُهَنا ِفي ُمَقاَبَلِة الظَّاِلِم َوالسَّاِبِق ُعِلَم َأنَُّه ُمْرَتِكٌب َحاَلًة َبْيِن َتْيِنَك اْلَحاَلَتْيِن َفُهَو َلْيَس 
       .  )13("اْلَواِصُل ِإَلى َغاَيٍة ُمَعيََّنٍة َقْبَل َغْيِرِه ِمَن اْلَماِشيَن ِإَلْيَها

َوإَِذا تُْتَلٰى َعَلْيِهْم آَياتَُنا " :أعلن كفار قريش رفضهم المطلق لهذا القرآن في سورة يونس، وذلك في قوله تعالى: رابعاً    

َذا َأْو َبدِّْلُه  ۙ◌ َبيَِّناٍت  وردًا على هذا الرفض جاءت شكواه  ،]يونس: 15 [" ...َقاَل الَِّذيَن َال َيْرُجوَن ِلَقاَءَنا اْئِت ِبُقْرآٍن َغْيِر هَٰ

 المتعلق" هذا" من قومه أنهم هجروا القرآن وذموه، والمالَحظ على اآليتين، اشتراكهما باسم اإلشارة القريب -عليه السالم  -
                                                             "اْئِت ِبُقْرآٍن َغْيِر َهَذا، اتخذوا هذا القرآن" بالقرآن 

 ِإنَّ " -اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اللَِّه َصلَّى  -َقاَل َرُسوُل : َقالَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس :" يس في جوفه شيء من القرآنالذي ل: خامساً    
والشيء اسم جنس يشمل القليل .   )14("َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح  "الُقْرآِن َكالَبْيِت الَخِربِ  الَِّذي َلْيَس ِفي َجْوِفِه َشْيٌء ِمنَ 

                      .                                           والكثير، فالمسلم الذي في قلبه شيء من القرآن، قلبه ليس خرباً 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن " :جاء ذلك صريحًا حامًال الوعيد لمن يفعل ذلك، قال تعالى :توّعد القرآن من خالف قوُله فعَله: سادساً    

 .، وهذا الوعيد يشمل من يقرا القرآن وال يعمل به]الصف:2 [ "آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما َال َتْفَعُلونَ 

 :بين الهجر وترك التدبر التفريق: المسألة الثانية

فحش  -المقصود منه فحش القول والطعن في القرآن، وهذا األمر " تهجرون ومهجوراً " يتضح مما سبق ذكره أن اللفظين   
باستفهام  -عز وجل  -بالقرآن، فوبخهم اهللا  كان ديدن كفار قريش، وكانوا يبذلون جهدًا في ابتداع ما ال يليق -القول 

ِلينَ " :دم تدبرهم القرآن، وذلك في قوله تعالىإنكاري؛ وذلك لع ا َلْم َيْأِت آَباَءُهُم اْألَوَّ  "َأَفَلْم َيدَّبَُّروا اْلَقْوَل َأْم َجاَءُهم مَّ
كان األولى واألجدر بكم كفاَر قريش أن تتدبروا القرآن وتتبعوه، خيُر لكم من هجركم القرآن : بمعنى ؛ ]المؤمنون:  68 [

 .ال يليق بهوذمه وٕالصاق ما 
من قومه أن هجروا  – صلى اهللا عليه وسلم –إلى أن شكوى الرسول  نميل ناجعلتولعل من أظهر األسباب التي    

وهم السابقون ستحيل أن يكون المسلمون في مكة؛ كون سورة الفرقان مكية، وي سوا المسلمين؛يالقرآن، هم كفار قريش ول

ئك القوم أن يكونوا هجروا وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل اهللا، يستحيل على أول الذين حملوا أعباء الدعوة على عاتقهم ،

 .أو عمًال  تالوةً  –القرآن 
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مستويات  وكذلك بّينوبعد أن بّين الباحث مفهوم هجر القرآن، وأن الشكوى من هجر القرآن موجهة إلى كفار قريش،  

 كل أولئك يدخلون الجنة؛ ألن واو الجماعة وسابق بالخيرات، لنفسه ومقتصد ؛ ظالم وأخذهم لهالمسلمين في ميراثهم القرآن 

 ]فاطر: 33 [" ....َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوَنَها (: في قوله تعالى تشملهم

 :؛ جاءت على النحو اآلتيمواضع أربعة من القرآنجاءت هذه المسألة لتوضيح مسألة تدبر القرآن، التي وردت في    

  "كَتاٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك لَِّيدَّبَُّروا آَياِتِه َوِلَيَتَذكََّر ُأوُلو اْألَْلَباِب " :وذلك في قوله تعالى بتدبر القرآن؛ نيالمسلم أْمرُ  .أ    
 ]ص: 29 [ 
حفظوا حروفه عبيد وصبيان ال علم لهم بتأويله؛ قد قرأ هذا القرآن :" الحسن نقل الزمخشري في شأن تدبر القرآن قولَ   

واهللا لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفًا، وقد واهللا أسقطه كله، ما يرى للقرآن : وضيعوا حدوده، حتى إن أحدهم ليقول
كّثر اهللا في  عليه أثر في خلق وال عمل، واهللا ما هو بحفظ حروفه وٕاضاعة حدوده، واهللا ما هؤالء بالحكماء وال الوزعة، ال

 )          1(".الناس مثل هؤالء

ِلينَ " :وذلك في قوله تعالى بتدبر القرآن؛ الكفارأْمُر  .ب  ا َلْم َيْأِت آَباَءُهُم اْألَوَّ   "َأَفَلْم َيدَّبَُّروا اْلَقْوَل َأْم َجاَءُهم مَّ
كانوا مستكبرين؛ يسمرون ويهجرون القرآن،  ، وهذه اآلية تبين حال الكفار قبل نزول العذاب بهم، كيف]المؤمنون : 68 [

 .فلو تدّبروا القرآن لما كان هذا حالهم

ْنُهْم َغْيَر الَِّذي " :قوله تعالىوذلك في  ؛بتدبر القرآن المنافقين أْمرُ  .ج  َوَيُقوُلوَن َطاَعٌة َفِإَذا َبَرُزوا ِمْن ِعنِدَك َبيََّت َطاِئَفٌة مِّ

َوَلْو َكاَن  ۚ◌ َأَفَال َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن  *َوَكَفٰى ِباللَِّه َوِكيًال  ۚ◌ َفَأْعِرْض َعْنُهْم َوَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه  ۖ◌ َواللَُّه َيْكُتُب َما ُيَبيُِّتوَن  ۖ◌ َتُقوُل 

حيث يبيتون ويخفون هذه اآلية تكشف نوايا المنافقين، و ، ]النساء: 82-81 [ * "ُدوا ِفيِه اْخِتَالًفا َكِثيًراِمْن ِعنِد َغْيِر اللَِّه َلَوجَ 

وخاطبهم باستفهام  هذه النوايا، -عز وجل  -فأنكر عليهم  -عليه السالم  -في أنفسهم خالف ما يقوله الرسول 

َلْت ُسوَرٌة " :وقوله تعالى   ".إنكاري،َأَفَال  ْحَكَمٌة َوُذِكَر ِفيَها اْلِقَتاُل  ۖ◌ َوَيُقوُل الَِّذيَن آَمُنوا َلْوَال ُنزِّ َرَأْيَت  ۙ◌ َفِإَذا ُأنِزَلْت ُسوَرٌة مُّ

َفِإَذا َعَزَم اْألَْمُر  ۚ◌ َطاَعٌة َوَقْوٌل مَّْعُروٌف *َفَأْوَلٰى َلُهْم  ۖ◌ الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهم مََّرٌض َينُظُروَن ِإَلْيَك َنَظَر اْلَمْغِشيِّ َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت 
ُأولَِٰئَك الَِّذيَن َلَعَنُهُم اللَُّه  *َفَهْل َعَسْيُتْم ِإن َتَولَّْيُتْم َأن تُْفِسُدوا ِفي اْألَْرِض َوتَُقطُِّعوا َأْرَحاَمُكْم  *َصَدُقوا اللََّه َلَكاَن َخْيًرا لَُّهْم  َفَلوْ 

ُهْم َوَأْعَمٰى َأْبَصاَرُهْم  إلى الذين في وهذه اآلية ، ]محمد  :24-20[  "*ْم َعَلٰى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَها َأَفَال َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن أَ  *َفَأَصمَّ

فساد في األرض وتقطيع عند نزول آيات القتال، فوقعوا في اإل همحيث إنها صورت حال -المنافقين  -قلوبهم مرض 
 .كل ذلك لعدم تدبرهم القرآناألرحام، و 

، فالمهجور اسم مفعول ، واالسم يدل على الثبات، بمعنى أن "مهجورًا ويتدبرون" بين اللفظين داللياً  اً هناك فارقإّن ثم    

 .فعًال مضارعًا داَال على التجدد المواضع كلهاجاء في " يتدبرون "هجر القرآن كان ديدن الكفار، بينما 
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 النتائج

َوَلَقْد َيسَّْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِّْكِر َفَهْل " :بتيسير القرآن، فقال –عز وجل  –كل مسلم مأمور بتدبر كتاب اهللا، حيث تعهد اهللا  . 1

 سهلناه وبيناه وفصلناه لمن يريد أن يتذكر به ويعتبر، وقيل معنى:" قال مكي ابن أبي طالب، ]القمر: 22 [ "ِمن مُّدَِّكرٍ 

  )21("فهل من طالب علم فُيعان عليه) َفَهْل ِمن مُّدَِّكرٍ (.... 

ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َمْأُدَبُة اللَِّه، َفَمِن اْسَتَطاَع َأْن َيَتَعلََّم :" -رضي اهللا عنه  – َقاَل اْبُن َمْسُعودٍ كتاب اهللا هو مأدبة اهللا؛ كما   .2

ِذي َلْيَس ِفيِه َأْصَفَر اْلُبُيوِت ِمَن اْلَخْيِر اْلَبْيُت الَِّذي َلْيَس ِفيِه ِمْن ِكَتاِب اللَِّه َتَعاَلى َشيٌء، َوإِنَّ اْلَبْيَت الَّ ِمْنُه َشْيًئا َفْلَيْفَعْل، َفِإنَّ 

  ) .16("اْلَبْيِت َيْسَمُع ُسوَرَة اْلَبَقَرِة تُْقَرُأ ِفيهِ  ِمْن ِكَتاِب اللَِّه َشيٌء َخِرٌب َكَخَراِب اْلَبْيِت الَِّذي َال َعاِمَر َلُه، َوإِنَّ الشَّْيَطاَن َيْخُرُج ِمنَ 

؛ كما في قوله قومي" إما بضمير المتكلم ؛ الياء –صلى اهللا عليه وسلم  –مضافًا إلى رسول اهللا " قوم" جاء لفظ . 3

؛ كما "قومك" الكاف وٕاما بضمير المخاطب، ]االنعام: 135 [" ... ۖ◌ ُقْل َيا َقْوِم اْعَمُلوا َعَلٰى َمَكاَنِتُكْم ِإنِّي َعاِمٌل " :تعالى

 .، وكل تلك اآليات جاءت في مقام ذم القوم]االنعام: 66 [ "....  ۚ◌ َوَكذََّب ِبِه َقْوُمَك َوُهَو اْلَحقُّ " :في قوله تعالى

:التوصيات  

 :ه بالمستويات اآلتيةأعلى متدبر القرآن أن يقر  . 1

  .اآلية من بدايتها إلى نهايتها، وتدبر ألفاظ اآلية وربط بعضها ببعضوهي قراءة : القراءة الركنية*

 .وهي ربط اآلية بالسياق السابق والالحق: القراءة الرأسية *

لفظي؛ بمعنى  مشتركٍ  في كل مواضعه في القرآن؛ ألن هناك ألفاظَ  وهي استقصاء اللفظ المراد دراسته: القراءة األفقية *

جاء الهجر بمعنى الترك واالبتعاد، وجاء " مهجوراً " أن اللفظ الواحد في القرآن حمل دالالت مختلفة؛ كما هو الحال في لفظ

 .بمعنى الذم، ويبقى السياق كبرى القرائن في تحديد الداللة

بس، كهذه اآلية التي الوقوف على مكان نزول اآلية ؛ مكة أو المدينة، فإن ذلك يساعد في رفع اللَّ : مكان نزول اآلية 2.

ق مسلم سابإما والناس في مكة كانوا فريقين ال ثالث لهما؛ ،  -الفرقان  –هي مدار البحث التي هي آية من سورة مكية 

ُقْل َيا َأيَُّها ( :ا في قوله تعالىمك، وٕاما كفار؛ ]الواقعة:10[ )اِبُقوَن السَّاِبُقونَ َوالسَّ ( :في اإلسالم؛ كما في قوله تعالى

 .]الكافون:1)[اْلَكاِفُرون
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؛ كما قال المسلم أن يقرأ القرآن ويتدبره بل علىللتهاون في قراءة القرآن،  دعوة للمسلمال يفهم من هذا البحث أنه  .3

 ] البقرة:121[ )َوَمن َيْكُفْر ِبِه َفُأولَِٰئَك ُهُم اْلَخاِسُرونَ  ۗ◌ الَِّذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْتُلوَنُه َحقَّ ِتَالَوِتِه ُأولَِٰئَك ُيْؤِمُنوَن ِبِه ( :تعالى

َمْن  :ُهَو اْلُقْرآُن، َوِقيلَ :ُهُم اْلُمْسِلُموَن، َواْلِكَتابُ :الَِّذيَن آَتْيناُهُم اْلِكتاَب ِقيلَ : َوَقْوُلهُ :" ذكر الشوكاني تفسيرًا لهذه اآلية؛ فقال

 ِمْن َتَالُه، َيْتُلوهُ : وَن َحَالَلُه، َوَيْحِرُموَن َحَراَمُه، َفَيُكونُ َيْتُلوَنُه أنهم يعملون ِبَما ِفيِه، َفُيَحلِّلُ : َأْسَلَم ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب، َواْلُمَراُد بقوله

 ) 17( "إذا اتبعه
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 مروان بن علي  الحربي. د* 
 ملخص

 بالنزاهة االلتزام مستوى على التعرف إىل  احلالية الدراسة هدفت
 يف اجلامعية فوق وما اجلامعية املرحلة وطالبًات طالب لدى األكادميية

 القرى أم جامعة ، العزيز عبد امللك جامعة ( السعودية اجلامعات بعض
 األكادميية النزاهة بني العالقة طبيعة عن الكشف وإىل ) طيبة جامعة ،

 دافعية و األكادميية، الذاتية والكفاءة األخالقية املسؤولية من وكل
 الرتاكمي واملعدل  املعريف االختبار قلق و التعلم، اسرتاتيجيات اإلجناز،و
 األكادميية بالنزاهة االلتزام مستوى اختالف مدى حتديد إىل ،باإلضافة

 ،)،املاجستري بكالوريوس،دبلوم (اجلامعية املرحلة من كل  الختالف طبقاً 
 بالنزاهة املنبئات أفضل عن والكشف ، إليها ينتمون اليت واجلامعة

 ومشلت . الدراسة حمل املستقلة املتغريات معرفة خالل من  األكادميية
 وما اجلامعية باملرحلة يدرسون ممن وطالبة طالباً  )357( الدراسة عينة
 انتهاك مؤشرات ارتفاع : إىل الدراسة نتائج وأشارت ، اجلامعية فوق

  وإىل ،  الستة الفرعية أبعادها وعلى عام بشكل األكادميية النزاهة معايري
 النزاهة مبعايري االلتزام مستوى يف إحصائياً  دالة فروق وجود عدم

 اجلامعية فوق وما اجلامعية املرحلة وطالبات طالب لدى األكادميية
 الطالب بني ائياً إحص دال فرق وجود وإىل ، اجلامعة اختالف إىل تعزى

 الفرعية أبعاد مخسة على اجلامعية فوق وما اجلامعية املرحلة وطالبًات
 على إحصائياً  دال فرق وجود إىل باإلضافة ، األكادميية النزاهة معايري
 وإىل ، اجلامعية املرحلة اختالف إىل يعزى لالستبيان الكلية الدرجة
 األخالقية املسؤولية من وكل األكادميية النزاهة بني ارتباطيه عالقة وجود

 ودافعية التعلم اسرتاتيجيات و املعريف االختبار قلق ،و الذاتية الكفاءة و
 يقارب ما تفسري ميكن أنه إىل باإلضافة ، الرتاكمي واملعدل اإلجناز

 طالب لدى األكادميية النزاهة  متغري على التباين من %)56.5(
 املسؤولية  مبعرفة وذلك ، جلامعيةا فوق وما اجلامعية املرحلة وطالبًات
 والكفاءة اإلجناز دافعية و التعلم واسرتاتيجيات التعلم، حنو األخالقية

 . )الرتاكمي املعدل و املعريف االختبار قلق عدا( الذاتية
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 مقدمة
خاصة في  ،من عمليات التنمية البشرية وجزءاً  ، مطلباً تعد الممارسات األخالقية في مؤسسات التعليم العالي  

زيادة وعي شتى دول العالم والمجتمعات  إلىباإلضافة  ،ظل زيادة الطلب االجتماعي على التعليم الجامعي 
وعليه يرى الباحث أن تفعيل دور  ،المناطة بمؤسسات التعليم العالي اإلنسانية دون استثناء بأهمية األدوار

عرفية  في مؤسسات التعليم العالي العربية بشكل عام المعايير والقيم واألخالقيات األكاديمية والمهنية والم
أساس  في تكوين واستثمار رأس المال االجتماعي ؛ لذلك البد أن  شرطاً و  مطلباً والسعودية بشكل خاص تعد 

تحسين و اإلسهام في تعزيز التنمية البشرية عبر استكشاف  أنهتهتم البحوث النفسية والتربوية بدراسة كل ما من ش
ا نهوالمهارات والقيم والمبادئ األخالقية الحاكمة للنشاط األكاديمي في مؤسسات التعليم العالي ؛ألالقدرات 

فأخالقيات العمل األكاديمي تعتبر نقطة انطالق و وسيلة  ،المنطلق األكثر واقعية إلصالح وتعديل مسار التنمية 
ن طالب المرحلة الجامعية يعيشون اآلن ومن المعلوم بأ.عبور لدى طالب المرحلة الجامعية نحو سوق العمل 

مع  وتسامحاً  فمجتمعاتهم أصبحت أكثر قبوالً  ،األخالقية  في مجتمعات شهدت تحوالت كبرى في قيمها
كل ذلك ساهم في اختالل القيم المنظمة للعمل واألداء األكاديمي  ،الممارسات التربوية المخالفة للقيم األخالقية 

أن طالب المرحلة الجامعية  إلى Fuerst& McAllister 2009))((1)هذا ويشير ،ة لدى طالب المرحلة الجامعي
مؤسسات  جامعية  تعي أهمية  تعزيز القيم  إلىهم بأمس الحاجة ) م2002م و1992(ن ولدوا بين عاميالذي

 ،ومجتمع تقني وٕاعالمي مفتوح ،التي تعتمد على االقتصاد المفتوحوالسيما في المجتمعات ،خالقية والمبادئ األ
خشية محدودية فرص سوق  ،وأخالقية وتربوية ونفسية كبيرة  والتي تضع الشاب الجامعي أمام تحديات اجتماعية

ستويات مما قد يحول دون تحقيقه لم ،ى ممارساته األكاديميةعلى حياته وعل العمل، األمر الذي قد ينعكس سلباً 
؛ لذا من الضرورة بمكان أن يولي الباحثون اهتمامهم لمحاولة فهم كاديميمناسبة من التوافق النفسي واأل

ومن خالل مراجعة الباحث لألدبيات الخاصة . المشكالت والتحديات التي تواجه هذا الجيل من األلفية الجديدة
و من  التعليم العاليلخطورة في مؤسسات ا تعد مشكلة أكاديمية عالمية متفاقمة ومتزايدة اأنهبالنزاهة األكاديمية 

   :األكاديمية تبين له اآلتي خالل مراجعة الباحث  لألدبيات والدراسات والبحوث التي تناولت مشكلة النزاهة
أن المواثيق والمعاهدات واالتفاقيات و تقارير المنظمات الدولية والعربية واإلقليمية المعنية بالتعليم العالي  .1

وعدت مشكالت أخالقيات األداء األكاديمي تحدي كبير قد  ،والمبادئ األخالقية شددت على أهمية تعزيز القيم 
وقد تكون من العوامل المسهمة في توالي الخسائر  ،يد ورسالة مؤسسات التعليم العالييعصف بروح وثقافة وتقال

 فعلى سبيل المثال تشير دراسة  ،االقتصادية لحركة المال والصناعة في شتى دول العالم 
(2)(Gerlach; Kuo& Lin2009)  أن التعدي على حقوق الملكية الفكرية يتسبب في خسائر اقتصادية  إلى

 . فقط  2006مليار دوالر في عام ) 39.6(إذ ترتب على ذلك خسارة  ،كبيرة في مختلف اقتصاديات دول العالم 
إنتاج المعرفة اإلجرائية لسالمة التوجهات التربوية الحديثة اعتبرت النزاهة األكاديمية من الضمانات  أن .2

 اسة كل مناألكاديمية أو نشرها أو إعادة استخدامها إذ اتفقت در 

  Trenholm 2006)()5( Ma,lu, Turner & Wan2007)()4( )2009(Staats et al)3(  على أن عدم
التزام مؤسسات التعليم العالي  بتطبيق معايير وقيم النزاهة األكاديمية في األعمال والتكليفات الخاصة بالطالب 

ا تسهم في تقويض سالمة معايير التقويم التربوي لديها أنهكما  ،أن يضعف مستوى تحصيلهم الدراسي   أنهمن ش
ما أن ممارسة الطالب لمختلف أشكال عدم النزاهة األكاديمية من ك ،مما يضفي عليها سمعة علمية غير مقبولة 

أن  تلك الممارسات المخالفة  إلىباإلضافة  ،أن يسهم في إعاقة تنمية و تحسين مهارات التفكير الناقد لديهم أنهش
 قد تضعف من فاعلية استراتيجيات حفظ واستدعاء المعلومات لدى طالب المرحلة الجامعية 
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(Buchner; Bell; Mehl; Musch & Jochen2009) )6(،  مع العلم من أن تأثيرها السلبي ال يقتصر على
وهو  ،خارج الوسط األكاديمي لتشمل كافة أوجه نشاط سلوك المتعلم إلىبل قد يمتد تأثيرها  ،داخل البيئة التربوية 

 )Nelson; Nelson & Tichenor, ( )7 (2013 للقيم األخالقية الشخصية والمهنية كبيراً  مما يشكل فقداً 

                ،ة بشكل عامفي األوساط التربوية العالمي حديثاً  أن مفهوم النزاهة األكاديمية يعد مفهوماً  .3
أم في المملكة ،وكمتغير بحثي فهو  لم يلق العناية الكافية في مؤسسات التعليم العالي سواء في الوطن العربي 

التأخر في  إلىباإلضافة  ،العربية السعودية نتيجة لتـأخر تبني آليات العمل األكاديمي وفق المعايير العالمية 
مما ترتب على ذلك  وجود ندرة  ،تطبيق برامج الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي العربية والمحلية 

واضحة في مجال البحوث والدراسات النفسية والتربوية التي تعنى بالنزاهة األكاديمية فأغلب أدبيات البحث 
والتلفيق  ،والغش ،والذي يتضمن االنتحال العلمي ،التربوي لم تتناول النزاهة األكاديمية وفق المفهوم الشامل لها 

و المساعدة والتحريض على خيانة األمانة األكاديمية  ،ة أكاديمية دون وجه حقوالحصول على ميز ،العلمي
بل ركزت  ،وانتهاك حقوق الملكية الفكرية  ،الوثائق الرسمية األكاديمية واإلدارية  إلىوالوصول غير المصرح به 
خاللها دمج  مختلف ومما سبق يتضح أن إيجاد إستراتيجية تربوية شاملة يمكن من  .على الغش األكاديمي فقط 

النزاهة األكاديمية في محتوى وسياق القيم األخالقية والمعايير القانونية  يعد  إلىالممارسات التعليمية المنتمية 
وهدف أخالقي  وتربوي و حضاري البد أن  تسعى مختلف الفعاليات والمؤسسات  التربوية ) ديني(مطلب شرعي 

والمحددات المسئولة   ا الهدف ال يكون إال عن طريق تحديد  العواملويرى الباحث أن الوصول لهذ ،لتحقيقه 
و عدم انتهاك معايير النزاهة األكاديمية باعتبارها محددات موقفية وظرفية للنزاهة األكاديمية في أعن انتهاك 

ولذلك فطالب المرحلة الجامعية وما فوق الجامعية هم بأمس الحاجة  بيئات التعليم  الجامعي وما فوق الجامعي ؛
والسيما أن المجتمع اإلنساني الحالي أصبح  ،تعزيز القيم والمبادئ األخالقيةمؤسسات  جامعية  تعي أهمية   إلى

 .مع الممارسات التربوية المخالفة للقيم األخالقية وتسامحاً  أكثر قبوالً 

 مشكلة الدراسة  
 )et al 2004 ، 2006)(10) (chapman ،(Hughes & McCabe)8(أشارت دراسة كل من  

2004) ،(9) (Smyth & Davis (Hutton,2006) (12) )2008 ،Stephens & Nicholson((11) أن  إلى
طالب المرحلة الجامعية في هذه األلفية يعانون من اختالل موازين القيم والمعايير األخالقية في مختلف مواقف 

أن طالب المرحلة الجامعية في العقد الحالي يعانون من اختالل  إلىاألكاديمية فعلى سبيل المثال  األداءات
في وقوعهم ضمن دائرة منتهكي  مباشراً  مما يكون سبباً األكاديمية  األداءاتموازين الحكم األخالقي في مواقف 

 Business Software Alliance  هذا و أشار التقرير الدولي لحقوق الملكية.مبادئ ومواثيق النزاهة األكاديمية
أن معدل انتهاك طالب المرحلة الجامعية لحقوق الطبع والنشر وقرصنة البرامج الحاسوبية بلغ في  إلى  (2007)

ودية تراوحت وفي المملكة العربية السع ،%) 21(و في الواليات المتحدة %) 80(وفي روسيا %) 82(الصين 
ديمي لدى طالب المرحلة وعليه يمكن اعتبار مشكالت أخالقيات العمل واألداء األكا %)50-40(النسبة بين 

تعصف بروح وثقافة وتقاليد ورسالة مؤسسات التعليم ) قد(الجامعية في العصر الحالي من أهم المشكالت التي 
وتوافر شبكة  ،خاصة في ظل سهولة التعامل مع تكنولوجيا وبرمجيات وتطبيقات إدارة المعلومات ،العالي 

معرفية  سلوكية وأفكاراً  من حياة الشاب الجامعي مما افرز أنماطاً  ال يتجزأ المعلومات الدولية التي أصبحت جزءً 
يفترض الباحث أن النزاهة األكاديمية في مؤسسات وسيلة ؛لذلك  تؤمن بمشروعية الحصول على المعلومات بأي

يتأثر بمجموعة من المتغيرات النفسية والسلوكية والمعرفية واالجتماعية والموقفية  موقفياً  سلوكاً العالي تعتبر 
استقصاء بهدف إجراء هذه الدراسة  إلىبرزت الحاجة من ذلك  وانطالقاً  ،الظرفية التي تشكل محددات رئيسة له 
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و استراتيجيات ،نجازاإلو دافعية  ،مقدار القيمة التنبؤية لمتغيرات المسؤولية األخالقية والكفاءة الذاتية األكاديمية
ت المرحلة الجامعية طالباً التعلم وقلق االختبار المعرفي والمعدل التراكمي للتنبؤ بالنزاهة األكاديمية لدى طالب و 

 : وعليه تتحدد مشكلة الدراسة الحالية  في األسئلة اآلتية   ،وما فوق الجامعية
ت المرحلة الجامعية وما فوق الجامعية في بعض طالباً طالب و االلتزام بالنزاهة األكاديمية لدى ما  .1س

 ؟ )جامعة طيبة  ،جامعة أم القرى  ،جامعة الملك عبد العزيز ( الجامعات السعودية 

ت المرحلة الجامعية طالباً هل يختلف االلتزام بالنزاهة األكاديمية باختالف الجامعة التي ينتمي إليها طالب و  .2س

 .؟وما فوق الجامعية 

  ،الدبلوم العام في التربية ،البكالوريوس( هل يختلف االلتزام بالنزاهة األكاديمية باختالف المرحلة الجامعية  .3س

 . ت المرحلة الجامعية وما فوق الجامعية ؟طالباً لدى طالب و ) الماجستير

 ،والكفاءة الذاتية األكاديمية ،هل توجد عالقة ارتباطيه بين النزاهة األكاديمية وكل من المسؤولية األخالقية .4س

ت المرحلة طالباً لدى طالب و  ختبار المعرفي والمعدل التراكمياستراتيجيات التعلم وقلق االو ،نجازاإلو دافعية 

 . الجامعية وما فوق الجامعية ؟

و  ،هل يمكن التنبؤ بالنزاهة األكاديمية بمعرفة متغيرات المسؤولية األخالقية والكفاءة الذاتية األكاديمية .5س

ت المرحلة طالباً استراتيجيات التعلم وقلق االختبار المعرفي والمعدل التراكمي لدى طالب و و  ،نجازاإلدافعية 

 .الجامعية وما فوق الجامعية ؟

 أهداف الدراسة 
ت المرحلة الجامعية وما فوق الجامعية في طالباالتعرف على مستوى االلتزام بالنزاهة األكاديمية لدى طالب و  .1

 ) جامعة طيبة  ،جامعة أم القرى  ،جامعة الملك عبد العزيز ( بعض الجامعات السعودية 

ت المرحلة طالباً إليها طالب و  تحديد مدى اختالف االلتزام بالنزاهة األكاديمية باختالف الجامعة التي ينتمي .2

 .الجامعية وما فوق الجامعية

دبلوم  ،بكالوريوس( الختالف كل من المرحلة الجامعية طبقاً تحديد مدى اختالف االلتزام بالنزاهة األكاديمية  .3

 . والجامعة التي ينتمون إليها ،)الماجستير

و  ،الكشف عن طبيعة العالقة بين النزاهة األكاديمية وكل من المسؤولية األخالقية والكفاءة الذاتية األكاديمية .4 

 . و قلق االختبار المعرفي  والمعدل التراكمي  ،و استراتيجيات التعلم،نجازاإلدافعية 

 ت المستقلة محل الدراسة الكشف عن أفضل المنبئات بالنزاهة األكاديمية  من خالل معرفة المتغيرا .5 
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 أهمية الدراسة 
تتمثل األهمية النظرية للدراسة الحالية في تركيزها على دراسة متغير النزاهة األكاديمية الذي :  األهمية النظرية.1

 اً وهدف) اً ديني( اً شرعي مطلباً فهي تعد  ،في األوساط التربوية العربية والسعودية  حديث  الظهور نسبياً  يعد متغيراً 

ا تعتبر الدراسة األولى من نوعها في أنهكما  ،في بيئات التعلم الجامعية  اً وقانوني  اً و حضاري اً وتربوي  اً أخالقي

كمحاولة ،والتي تتناول دراسة بعض محددات النزاهة األكاديمية  –على حد علم الباحث –البيئة العربية و المحلية

لتحقيق هدف جودة عمليات التعلم و التعليم  وفق إطار شمولي يراعي أهمية المسؤولية األخالقية  وبعض 

المتغيرات المرتبطة بكفاءة التعلم كمدخل من مداخل تعديل السلوكيات األكاديمية في البيئة الجامعية في المملكة 

 . العربية السعودية 

ــة تتمثــل  :األهميــة التطبيقيــة  .2 تــوفير االســتفادة مــن نتائجهــا عبــر األهميــة التطبيقيــة للدراســة الحاليــة فــي محاول

والقيــادات الجامعيــة  بمــا يمكــنهم مــن اســتحداث بــرامج  ،بيانــات عــن متغيــرات الدراســة تفيــد أعضــاء هيئــة التــدريس 

الجامعيـــة ومـــا فـــوق تدريبيـــة و اســـتخدام تشـــريعات و أســـاليب تعليميـــة وتربويـــة ونفســـية  تســـاعد الطـــالب  المرحلـــة 

الجامعيـــة علـــى زيـــادة مســـتوى االلتـــزام بمعـــايير النزاهـــة األكاديميـــة مـــن خـــالل تفعيـــل الوظـــائف النفســـية لمتغيـــرات 

ـــة ـــة األكاديمي ـــة والكفـــاءة الذاتي ـــار ،نجـــازاإلو دافعيـــة  ،المســـؤولية األخالقي ـــق االختب ـــتعلم وٕادارة قل و اســـتراتيجيات ال

 .  المعرفي

 مصطلحات الدراسة   
ا المجموع العام لاللتزام بالمبادئ والقيم أنهيعرفها الباحث ب: Academic Integrityالنزاهة األكاديمية  .1

األخالقية والقوانين والتشريعات والمواثيق الدولية المنظمة للممارسات التربوية والتعليمية داخل مؤسسات التعليم 

ا مجموع الدرجات التي يحصل عليها المفحوص نتيجة إجابته على استبيان النزاهة أنهب إجرائياً وتعرف . العالي

ويشير حصول  ،درجة كحد أعلى ) 117(كحد أدنى و )  39(وينحصر مجموع درجاته بين  ،األكاديمية 

ل ويشير حصو  ،ممارسة معايير النزاهة األكاديمية  إلىزيادة ميله  إلىالمفحوص على درجة أعلى من المتوسط 

 . مخالفة معايير النزاهة األكاديمية  إلىزيادة ميله  إلىالمفحوص على درجة أقل من المتوسط 

ا حالة وجدانية أنهويعرفها الباحث ب :Moral responsibility to learningالمسؤولية األخالقية نحو التعلم  .2

من أفعال وممارسات تربوية باإلضافة مدى قدرة المتعلم على إدراك المضمون األخالقي لما يقوم به  إلىتشير 

ا مجموع الدرجات التي يحصل أنهب إجرائياً وتعرف . القدرة على تحمل اآلثار الالحقة لسلوكه على  مجتمعه  إلى

كحد  ) 25(وينحصر مجموع درجاته بين  ،عليها المفحوص نتيجة إجابته على استبيان المسؤولية األخالقية 

 إلىزيادة ميله  إلىويشير حصول المفحوص على درجة أعلى من المتوسط  ،درجة كحد أعلى) 125(أدنى و 

 إلىزيادة ميله  إلىويشير حصوله على درجة أقل من المتوسط  ،شعوره بالمسؤولية األخالقية عن عملية تعلمه 

 . عدم شعوره بالمسؤولية األخالقية عن عملية تعلمه
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األفكار والمعتقدات  التي يمتلكها " اأنهوتعرف ب: Academic self-efficacyالكفاءة الذاتية األكاديمية  .3

" المتعلم حول قدرته في توظيف مهاراته المعرفية والسلوكية والدافعية في  التعامل مع مواقف التعلم  والتحكم فيها

)Sam Othman& Nordin 2005()13( . ا مجموع الدرجات التي يحصل عليها المفحوص أنهب إجرائياً وتعرف

) 170(كحد أدنى و )  34(وينحصر مجموع درجاته بين  ،نتيجة إجابته على استبيان الكفاءة الذاتية األكاديمية

قدرته في توظيف مهاراته  إلىويشير حصول المفحوص على درجة أعلى من المتوسط  ،درجة كحد أعلى 

في حين أن حصول المفحوص على  ،االمعرفية والسلوكية والدافعية في  التعامل مع مواقف التعلم  والتحكم فيه

 .عدم قدرته في توظيف مهاراته المعرفية والسلوكية والدافعية في مواقف التعلم  إلىدرجة أقل من المتوسط تشير 

األعمال بكفاءة وبوقت  نجازنزعة الفرد إل"ا أنهوتعرف ب:  Achievement Motivation نجازاإلدافعية  .4

ا مجموع الدرجات التي يحصل أنهب إجرائياً وتعرف . )14()2006،وسحلول ،العلي " (قصير وبمستوى أداء متميز

كحد أدنى )  28(وينحصر مجموع درجاته بين  نجازاإلعليها المفحوص نتيجة إجابته على استبيان دافعية 

 نجازنزعة الفرد إل إلىويشير حصول المفحوص على درجة أعلى من المتوسط  ،درجة كحد أعلى ) 112(و

في حين أن حصول المفحوص على درجة أقل من المتوسط  ،األعمال بكفاءة وبوقت قصير وبمستوى أداء متميز

 . األعمال بكفاءة وبوقت قصير وبمستوى أداء متميز نجازعدم نزعة الفرد إل إلىتشير 

مجموعة األفكار "ا أنهوتعرف ب : Learning and Study Strategiesعلم والدراسة استراتيجيات الت .5

والسلوكيات والمعتقدات أو المشاعر التي تسهل اكتساب وفهم أو نقل في وقت الحق من معارف ومهارات جديدة 

)2002،Weinstein& Palmer()15( . ا مجموع الدرجات التي يحصل عليها المفحوص أنهب إجرائياً وتعرف

كحد  ) 80(نتيجة إجابته على قائمة استراتيجيات التعلم لطالب المرحلة الجامعية وينحصر مجموع درجاته بين 

قدرته على  إلىويشير حصول المفحوص على درجة أعلى من المتوسط  ،درجة كحد أعلى) 400(أدنى و 

في   ،والوجدانية واستراتيجيات التنظيم الذاتي بكفاءة عالية أثناء أداء مهام التعلماستخدام االستراتيجيات المعرفية 

عدم قدرته على استخدام االستراتيجيات  إلىحين أن حصول المفحوص على درجة أقل من المتوسط تشير 

 . المعرفية والوجدانية واستراتيجيات التنظيم الذاتي بكفاءة عالية أثناء أداء مهام التعلم

ردود األفعال المعرفية للفرد في مواقف "  أنهويعرف ب:  Cognitive Test Anxietyقلق االختبار المعرفي  .6

ا مجموع أنهب إجرائياً ويعرف . )16()2008،حسانين " ( التقويم  األكاديمي قبل أو أثناء أو بعد أداء مهام التقويم

الدرجات التي يحصل عليها المفحوص نتيجة إجابته على قائمة استراتيجيات التعلم لطالب المرحلة الجامعية 

ويشير حصول المفحوص على  ،درجة كحد أعلى ) 108(كحد أدنى و )  27(وينحصر مجموع درجاته بين 

في  ،شغال الشديد بها قبل أو أثناء أدائهازيادة تفكيره باالمتحانات الدراسية  واالن إلىدرجة أعلى من المتوسط 

قلة باالمتحانات الدراسية  وعدم االنشغال  إلىحين أن حصول المفحوص على درجة أقل من المتوسط تشير 

 . الشديد بها قبل أو أثناء أدائها 
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 Academic Integrityالنزاهة األكاديمية  :  أوالً 
المجموع العام للمناخ األخالقي في البيئة التربوية باعتبارها مدونات وقواعد  إلىيشير مفهوم النزاهة األكاديمية    

لتنظيم السلوك التربوي والتعليمي لتشمل نطاق واسع من المواقف والتصورات والمعايير والممارسات التربوية داخل 
أداء األعمال األكاديمية من خالل تجنب سلوكيات   ءصدق أثناااللتزام وال اأنهكما تعرف ب،مؤسسات التعليمية 

في بيئات  اً ورئيس مهماً  جانباً لذلك فهي تعد ,Ghaffari)(17) 2008(الغش واالنتحال العلمي ألعمال اآلخرين
فبدونها تفقد مؤسسات التعليم العالي دورها الحضاري والريادي في صناعة مستقبل األمم  ،التعلم الجامعية 

تفقد تلك المؤسسات المعرفية مصداقيتها الحقيقية في تقييم جودة مخرجاتها  وبدونها أيضاً  ،والمجتمعات اإلنسانية 
في شتى دول العالم  هدها التعليم حالياً التربوية خاصة في ظل الطفرة المعرفية والتقنية العالمية الكبيرة التي يش

 وملحاً  مهماً  تنموياً  مطلباً و  استراتيجياً  هدفاً هذا وتعد التوجهات التربوية الحديثة النزاهة األكاديمية   .دون استثناء
 وكذلك لتحقيق المواطنة العالمية بين مختلف الشعوب ،لتعزيز الشراكة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد 

 Levy & Rakovsk2006) ( (18)،  ًا العمود نهبالغ األهمية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة ؛أل فهي تعد أمرا
وال يمكن ألي منظومة تربوية أن تحقق أهدافها بدون التقيد الصارم  ،الفقري للمنظومة التعليمية بشكل عام 

وفشلها  ،هذا ويعد تقصير الجامعات في تعزيز الوعي بمبادئ النزاهة األكاديمية داخل الحرم الجامعي. بمبادئها
اهة األكاديمية والعزوف عن تقديم الحوافز والمكافآت لشركاء مبادرات النز  ،في التطبيق الفعال والعادل للعقوبات 

. تفاقم مشكالت انتهاك األعراف والتقاليد الفاضلة المنظمة للعمل التربوي إلىأن يؤدي  أنهداخل الجامعات من ش
في العديد   Academic Integrity Policy ومن خالل مراجعة الباحث للسياسات الخاصة بالنزاهة األكاديمية.

تبين له أن النزاهة األكاديمية تعد بمثابة مدونة  ،تحدة األمريكية من الجامعات العالمية خاصة في الواليات الم
فهي تعنى  ،و معايير والتزامات أخالقية تحكم الوسط األكاديمي بشكل كامل دون استثناء  ،للحقوق و الواجبات 

ويعد انتهاك أو إعادة استخدامها   ،أو نشرها  ،بالدرجة األولى بكل ما يضمن سالمة إنتاج المعرفة األكاديمية 
ويترتب عليها جزاءات وعقوبات متفاوتة بحسب درجة  ، وقانونياً  ، تلك المعايير من األفعال المجرمة أكاديمياً 

 : وتبين للباحث أن أغلب  تلك السياسات تنص على مايلي . االنتهاك 
والطالب لتعزيز الثقافة المؤسسية لقيم النزاهة  ،التزام إدارة الجامعات بالشراكة مع أعضاء هيئة التدريس . 1

و موثوقية الدرجات العلمية التي ،األكاديمية عبر برامج ومقررات تعليمية وتدريبية فعالة تضمن سمعة الجامعة 
والتزامها  ،والتزامها بالتوعية الجماعية بسياسات وٕاجراءات النزاهة داخل إدارات وكليات الجامعة ،تمنحها 
والتزامها بإيجاد آليات فعالة لضمان تلقي بالغات  ،ة المالية فيما يخص البحوث والبرامج العلمية الممولة بالشفافي

أعضاء هيئة تدريس ،طالب( والتزامها بتشكيل لجان مختصة تشمل جميع المكونات الجامعية ،انتهاك النزاهة 
والتزامها بعادلة وسالمة  ،على قراراتها والطعون والتظلمات  ،للنظر في االنتهاكات األكاديمية ) وموظفين

إجراءات التعامل مع قضايا انتهاك النزاهة األكاديمية سواء تلك المرتبة على نقص الخبرة أو المرتكبة بسبق 
التزامها بنشر التقارير السنوية و  ،والتزامها بتشكيل مجالس طالبية تعنى بالنزاهة األكاديمية ،إصرار وتخطيط 

 .لنزاهة األكاديمية في الجامعة لبيان مؤشرات ا
وتقديم  ،التزام أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي بتثقيف الطالب بمتطلبات النزاهة األكاديمية . 2

وااللتزام باعتماد آليات  ،واإلبالغ الفوري عن أي انتهاكات للنزاهة   ،تقارير دورية بشأن عن النزاهة األكاديمية 
 .وااللتزام بعدم قبول الرشاوى والمحسوبيات  ،أكثر فعالية للحد من انتهاكات النزاهة  تقييم أكاديمية
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 ،التزام طالب الجامعة بمجموعة من الواجبات كالعزو الصريح لمصادر األفكار واآلراء  والمعلومات . 3
وااللتزام باحترام جميع الزمالء  ،والحصول عليها عبر الطرق المشروعة التي تحافظ على حقوق الملكية الفكرية 

وااللتزام بعدم االستعانة  ،واحترام أخالقيات المهن والبحث العلمي  ،واحترام حقوقهم الشخصية  ،دون تمييز 
أو أوعية أكاديمية تحتوي مجموعة من المعلومات غير المصرح  إلكترونيةبطريقة غير مشروعة بوسائل 
ام يعدم ممارسة وااللتز  ،مية معينة كاالختبارات أو الواجبات والتكليفات المنزلية باستخدامها أثناء تأدية مهام أكادي

وااللتزام  ،الحصول على درجات أكاديمية أو اعتبارية بطرق منافية للقيم واآلداب واألعراف  أي سلوكيات  تهدف
ؤ لتمكين اآلخرين من  الحصول وااللتزام بعدم التواط ،باحترام قواعد المنافسة األكاديمية الشريفة مع الزمالء 

برامج و  ووثائقسجالت  إلىوااللتزام بعدم النفاذ  ،أو معلومات غير مصرح بها  ،أو وثائق  ،على مميزات 
إساءة استخدام التجهيزات والمواد  وااللتزام بعدم ،الحاسب التي تحتوي معلومات غير مصرح االطالع عليها 

  . المكتبية والمراجع العلمية أو إخفائه
ومن خالل مراجعة الباحث لألدبيات الخاصة بالنزاهة األكاديمية تبين أن الجذور التاريخية لهذا المفهوم تعود  

يكية خطورة تفشي حينما أدركت عدد من مؤسسات التعليم العالي في الواليات المتحدة األمر  ،م 1960عام  إلى

وفي حقبة التسعينات من  ،ظاهرة عدم االلتزام بمعايير النزاهة األكاديمية بين أوساط طالب المرحلة الجامعية 

القرن الماضي وكنتيجة حتمية لتطور األبحاث في مجال حصر مؤشرات مشكلة الخيانة األكاديمية بين الطالب  

ود كآليات ومعايير ومبادئ و سياسة عمل تحكم مؤسسات التعليم حيز الوج إلىظهر مفهوم النزاهة األكاديمية 

تبين أن النزاهة األكاديمية مفهوم يستند  ،م 1992لما أقره مجلس الشيوخ األمريكي في مايو من  وفقاً  .العالي 

ثقافة والذي يمكن اعتباره جوهر ال ،بالمقام األول على احترام والتزام أساسي بحقوق الملكية الفكرية لآلخرين

من الممارسات األكاديمية سواء للطالب أو عضو هيئة التدريس  اً واسع اً وبالتالي فهو يتضمن نطاق،األكاديمية 

مختلف المؤسسات التعليمية الجامعية والبحثية والتي يترتب عليها بعض اإلجراءات والعقوبات األكاديمية أو 

لما أوردته العديد من األدبيات المتعلقة بهذا الموضوع  ية وفقاً ومن المعايير األساسية للنزاهة األكاديم. والقانونية 

 : ما يلي 

الذات  إلىأو جزء منها ونسبتها ام مجموعة من المعلومات ويراد به استخد: Plagiarism االنتحال العلمي .1

مؤسسات التعليم العالي  هذا و حظيت ظاهرة االنتحال العلمي في. دون عزو صريح  واضح لمصادرها األصلية

العتبارها واحدة من أكثر التهديدات المحتملة للنزاهة األكاديمية خاصة في  نظراً العديد من الباحثين ؛ باهتمام 

أن ما  إلى Eret &Gokmenoglu2010)((19)ويشير .ظل تدني مستوى الدافعية للتعلم لدى طالب بشكل عام 

تعد مشكلة أكاديمية عالمية متفاقمة ومتزايدة الخطورة في مؤسسات التعليم  literary theft رقة األدبيةيعرف بالس

بالرغم من وجود اتجاهات سلبية من قبل األكاديميين وطالب المرحلة الجامعة تجاه أشكال هذه  ،العالي 

فهوم وسوء فهم طالب الجامعة لم ،إال أن الجهل بقواعد ومهارات الكتابة العلمية  ،الممارسة غير النزيهة 

والطفرة الكبيرة في مجال تقنية المعلومات وفرة قواعد البيانات األكاديمية وضعف عمليات  االنتحال العلمي

في الكشف عن مثل  هذا التجاوز  عالية الكفاءة  تسهم وعدم االستعانة بتقنيات وبرمجيات  ،التدريس الفعالة 

  .األكاديمي تشكل في مجملها تحدي  أخالقي كبير أمام مؤسسات التعليم العالي 
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ويراد به االستعانة بطريقة غير مشروعة وغير مصرح بها بأشخاص أو بوسائل : Cheating الغش  .2

استخدامها أثناء تأدية مهام أكاديمية أو أوعية أكاديمية تحتوي مجموعة من المعلومات غير المصرح ب إلكترونية

وتشير . معينة كاالختبارات أو الواجبات والتكليفات المنزلية بهدف الحصول على تقييمات دراسية عالية 

  %)23(أن سلوكيات الغش منتشرة بين أوساط طالب المرحلة الجامعية بنسبة  إلىت حصائياً اإل
(20)(Trushell; Byrne & Simpson2012) ،، شكل تفشيها من أكبر التحديات التي تواجه سمعة وهيبة وي

لذلك تعد هذه الظاهرة من المشكالت التربوية الكبرى التي تقف  ؛ )21((Chace,2012)مؤسسات التعليم العالي 

لوك األخالقي لدى فهي ظاهرة تعكس أبشع مظاهر الس ،في جميع دول العالم  ميع األنظمة التعليميةأمام ج

 يسهم  أنهكما  ،يهدد ويطعن في موثوقية أدوات وٕاجراءات التقويم التربوي نهالمراحل التعليمية ؛ أل طالب مختلف

 لطالب المرحلة الجامعية الضروريةفي يسهم في ضعف المهارات األكاديمية 

  Mortaz; Zendehdel; Asghari; Fotouhi(2013) ((22)، وعليه فإن هذا السلوك التربوي المشين لدى

وسوء التوجه نحو معنى التعلم لدى طالب المرحلة  ،مدى  االختالل القيمي  إلىطالب المرحلة الجامعية يشير 

وعليه يتوجب أن تعمل مؤسسات التعليم ،ما يثمر عن إفراز بعض أشكال الغش واالنتحال العلمي  غالباً الجامعية 

مختلف ممارستها وسياساتها األكاديمية وفق قوالب وصيغ سلوكية أخالقية تكون احد أشكال  العالي على تطويع

 .التقويم التربوي

أو األكاديمية  ،ويراد به تزوير أو اختالق مجموعة من السجالت و الوثائق العلمية: Fabrication التلفيق  .3
. أو توقيعات غير صحيحة  ،أو إفادات ،أو بيانات لم يتم جمعها،  أو نصوص واقتباسات ،بتضمينها معلومات 
من التحديات التي تواجه المؤسسات التربوية في العالم بشكل -اختالق المعلومات المضللة -وتعد هذه الظاهرة 

واإلعالمي  ،التربوي  ا تعد من الفجوات األخالقية التي تعصف بالمجتمعأنهكما ، عام وفي أوروبا بشكل خاص
وزادت حدة خطورتها بعد التطور الهائل في مجال  ،و وسائل االتصال الجماهيري  منذ سبعينيات القرن الماضي 

األمر الذي يتطلب ضرورة أن تقوم مؤسسات التعليم العالي بمواجهته عبر  إدخال وحدات  ،تقنية المعلومات 
 .لعلوم اإلنسانية والتربوية واالجتماعيةدراسية تعنى بتنمية القيم األخالقية في ا

 
 (Conway &Groshek2008) )23(،  فواحد  ،ارتفاع معدالت التزوير العلمي إلىفالمؤشرات اإلحصائية تشير

 م الحظوا بعض أشكال التزوير العلميأنهمن كل عشرة طالب في مرحلة الدراسات العليا في السويد أفصحوا 
) (24)(Nilstun; Löfmark& Lundqvist,2010،  وعليه فإن أغلب المؤسسات التربوية والعلمية مطالبة بأن

تباع أسلوب المناقشة االتلفيق والتزوير العلمي وذلك ب في مواجهة مشكلة حزماً تتبنى استراتيجيات وأساليب أكثر 

 أو للحصول على درجة علمية ،العلمية المباشرة والجادة لألعمال العلمية المقدمة للنشر 

ويراد بها القيام : Obtaining an Unfair Advantage الحصول على ميزة أكاديمية دون وجه حق  .4 
بسلوك أو ممارسة تهدف  الحصول على درجات أكاديميةأو اعتبارية بطرق منافية للقيم واآلداب واألعراف 

أو تعمد تخريب  ،دون تصريح  أو سرقة واستنساخ أو حيازة  األسئلة ،المشروعة كتقديم الرشوة لتحسين الدرجات 
أو عدم المراعاة المتعمدة لقواعد المنافسة  ،أو إخفاء أوعية المعلومات لحرمان اآلخرين من االستفادة منها 

وتقاعسها عن عمليات مراقبة  وتحصين  ،ويعد تغاضي إدارات الجامعات . األكاديمية الشريفة مع الزمالء
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قبول الرشوة من الطالب بهدف حصولهم على درجات  إلىمفضية موظفيها  ضد شتى أشكال الممارسات ال
ويعتبر  ،تقييمات أكاديمية دون وجه حق تعد من العوامل المهدرة للقيم التربوية في األوساط التعليمية المختلفة أو 

عرض طالب المرحلة الجامعية الرشوة المالية على أعضاء هيئة التدريس  من مشكالت مؤسسات التعليم العالي 
هذا ويعد استخدام السالح واالبتزاز لترهيب أعضاء هيئة  ،في شتى دول العالم وال سيما في دول العالم الثالث

ت أكاديمية من أوجه الفساد األخالقي لطالب الجامعات أو الزمالء للحصول على ميزا ،أو الموظفين  ،التدريس 
 .وبالتالي فالجامعات مطالبة بتبني سياسات قانونية أكثر صرامة في مواجهة هذه المشكلة ،األمريكية 

: Aiding and Abetting Academic Dishonestyالمساعدة والتحريض على خيانة األمانة األكاديمية  .5 
 ،عدة أو المساندة المادية والمعنوية ؛لتمكين اآلخرين من  الحصول على مواد أو مميزات ويراد بها تقديم المسا

أو اإلدالء بمعلومات مغلوطة حيال موضوعات تتعلق بقضايا النزاهة  ،أو معلومات غير مصرح بها  ،أوثائق 
طوي على مجموعة من ويرى الباحث أن اإلعانة أو التواطؤ على الغش سلوك اجتماعي وتربوي ين. األكاديمية 

لما يمثله من انتهاك للمعايير  ،القيم والدوافع األخالقية التي ال تقل أهمية أو خطورة عن سلوك الغشاش نفسه 
ويرى الباحث أن ،يعد مؤشر لسوء االتجاه نحو التعلم لدى المتواطئ  أنهكما ،األخالقية المنظمة للعمل التربوي 

سلوك الغش لدى  قضايا المساعدة والتواطؤ على الغش قد تعزز مستقبالً  تساهل مؤسسات التعليم العالي حيال
و البد من إيجاد تشريعات ومدونات سلوك تساوي بين ،مما يشكل معضلة أخالقية مهنية كبرى  ،المتواطئ نفسه 

 . الغشاش والمتواطئين معه
 Falsification of Records and الوثائق الرسمية األكاديمية واإلدارية إلىالوصول غير المصرح به  .6 

Official Documents: سجالت والوثائق ال إلىاالطالع أو الوصول  إلىويراد به جملة الممارسات المؤدية

. برامج الحاسب التي تحتوي معلومات غير مصرح االطالع عليها  إلىأو النفاذ  ، اإللكترونيةوغير  اإللكترونية

ألرشفة الوثائق األكاديمية كسجالت الدرجات  إلكترونيةلتقنية الحديثة كحافظات ويرى الباحث أن تعاظم استخدام ا

من  كثيراً سهل ،ومستخلصات البحوث العلمية غير المنجزة والقوائم المالية في مؤسسات التعليم العالي،العلمية 

ينطوي على تهديد األمر الذي  ، اإللكترونيةعمليات الوصول غير الشرعية عبر اختراق األنظمة والبوابات 

زاهة غير أخالقي ينافي مقتضى الن سلوكاً أخالقي وقرصنة يجرم عليها القانون والتشريعات الدولية ؛لذلك عدت 

 .األكاديمية

ويراد بها جملة أنشطة  وأعمال : Intellectual property infringementانتهاك حقوق الملكية الفكرية  .7  

أو  ،لحقوق تأليف ونشر وطبع أو استخدام البرامج الحاسوبية أو األشرطة  اإللكترونيةوغير  اإللكترونيةالقرصنة 

أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  )25()2012الفتالوي (و ذكر  ،األوعية  السمعية والبصرية بدون تصريح 

رتبة على إنتاجه نص على أن لكل شخص الحق في حماية المصلحة األدبية والمادية المت 27/2في مادته رقم 

 . أو الفني  ،العلمي أو األدبي

  Moral responsibilityالمسؤولية األخالقية :   ثانياً 
ومن متطلبات  ، حضارياً  سلوكاً والسامية فهي تعد  ،تعتبر المسؤولية األخالقية من القيم األخالقية الفاضلة  

لما تؤديه من دور مهم في استقرار جميع أشكال الحياة اإلنسانية لألفراد  نظراً التنمية البشرية وتطورها ؛ 
ومن خاللها يقوم كل فرد  ،والمجتمعات، فهي تعمل على صيانة نظم المجتمع، وتحفظ قوانينه من االعتداء 
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 ،لمتعلم كما تعد أحد أركان البناء القيمي واالجتماعي والمهني ل ،بواجبه ومسئوليته نحو نفسه ونحو مجتمعه 
للدور الكبير في رفع مستوى  نظراً وتعد من األولويات األخالقية التي تسعى لتنميتها مختلف المؤسسات التعليمية 

  .)26()2012،الشاهين (األكاديمية للطالب األداءات
تلك الحالة   إلىأن مصطلح  المسؤولية األخالقية تشير  (woolfolk,Doris & Brianna2008)(27) ويذكر 

ومدى قدرته على  ،الوجدانية التي تعبر عن مدى التزام  الفرد بالعمل وفق القواعد والمعايير األخالقية للمجتمع 
أن شعور الفرد  إلى )28((Eshelman2004)كما يشير ،تحمل تبعات أعماله وآثارها على الوسط المحيط به 
في ظل فهمه العميق للعادات والقيم ،وسطه االجتماعيبالمسؤولية األخالقية يتضمن ارتباطه الوجداني ب
كما يتضمن هذا االرتباط بالرغبة والقدرة على  المساهمة  ،االجتماعية والدينية واألخالقية السائدة في مجتمعه 

ويشير .  أن يساعد الجماعة في تحقيق أهدافها وحل مشكالتها، المحافظة على استقرارها أنهفي كل ما من ش
Hersh &Schneider 2005)( )29( أن جهود مؤسسات التعليم العالي كمصدر منتج للمعرفة وكقوة تأثير  إلى

فعالة في المجتمعات حيال المسؤولية األخالقية لدى الطالب بدأت باالنحسار والضعف ؛ نتيجة لوجود  مؤشرات  
عزيز مختلف الممارسات التي تعمل ت إلىتدعم التوجه نحو االستغالل التجاري للتعليم العالي األمر الذي يؤدي 

 (Anderson & Haughey2007 ) (31,30)هذا ويذكر ،على تحقيق المصالح الذاتية للمتعلمين  بأي وسيلة 
أن التعليم العالي يعاني معضلة أخالقية كبيرة تتمثل في تزايد المخاوف بشأن مشكالت عدم االلتزام بمعايير  إلى

 ،المسؤولية األخالقية لدى الطالب خاصة في ظل تالشي التواصل والتفاعل المباشر بين المعلمين والمتعلمين 
ها ؛ وعليه فمؤسسات التعليم العالي بشكل عام أن يضعف مخرجات برامج  اإلعداد األكاديمي لدي أنهوهذا من ش

وعليه  ،إعادة النظر  في الطرق التي يتم من خاللها إعداد المتعلمين على نحو أكثر  فائدة للمجتمع  إلىبحاجة 
من أوثق المفاهيم  Moral responsibility to learningيرى الباحث أن المسؤولية األخالقية نحو التعلم 

مفهوم قد  يسهم في شرح وتفسير السلوكيات  نهأل نظراً م وعمليات التعلم لدى الطالب ؛وذلك بمفاهي ارتباطاً 
تحديد أنماط الممارسات   إلىيجابية نحو بيئة التعلم  بما يؤدي إلكما قد يسهم في تعزيز  القيم  ا ،األكاديمية 

مدى قدرة المتعلم على  إلىجدانية تشير ا حالة و أنهالتربوية الجيدة لدى المتعلمين ؛ وبالتالي يعرفها الباحث ب
القدرة على تحمل اآلثار  إلىإدراك المضمون األخالقي لما يقوم به من أفعال وممارسات تربوية باإلضافة 

ومن خالل مراجعة الباحث للعديد من الدراسات والبحوث التي تناولت مدى . الالحقة لسلوكه على  مجتمعه 
ا تسهم في الحد من تسرب الطالب أنهتبين  ،ي تحسين كفاءة التعلم لدى الطالب إسهام المسؤولية  األخالقية ف

وتعزيز احترام الطالب لذواتهم وثقتهم بأنفسهم وتزيد من فاعلية استراتيجيات  ،و تزيد من مستوى الضبط الذاتي 
وتوجهات أهداف التحصيل والمساندة  نجازلإلو ترتبط بالدافعية  ،ا ترتبط بالكفاءة الذاتيةأنهكما  ،ومهارات التعلم

كما تعد  ،وتسهم كذلك في تحديد الكيفية التي يتعامل بها الطالب مع مختلف المواقف التربوية  ،االجتماعية 
 . األكاديمي نجازاإلمنبئ جيد بمستويات األداء األكاديمي والمهني وبالتوجه الفعال نحو 

تحقيق االلتزام بمبادئ النزاهة األكاديمية فتشير العديد من الدراسات  وفيما يتعلق بدور المسؤولية األخالقية في 

 أن المسؤولية األخالقية لدى الطالب تعد من أنجع طرق ضمان النزاهة األكاديمية إلى  والبحوث

Sergiovanni2006)()32(  كما أن ارتفاع مستوى الشعور بالهوية األخالقية لدى طالب المرحلة الجامعية تعد

ويشكل  )2007Wowra ,( )33(،الغش األكاديمي  إلىمن العوامل المسهمة وبفعالية كبيرة في الحد من لجوءهم 

تزامهم أو عدم كل ما يرتبط باألخالق لدى المتعلمين  كالحكم األخالقي أداة مهمة وفاعلة في تقرير مدى ال

أن مرحلة الحكم األخالقي لدى  إلى (Stephens &Nicholson2008)(11)  ديميةالتزامهم بمبادئ النزاهة األكا
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كما أن المنطق األخالقي الذي يحكم التصرفات  ،المتعلمين  ترتبط بشكل كبير بمدى االلتزام بمعايير النزاهة 

والممارسات السلوكية للمنتمين للوسط التربوي تعد  من العوامل األخالقية التي يمكن من خاللها فهم وتفسير 

و االنتحال العلمي   اإللكترونيةأسباب الخيانة األكاديمية كالغش في االمتحانات باستخدام الوسائط 

(Eastman& Iyer 2008))34(، ، كما أن التفكير األخالقي لدى طالب المرحلة الجامعية وما يرتبط به من

هذا و  ،الشعور باالستقاللية الذاتية  والشعور بالمسؤولية الشخصية  ترتبط  بمستوى االلتزام بالنزاهة األكاديمية

متعلمين على الفهم الصحيح لمساعدة ال  تدريبية المخصصةوفق السياقات والمنطلقات األخالقية تقوم البرامج ال

 لمكونات المواقف التربوية بدور كبير في الحد من  انتهاك أخالقيات العمل األكاديمي

 )Bloodgoo, Turnley& Mudrack 2008()36( )2012؛Belanger Leonard& LeBrasseur()35( 
والتواطؤ في عملية الغش األكاديمي عادة ما تتم في  ،كما  أن سلوكيات نسخ الوثائق العلمية بدون ترخيص

 فكير األخالقي لدى أولئك الطالب سياقات أخالقية ظرفية ترتبط بشكل كبير بالت
، 2013) e ,(37)(Henning al،  ًأن  االتجاه السلبي نحو القيم األخالقية  وعلى التربويون أن يدركوا جيدا

والتربوية يعد من العوامل المسهمة في تفشي ظاهرة مخالفة معايير النزاهة األكاديمية لدى طالب المرحلة 

األمر الذي يتطلب المزيد من العناية بالبرامج والمقررات  التي تعنى بتنمية هذه  ،الجامعية وما فوق الجامعية 

 . الجوانب المهمة 

  Self –Efficacyالكفاءة الذاتية :  ثالثا ً 
 ،يعتبر متغير الكفاءة الذاتية  أحد محددات التعلم التي حظيت باهتمام واسع في مجال البحوث التربوية والنفسية 

توقعات الفرد عن أدائه للسلوك في مواقف تتسم بالغموض ، وتنعكس هذه التوقعات على  إلىفهو مفهوم يشير 

  ،ويشير . السلوك ٕانجازاختيار الفرد لألنشطة المتضمنة في األداء، وكمية الجهود المبذولة لمواجهة الصعاب و 
38)(maracas,Johnson& Clay (2007)  ( المعرفية االجتماعية أن هذا مفهوم يعد أحد مفاهيم النظرية  إلى

التي تهتم بتفسير طموحات وتوقعات ، وسلوكيات األفراد، وردود أفعالهم الوجدانية في المجال األكاديمي ويشير 

)Johnson, (2005()39( حد نواتج معرفه الفرد بقدراته الداخلية بما تتضمنه أأن مفهوم فاعلية الذات يعتبر  إلى

على ممارسة التحكم باألحداث التي تؤثر على حياته ، وبما لديه من  من معتقدات تتمحور حول مدى قدرته

أن الكفاءة الذاتية تزيد من فاعلية  العملية المعرفية من خالل تأثيرها  إلى )40()2010،  بني خالد(مهارات ويشير

 :على 

طموحة  فاألفراد الذين يمتلكون مستوى فاعلية مرتفعة يضعون أهدافاً  ،األهداف التي يضعها األفراد ألنفسهم  .1 
.                          ات بعكس الذين لديهم ضعف في الكفاءة الذاتيةنجاز اإلويهدفون لتحقيق العديد من 

 .الخطط واالستراتيجيات التي يضعها األفراد من اجل تحقيق األهداف  .2
 التنبؤ بالسلوك والتأثير في  األحداث .3 
يتبين  ،وعند تناول متغير الكفاءة الذاتية األكاديمية لدى طالب المرحلة الجامعية .القدرة على حل المشكالت .4 

وتنمية الطموح واحترام الذات والشعور  ،و تخفيض مستوى قلق االختبار ،ا  تسهم في تحسين الدافعية للتعلم أنه
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 ،والشعور بالقدرة على الضبط الذاتي،و تؤثر في الخيارات السلوكية وأساليب التفكير  ،بالمسؤولية األكاديمية 

و تعتبر عامل نفسي مهم في تغيير نمط مدركات  ببيئة  ،وبالتكيف األكاديمي ،وترتبط بجودة حل المشكالت

 . )41( )2013،وخليفة  ،الديب (التعلم لدى طالب الجامعة 

فتشـــير العديـــد مـــن  ،ا فيمـــا يتعلـــق بـــدور منظومـــة الـــذات بشـــكل عـــام فـــي االلتـــزام بمبـــادئ النزاهـــة األكاديميـــة أمـــ  
 ،2004) Bolin ((42)، (Finn & Frone, 2004)(43) كدراسة كل من  الدراسات والبحوث

  ، Murdock & Anderman) (45)؛Carroll & Neill،( Marsden, )48(  2006) ،؛ (2005

Ariely2008) Amir ، Mazar((44)،2008) (46) ؛(Adelabi ،2009)(47) ؛(Fezatte أن الرغبـة فـي  إلـى

تحقيق درجات تحصيلية عالية المصحوبة بمستويات متدنية من فاعلية الذات األكاديمية تعد من األسباب الكامنـة 

كمـا أن نمـط معتقـدات الـتحكم  ،خيانة األمانة األكاديمية  المتمثلة بـالغش  إلىوراء لجوء طالب المرحلة الجامعية 

أن انخفــاض مســتوى فاعليــة  ٕالـىو  ،بالـذات تعــد مــن العوامـل المحــددة  لمســتوى االلتــزام بمبـادئ النزاهــة األكاديميــة 

ا تعد من أنهو  ،جامعية الذات األكاديمية ترتبط ممارسة بسلوكيات االنتحال العلمي والتزوير لدى طالب المرحلة ال

    .كما تعد من المنبئات بالغش األكاديمي،أهم المحددات التربوية للخيانة األمانة األكاديمية 

 :   Cognitive Test Anxietyقلق االختبار المعرفي :  رابعاً 

ألهميته ولدوره في كل من فاعلية الذات وكفاءة  نظراً يرجع اهتمام الدراسة الحالية بمتغير قلق االختبار المعرفي  

 فعلى سبيل المثال أشارت دراسة كل من ،والدافعية نحو التعلم  ،التعلم والتحصيل األكاديمي  

 )(49)(Luskin & Hirsen، 2010)(50);، Bradley,2012)( Buche Davis & Vician،  (51)(Hauser 
Paul  (52)يشير و ،أن فاعلية الذات األكاديمية تتأثر بدرجة قلق االختبار  إلى(Saadé & Kira 2009)  إلى 

أن هذا النمط  إلىمن طالب  السنة األولى في المرحلة الجامعية يعانون من قلق االختبار باإلضافة %) 50(أن 
  ويشير. من القلق يؤثر في طريقة إدراك أولئك الطالب لصعوبة استخدام نظم إدارة المعلومات ومصادر التعلم

، (13)(Sam Othman & Nordin 2005) أن قلق االختبار بشكل عام يعد من المشاعر السلبية المؤثرة  إلى
 إلى Kurta & Gürcanb,2010)((53)ذا وأشارت دراسة  ه. في كفاءة العمليات المعرفية أثناء ممارسة التعلم 

 .  أن المستويات المرتفعة من القلق تسهم في الحد من فرص النجاح في أنشطة التعلم عبر شبكة االنترنت 
 أما فيما يتعلق بعالقة قلق  االختبار بااللتزام بمبادئ النزاهة األكاديمية فتشير العديد من الدراسات والبحوث  

أن المعاناة من أعراض القلق االجتماعي وتدني الشعور بالهوية األخالقية   إلى )Wowra,2007)( )33 كدراسة

 )Gallagher.,2010)()54 وأشارت دراسة ،لطالب المرحلة الجامعية  نحو الغش األكاديمي  كبيراً  قد يكونا دافعاً 

أن  الطالب الذين يملكون مستويات مرتفعة  من خيانة األمانة األكاديمية كانت مستوياتهم متدنية في   إلى

م يتصفوا بالمعاناة من بعض أعراض  القلق العام و أنهالعصابية ، كما  إلىولديهم ميل  ،التحكم بالذات 

أن قلق التحصيل وفاعلية الذات  إلى )55 (Hassan & Ogunmakin ,2010)(هذا وأشارت دراسة ،االكتئاب

  كما أشارت دراسة ،األكاديمية تعد من المنبئات بالغش األكاديمي لدى طالب المرحلة الجامعية 

,2011) et .al, DAY((56) ويقظة الضمير  ،أن بعض متغيرات الشخصية كاالستقرار الوجداني  إلى، 

واالنفتاح على الخبرات الجديدة تعد من أهم المحددات النفسية للنزاهة األكاديمية لدى طالب كليات إدارة اإلعمال 
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رتباطية اوجود عالقة  إلى  (Eshet; Peled & Grinautski ,2013)(57) وفي ذات السياق أشارت دراسة ،

 .والتوتر النفسي) االنبساطية(بين خيانة األمانة األكاديمية وبعض سمات الشخصية 

  Achievement Motivation نجازلإل الدافعية :  خامساً 

اهة األكاديمية تعتبر الدافعية وعن النز  ،وعلى نحو وثيق الصلة بالعوامل الوجدانية المسئولة عن كفاءة التعلم  

 نجازنزعة الفرد إل إلى يشير  نجازلح الدافعية لإلويشير مصط،عامل حاسم و بالغ األهمية في التعلم  نجازلإل

بتحفيز  نجازلإلوتقوم الدافعية .(14))2006،وسحلول ،العلي (األعمال بكفاءة وبوقت قصير وبمستوى أداء متميز 

ا تقوم بمساعدة المتعلمين على اكتساب المعرفة وتطوير أنهكما  ،أهداف محددة  مختلف أوجه نشاط المتعلم نحو

ا تسهم في تحسين تلك السلوكيات على نحو أنهكما  ،ستمراريتها لتحقيق الهدفمختلف سلوكياتهم بما يضمن ا

بقدرتها على  نجازلإلكما تتميز الدافعية  ، فعال بمواكبة مختلف العقبات التي تواجه المتعلمين لتحقيق أهدافهم

كار والمعتقدات مساعدة المتعلم في تنظيمه وربطه وتوجيهه لمجموعة العمليات المعرفية و الوجدانية واألف

  قدرتها الفائقة على تنظيم العالقة بينه وبيئة التعليمية إلىباإلضافة  ،واألهداف نحو هدف واحد محدد 

،2005)   (59)(Lepper Corpus& Iyengar;) 2008Schunk Pintrich & Meece et al.((58)، 

التوجهــات : وهمــا نجــازلإلالبحــوث النفســية المتالحقــة والمكثفــة لهــذا المفهــوم أظهــرت وجــود نمطــين مــن الدافعيــة و 

رغبــة المــتعلم فــي المشــاركة فــي  إلــىوالتــي تشــير  ، Intrinsic Motivation Orientationsالدافعيــة الداخليــة 

إشــباع حــب االســتطالع ، و معرفــة الحقــائق  المتطلبــات األكاديميــة بكفــاءة وحريــة  و إنجــازأنشــطة الــتعلم بهــدف 

 Extrinsic Motivationوالتوجهــات الدافعيــة الخارجيــة. والمعلومــات عــن األشــياء لإلســهام فــي التقــدم المعرفــي

Orientations  والمعلمـين   ،رغبة المتعلم في المشاركة في أنشـطة الـتعلم بهـدف إرضـاء الوالـدين  إلىوالتي تشير

 . و تجنب الفشل  ،جية وكسب المكافآت الخار 

هــذا  ،فــي التحــاق الطــالب ببــرامج التعلــيم  المختلفــة مهمــاً و  كبيــراً  دوراً تلعــب  نجــازلإلوبشــكل عــام فــإن  الدافعيــة 
  Liu & Rovai، (61)(Wighting ،2008. (واتفقت دراسة كل من  

Vogel & Coombes2008) ،shroff((60)  لدى الطـالب المرحلـة الجامعيـة  نجازلإلعلى أن مستوى  الدافعية

لمــا تــوفره بيئــة الــتعلم الجامعيــة مــن فرصــة كبيــرة فــي الشــعور بــالتحكم الــذاتي  نظــراً للتحصــيل الدراســي  تعــد مؤشــراً 

 .لمختلف أوجه النشاط التعليمي 

والبحوث  بااللتزام بمبادئ النزاهة األكاديمية فتشير العديد من الدراسات نجازلإلفيما يتعلق بدور الدافعية  وأما  

 ،)et al,Davy()63(،) 2008،(Hassan)62 (Murdock & Anderman2006،2007)(45)(كدراسة كل من 

(Butler&Shibaz,2008))66(،2009) (65) ؛(Hofstede ،2011)(64) ؛(Geddes  

(Eshet; Peled & Grinautski2013) )57( تعد من أهم المحددات النفسية  نجازلإلأن انخفاض الدافعية  إلى

كما تعد من التأثيرات السببية المباشرة للغش  ،و التربوية لخيانة األمانة األكاديمية لدى طالب المرحلة الجامعية
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ألكاديمية بين ممارسة بعض أشكال عدم النزاهة ا إلىا تعد من العوامل الفارقة في اللجوء أنهو  ،األكاديمي 

 . الطالب المنخرطين في برامج التعليم العالي

  Learning and Study Strategies  استراتيجيات التعلم:  سادساً 

 إذ يشير ،تعتبر استراتيجيات التعلم والدراسة من المتغيرات التربوية المهمة  
)2009 Downing Kwong; Wong((67)،; أن التوجهات الحديثة للعديد من الجامعات العالمية تنصب  إلى

وتعد تجربة  ،لتعزيز التعلم الجامعي ) LASSI(نحو دمج التطبيقات التربوية الناتجة استراتيجيات التعلم والدراسة 

إذ احتلت المرتبة األولى من ضمن أفضل أربع جامعات أسيوية على ،جامعة هونج كونج أنموذج على ذلك 

ا مجموعة األفكار والمعتقدات والسلوكيات والمشاعر التي يستخدمها أنهو استراتيجيات التعلم ب. العالم  مستوى

وتعتبر قائمة  ، )68(()2013،الحربي (والتي تسهل عملية اكتساب المعلومات في بيئة التعلم  ،المتعلم 

تم تصميمها خصيصا لطالب الجامعات  استراتيجيات التعلم والدراسة أداة تشخيصيًة لمواطن القوة والضعف وقد

ثالثة  إلىفالعناصر األساسية إلستراتيجيات التعلم تنقسم (Weinstein &Palmer  2002)(15) و وفقا لنموذج ،

 استراتيجيات رئيسة هي

ات واختيار األفكار الرئيسية و استراتيجي ،وتشمل استراتيجيات معالجة المعلومات : ستراتيجيات المعرفيةاال. 1 
 . االختبار

وتشمل استراتيجيات توفير المناخ الوجداني المناسب لضمان فعالية التعلم وتشمل  : االستراتيجيات الوجدانية  .2  

 .واالتجاه نحو الدراسة و الدافعية  ،تجنب القلق 

لدراسة وٕادارة وتشمل استراتيجيات التركيز، واالختبار الذاتي ، ومعينات ا: استراتيجيات التنظيم الذاتي   .3 
أهمية دور استراتيجيات التعلم  إلىوتشير العديد من الدراسات والبحوث التربوية . (69))2011،الحربي (الوقت 

فمعرفة نمط استراتيجيات التعلم المتبعة من قبل المتعلمين تعد أمر بالغ األهمية ؛فهي  ،في تجويد كفاءة التعلم 
ا تعد وسيلة مثمرة  وفعالة في تطوير عمليات أنهكما  ،الدراسية تعتبر موجهات لمصممي ومطوري  المناهج 

 Tsai((70) (2009المقدمة للمتعلمين وتحسين جودة  محتوى المناهج التعليمية ،التدريب وٕادارة مصادر التعلم 
  ؛)69()2011،الحربي(واتفقت دراسة كل من 

  Vivekananda& Sarukesi،(72,71)( Wan;Compeau& Haggerty؛(2012

على أن استراتيجيات التعلم  تسهم بدرجة كبيرة في  (74))2011،دسوقي (؛ (73))2012،أبو مسلم وعبد الغفار( 

والتحصيل  نجازلإلو ترتبط بالدافعية  ،وتسهم في تفسير التفاوت في مستوى كفاءة التعلم ،تعزيز كفاءة التعلم 

وبقوة السيطرة  ،وترتبط باالتجاه االيجابي نحو التعلم و بأساليب التفكير و بمهارات حل المشكالت  ،الدراسي

وفاعلية الذات األكاديمية وعلى مستوى قلق االختبار  نجازاإلا تؤثر على دافعية أنهكما ،المعرفية وحل المشكالت

 . لدى طالب المرحلة الجامعية 

ات التعلم في تحديد مدى االلتزام بالنزاهة األكاديمية فتشير العديد من الدراسات وأما فيما يتعلق بدور استراتيجي

 Cochran; Aleksa& Chamlin2008، (76)(Gallant)(75) (2006 (كدراسة كل من والبحوث

McAllister&watkins2012)((77) أن استراتيجيات التعلم  لها تأثير سببي مباشر على سلوكيات الخيانة  إلى
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كما أن البرامج التدريبية القائمة على استراتيجيات التعلم يمكن تسهم في   ،و تعد منبئ جيد بها  ،األكاديمية 

ا تسهم  في تنمية مستوى االلتزام أنه إلىباإلضافة  ،تعزيز النزاهة األكاديمية لدى طالب المرحلة الجامعية 

وفي  تحقيق التنمية الشخصية والمهنية  ،بمبادئ النزاهة األكاديمية خاصة فيما يتعلق بالغش واالنتحال العلمي 

 .المطلوبة للطالب بشكل عام 

 .المنهج الوصفي االرتباطي لمناسبته ألهداف الدراسة:   منهج الدراسة

محاولة تعميم نتائجه على مجتمع  طالب المرحلة الجامعية  وما فوق  إلىالي  يهدف البحث الح:  عينة الدراسة
طالـب وطالبـة ممـن يدرسـون ) 357(الجامعية في المملكة العربية السعودية ؛ لـذلك شـملت عينـة الدراسـة الفعليـة  

والجـدول  .وائية تم اختيـارهم بطريقـة عشـ،في المرحلة الجامعية وما فوق الجامعية في بعض الجامعات السعودية  
 .  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية) 1(

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الجامعة و الجنس والمرحلة الدراسية والتخصص الدراسي :1جدول 

  التخصص الدراسي المرحلة الدراسية الجنس متغير الجامعة 
  المجموع

 الملك عبد العزيزجامعة 
 أدبي علمي الماجستير  الدبلوم التربوي البكالوريوس إناث ذكور
87 45 71 45 16 40 92 131 

 %36.97 %69.70 %30.30 %12.12 %34.09 %53.78 %34.09 %65.90 النسبة المئوية 

 115 84 30 12 40 62 56 58 جامعة أم القرى
 %31.93 %73.68 %26.31 %10.52 %35.08 %54.38 %49.12 %50.87 النسبة المئوية

 111 77 34 10 46 55 42 69 جامعة طيبة
 %31.09 %69.36 %30.63 %9.00 %41.44 %49.57 %36.84 %62.16 النسبة المئوية

طالب قدرت ) 214(أن مجموع الطالب الذكور المشاركين في عينة الدراسة الفعلية بلغ ) 1(يتبين من الجدول 

طالبة ) 143(ت المشاركات في عينة الدراسة طالباً في حين بلغ مجموع عدد ال%) 59.94(بـنسبتهم المئوية 

وبلغ مجموع عدد طالب مرحلة  البكالوريوس  ،من مجموع العينة الكلية %) 40.06(قدرت نسبتهن المئوية بـ

لوم العام مرحلة الدبت طالباً في حين بلغ عدد طالب و  ،%) 52.66(وطالبة بلغت نسبتهم المئوية  اً طالب) 188(

ت مرحلة طالباً كما بلغ مجموع طالب و  ،%) 36.69(وطالبة بلغت نسبتهم المئوية  اً طالب) 131(في التربية 

 ،من مجموع العينة الكلية للدراسة الحالية %)10.64(بلغت نسبتهم المئوية .  وطالبة اً طالب) 38(الماجستير 

ت جامعة الملك عبد طالباً بلغ مجموع عدد طالب و : حسب اآلتي  وفي ضوء متغير الجامعة توزع أفراد العينة 

ت جامعة أم طالباً وبلغ مجموع عدد طالب و  ،%) 36.97(وطالبة بنسبة مئوية بلغت  اً طالب) 132(العزيز 

ت جامعة طيبة طالباً في حين عدد طالب و  ،%) 31.93(وطالبة بنسبة مئوية بلغت  اً طالب) 114(القرى 

 .من مجموع العينة الكلية %) 31.09(لبة بنسبة مئوية بلغت وطا اً طالب) 111(
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 أدوات الدراسة

 : استبيان النزاهة األكاديمية .1

لعدم وجود مقاييس تقيس النزاهة األكاديمية في البيئتين المحلية والعربية قام  الباحث بإعداد هذا االستبيان  نظراً   

وبعد مراجعة الباحث لبعض  ،في ضوء اإلطار النظري والسياقات التربوية واألدبية لمفهوم النزاهة األكاديمية

في بعض الجامعات األمريكية  Academic Integrity Policy المدونات وقواعد أخالقيات النزاهة األكاديمية 

باإلضافة  ،  Northwestern Universityو مدونة النزاهة األكاديمية في جامعة  KeanUniversityكجامعة 

  (Eastman&Iyer,2008)(34)مراجعة بعض الدراسات التي عنيت بقياس النزاهة األكاديمية كدراسة  إلى

 – أحياناً  – دائماً (عبارة تتم اإلجابة عليها وفق التدرج الثالثي ) 39(األولية من وتكون المقياس في صورته 

 ) .نادراً 

 : الخصائص السيكومترية الستبيان النزاهة األكاديمية 

من أعضاء هيئة   محكماً ) 12(على ) 39(قام الباحث بعرض عبارات االستبيان الـ : صدق المحكمين . 1

. التدريس بكليتي التربية بجامعتي الملك عبد العزيز وجامعة أم القرى  الستطالع أرائهم حول عبارات االستبيان

تم  ،أو اإلبقاء عليها في االستبيان   تعديل صياغة العبارة كحد لقبول% ) 95(وباالعتماد على نسبة اتفاق 

وبذلك استقرت   ،لعدم صالحيَّتها  بحسب آراء المحكِّمين عبارات ) 5(فقرات و حذف ) 8(تعديل صياغة 

 . عبارة ) 34(الصورة األولية لالستبيان على 

الباحث بالتحقق من  راء المحكمين قام آحسب بعد حذف وتعديل الفقرات غير المناسبة ب: الصدق العاملي  .2

وطالبة  طالباً ) 98(نة استطالعية شملت عبارة على عي) 34(الصدق العاملي لفقرات االستبانة البالغة عددها 

وذلك  باستخدام  أسلوب  ،ممن يدرسون في المرحلة الجامعية وما فوق الجامعية في جامعة الملك عبد العزيز  

 Principal بطريقة المكونات األساسية  مع تدوير المحاور  Factor Analysisالتحليل العاملي 

Components بطريقة الفاريماكسVarimax  عبارة كانت  تشبعاتها أعلى من ) 29(، وأسفرت  النتائج عن أن

عبارات من ) 5(استبعاد  إلىوهذا أدى  ،ولتمتعها بقيم سالبة )  0.35( القيمة اإلحصائية المتعارف عليها 

والتي تشبعت  على ستة أبعاد  ،في حين  تم اإلبقاء على بقية عبارات االستبانة  ،االستبانة لعدم صالحيتها

وكانت  ،كما تجاوزت قيمة الجذر الكامن لكل منها الواحد الصحيح  ،من التباين الكلي%)  77.8( فسرت 

الغش أثناء تأدية االمتحانات (العامل األول : النتائج  المستخلصة من التحليل العاملي على النحو اآلتي 

وتشبعت عليه ) 5.09(وبلغ الجذر الكامن له  ،من التباين الكلي %)  5.23(وفسر هذا العامل  ) والواجبات

عدا عبارة واحدة لم يصل تشبعها للحد األدنى على أي ) 0.541-0.331(عبارات تراوحت تشبعاتها بين  )6(

وبلغ  ،من التباين الكلي %) 5.88(وفسر هذا العامل ) تزوير الوثائق(العامل الثاني .عامل من العوامل الستة 

عبارة لم ) 2(عدا ) 0.543-0.300(عبارات تراوحت تشبعاتها بين) 5(وتشبعت عليه)6.12(جذر الكامن لهال

)              الحصول على ميزة أكاديمية(العامل الثالث .يصل تشبعها للحد األدنى على أي عامل  من العوامل الستة 

وتشبعت عليه جميع ) 5.33(الكامن له وبلغ الجذر  ،من التباين الكلي %)  6.22(و فسر هذا العامل  
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المساعدة (العامل الرابع ). 0.655-0.322(عبارات تراوحت تشبعاتها بين ) 4(العبارات البالغ عددها 

) 6.12(من التباين الكلي وبلغ الجذر الكامن له %)  6.82(وفسر هذا العامل  ) والتحريض على خيانة األمانة

عبارة لم يصل تشبعها للحد األدنى ) 1(عدا ،) 0.638-0.326(بعاتها بين عبارة تراوحت تش) 4(وتشبعت عليه 

وفسر هذا ) االنتحال العلمي وانتهاك حقوق الملكية الفكرية(العامل الخامس .على أي عامل  من العوامل الستة 

تشبعاتها فقرة تراوحت ) 6(وتشبعت عليه ) 4.97(من التباين الكلي وبلغ الجذر الكامن له %) 5.73(العامل  

. عبارة لم يصل تشبعها للحد األدنى على أي عامل من العوامل الستة) 1(عدا  ،) 0.631-0.368(بين 

من التباين الكلي %) 5.46(وفسر هذا العامل ) الوثائق الرسمية إلىالوصول غير المصرح به (العامل السادس 

-0.318(عاتها بين عبارات و تراوحت تشب) 4(وتشبعت عليه جميع البالغ عددها) 4.97(وبلغ الجذر الكامن له 

كما قام الباحث بحساب معامل ثبات االستبيان عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ على عينة  ) .0.590

وطالبة ممن يدرسون في المرحلة الجامعية وما فوق الجامعية في جامعة الملك            اً طالب) 98(مكونة من 

ذا االستبيان في مما يطمئن الباحث من حيث استخدام ه)  0.82(عامل الثبات وبلغت قيمة م ،عبد العزيز 

 .الدراسة الحالية

 :استبيان المسؤولية األخالقية . 2

في ضوء األطر النظرية لمفهوم المسؤولية األخالقية قام الباحث بوضع تعريف إجرائي للمسؤولية األخالقية   
 ،مجموع الدرجات التي تعبر عن مدى التزام  الفرد بالعمل وفق القواعد والمعايير األخالقية للمجتمع " نصه 

تمثل الصورة  عبارة) 25(ضع معد االستبيان على ذلك و  وبناءاً  ،ومدى قدرته على تحمل تبعات أعماله وآثارها
ثم قام بعرضه  ،) دائماً ; غالباً ; أحياناً ; نادراً ; أبداً (  ها وفق التدرج الخماسيتتم اإلجابة علي ،األولية لالستبيان 

على مجموعة من المحكمين من أساتذة علم النفس وأصول التربية  بكلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز 
لعدم مالءمتها  ،عبارات ) 5(راء المحكمين تم استبعاد آعلى  وبناءاً  ،رائهم حول عبارات االستبيانآع الستطال

 لهدف االستبيان

قام الباحث بالتحقق من الصدق العاملي الستبيان :  الخصائص السيكومترية الستبيان المسؤولية األخالقية

وطالبة ممن يدرسون في المرحلة الجامعية  اً طالب) 112(المسؤولية األخالقية على عينة استطالعية مكونة من 

 Factor Analysisوذلك  باستخدام  أسلوب التحليل العاملي  ،وما فوق الجامعية في جامعة الملك عبد العزيز

،  Varimaxبطريقة الفاريماكس   Principal Components بطريقة المكونات األساسية  مع تدوير المحاور 

ولهذا تم اإلبقاء  ،ولتمتعها بقيم سالبة )  0.40( عبارة كانت  تشبعاتها أعلى من ) 20(ج عن أن وأسفرت  النتائ

كما  ،من التباين الكلي%)  77.8( والتي تشبعت  على عامل واحد فسر  ،على  جميع عبارات االستبيان 

 .تجاوزت قيمة الجذر الكامن لكل منها الواحد الصحيح 
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 )112=ن(يوضح نتائج التحليل العاملي لعبارات استبيان المسؤولية األخالقية  :2جدول

 التشبع رقم العبارة التشبع رقم العبارة التشبع رقم العبارة التشبع رقم العبارة التشبع رقم العبارة

1 0.45 5 0.53 9 0.44 13 0.60 17 0.47 
2 0.72 6 0.44 10 0.65 14 0.55 18 0.51 
3 0.42 7 0.63 11 0.45 15 0.41 19 0.70 
4 0.69 8 0.57 12 0.50 16 0.44 20 0.42 

أن عبارات  إلى) 2(تشير نتائج التحليل العاملي لعبارات استبيان المسؤولية األخالقية و المبينة في الجدول 

كما قام الباحث في الدراسة   .ا وضعت لقياسهاالستبيان حظيت بدرجة مقبولة من الصدق واالتساق في قياس م

وطالبة  اً طالب) 112(الحالية بإيجاد معامل ثبات استبيان  المسؤولية األخالقية على عينة استطالعية مكونة من 

وقد تم حساب معامل ثبات  ،ممن يدرسون في المرحلة الجامعية وما فوق الجامعية في جامعة الملك عبد العزيز

 )0.842(يساوي  أنهفا كرونباخ فوجد االستبيان باستخدام طريقة أل

  (78))2004عبد المعطي (إعداد : استبيان فاعلية الذات األكاديمية  .3

 ،عبارة موجبة ) 24(عبارة منها ) 34(وهو يتضمن  ،بإعداد هذا االستبيان  (78))2004(قام عبد المعطي   

وأمام كل عبارة أربع  ،تغطي مختلف المواقف والمجاالت التي تتعلق باألداء األكاديمي  ،عبارات سالبة ) 10(و

ال تنطبق  ،تنطبق تماما،أتنطبق بدرجة كبيرة ، تنطبق بدرجة متوسطة ،تنطبق بدرجة قليلة : اختيارات هي 

ت السلبية ،والعبارات يجابية ،والعكس للمفرداإلللعبارات ا) 1،2،3،4،5(وتقدر درجاتها وفق التدرج  ،إطالقا

) 2004(وقام عبد المعطي)  34 ،32 ،31 ،30 ،27 ،26 ، 19 ، 13  ،12 ،11(السلبية هي ذوات األرقام 

وذلك بطريقة ،عاملي لدرجات األبعاد للمقاييس الثالثة لالستبيان  ن عبر إجراء تحليل بحساب صدق االستبيا

مع  Varimax لهولتينج وتدوير المحاور بطريقة الفاريماكس principal component  المكونات األساسية

إذ اظهر  وقد نتج عن هذا التحليل أن االستبيان صادق عاملياً ، Kaiser Normalizationاستخدام محك كايزر

و فعالية الذات  ،و فعالية الذات المدركة للمثابرة  ،فعالية الذات المدركة للتحصيل : وجود أربعة عوامل هي 

بحساب ) 2004(كما قام عبد المعطي  ،فعالية الذات المدركة للتنظيم وٕادارة الوقت  ،كة ألداء االختبارات المدر 

 ). 0.875(يساوي  أنهثبات االستبيان ككل باستخدام معامل ألفا كرونباخ فوجد 

 : الخصائص السيكومترية لالستبيان في الدراسة الحالية 

حقق من صدق االتساق الداخلي الستبيان فاعلية الذات األكاديمية على عينة قام الباحث في الدراسة الحالية بالت

وطالبة ممن يدرسون في المرحلة الجامعية وما فوق الجامعية في جامعة  اً طالب) 91(استطالعية مكونة من 

 . وذلك بحساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية لالستبيان ،الملك عبد العزيز
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 قيم معامالت االرتباط  بين درجة كل عبارة في استبيان فاعلية الذات األكاديمية مع الدرجة الكلية  :3جدول 

رقم 
 العبارة

معامل 
االرتباط 

 بالدرجة الكلية

رقم 
 العبارة

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

رقم 
 العبارة

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

رقم 
 العبارة

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

رقم 
 العبارة

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

1 0.34 ** 8 0.62** 15 0.41** 22 0.62** 29 0.48** 
2 0.43** 9 0.45** 16 0.41** 23 0.64** 30 0.34** 
3 0.40** 10 0.44** 17 0.53** 24 0.58** 43 0.40** 
4 0.33** 11 0.41** 18 0.46** 25 0.44** 31 0.48 ** 
5 0.50** 12 0.62** 19 0.65** 26 0.44** 32 0.41** 
6 0.55** 13 0.57** 20 0.62** 27 0.59** 33 0.52** 
7 0.50** 14 0.52** 21 0.69** 28 0.48** 34 0.45 ** 

أن عبارات االستبيان حظيت بدرجة مقبولة من التماسك واالتساق  إلى) 3(تشير النتائج المبينة في الجدول 

وجميع تلك المعامالت كانت ) 0.65-0.34(إذ امتدت معامالت ارتباطها بالدرجة الكلية للمقياس بين  ،الداخلي 

كما قام الباحث في الدراسة الحالية بإيجاد معامل ثبات استبيان فاعلية الذات ). 0.05(دالة عند مستوى 

وطالبة ممن يدرسون في المرحلة الجامعية وما فوق  اً طالب) 91(ألكاديمية على عينة استطالعية مكونة من ا

وقد تم حساب معامل ثبات االستبيان باستخدام طريقة ألفا كرونباخ فوجد  ،الجامعية في جامعة الملك عبد العزيز

 ).0.85(يساوي  أنه

 (69)) 2011الحربي؛(  قام الباحث في دراسة سابقة: قائمة استراتيجيات التعلم لطالب المرحلة الجامعية  .4

 وهي من إعداد وتطوير كل من ونستين وبالمر ،بتعريب وتقنين هذه القائمة  

 Palmer2002). &Weinstein((15)  وتتضمن )استراتيجيات أساسية  للتعلم لدى ) 3(عبارة تقيس )  80

وتتم  ،واستراتيجيات للتنظيم الذاتي للتعلم  ،والوجدانية  ،االستراتيجيات المعرفية: طالب المرحلة الجامعية وهي 

باختيار إجابة من بين خمسة إجابات بطريقة ليكرت تتدرج من ينطبق ) 80(اإلجابة على مفردات هذه القائمة الـ 

 (69))2011 ،الحربي (وقام .دقيقة ) 30( طبيق القائمة ويستغرق ت ،ال ينطبق علي مطلقًا  إلى ، علي تماماً 

بالتحقق من صدق القائمة على عينة من طالب المرحلة الجامعية باستخدام معامالت االرتباط بين كل بعد من 

 ن األبعاد الـوتراوحت قيم معامالت االرتباط  بي ،أبعاد القائمة مع األبعاد األخرى  و مع الدرجة الكلية للقائمة  

في حين تراوحت قيم ثبات األبعاد الفرعية العشرة باستخدام معامل ثبات ألفا  ،) 0.85و   0.62(بين )  10(

 (68))2013،  الحربي(وقام  ،) 0.86(وبلغ معامل ثبات القائمة ككل  ،) 0.841 – 0.680(كرونباخ  بين

تيجيات التعلم والدراسة  على عينة من بحساب مصفوفة االرتباطات بين األبعاد األساسية المكونة لقائمة استرا

كما تراوحت بين األبعاد  ،) 0.744-0.591(طالب المرحلة الجامعية وتراوحت قيم معامالت االرتباط  بين 

في حين .  إحصائياً وجميع القيم كانت دالة ) 0.827-0.657(األساسية المكونة لقائمة والدرجة الكلية بين 



21 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث مجلد السادس، العدد االول

قائمة باستخدام طريقة إعادة االختبار بفاصل زمني مقداره ثالثة أسابيع بين تراوحت لغت قيم معامل ثبات ال

)0.75-0.84( 

قام الباحث في الدراسة الحاليـة بـالتحقق مـن صـدق االتسـاق : الخصائص السيكومترية للقائمة في الدراسة الحالية 

وطالبـــة ممـــن يدرســـون فـــي  اً طالبـــ) 71(الـــداخلي لقائمـــة اســـتراتيجيات الـــتعلم  علـــى عينـــة اســـتطالعية مكونـــة مـــن 

وذلك بحساب مصفوفة االرتباطات بين األبعاد  ،المرحلة الجامعية وما فوق الجامعية في جامعة الملك عبد العزيز

 .ومصفوفة االرتباط مع الدرجة الكلية للقائمة ،األساسية المكونة لقائمة استراتيجيات التعلم  

 بعاد األساسية المكونة لقائمة استراتيجيات التعلم  والدرجة الكليةيوضح مصفوفة االرتباطات بين األ :4جدول 

 الُبعد
االستراتيجيات 

 المعرفية
االستراتيجيات 

 الوجدانية
استراتيجيات التنظيم 

 الذاتي
 الدرجة الكلية للقائمة

 **0.501 **0.512 **0.578-  االستراتيجيات المعرفية
 **0.573 **0.485- -  االستراتيجيات الوجدانية

 **0.496- - -  استراتيجيات التنظيم الذاتي

 اً طالبـ) 71(كما قـام الباحـث فـي الدراسـة الحاليـة بإيجـاد معامـل ثبـات قائمـة اسـتراتيجيات الـتعلم  علـى مكونـة مـن 

وقــد تــم حســاب  ،وطالبــة ممــن يدرســون فــي المرحلــة الجامعيــة ومــا فــوق الجامعيــة فــي جامعــة  الملــك عبــد العزيــز

 ) . 0.819(يساوي  أنهمعامل ثبات القائمة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ فوجد 

   (14))2006العلي وسحلول (تقنين  : نجازاإلاستبيان دافعية  .5

 Hermansعد صورته األجنبية أبتعريب وتقنين هذا االستبيان على البيئة العربية والذي ) 1978(قام موسى   

فقرات ذات ) 9(و ،فقرة ذات اتجاه موجب ) 19(منها ،فقرة ) 28(ويتكون االستبيان من  ،م 1970في عام 

وجميع فقرات االستبيان عبارة عن  ،)28،27،16،15،10،9،4،3،1( اتجاه سالب وهي الفقرات ذوات األرقام 

ويقوم المفحوص بقراءة الجملة  ،حدها الجملة الناقصة أجملة ناقصة يليها خمس عبارات أو أربع عبارات تكمل 

 ويصحح االستبيان تبعاً . ا تكمل الجملة بوضع إشارة في المربع المجاور لهاأنهالناقصة واختيار العبارة التي يرى 

 ،) 5،4،3،2،1(الدرجات ) هـ،د،ج،ب،أ(يجابية تعطى العباراتإلففي الفقرات ا ،يجابية الفقرة أو سلبيتها إلتقدير 

و إذا كانت الفقرات ) 1،2،3،4،5(الدرجات) هـ،د،ج،ب،أ(وفي الفقرات السالبة تعكس الدرجات فتعطى العبارات 

وبالرغم من قيام مجموعة من الباحثين في فترات سابقة  ). 4،3،2،1(رباعية التدرج فتكون درجة التصحيح 

قاما بإعادة عرض االستبيان ) 2006(بإعادة حساب الخصائص السيكومترية لالستبيان إال أن العلي و سحلول 

من عبارات االستبيان و تعديل %) 80(و أسفر ذلك عن اإلبقاء على  ،المعرب على مجموعة من المحكمين 

يوما تبين أن ) 15(وباستخدام طريقة إعادة االختبار بفاصل زمني مقداره ،منها %)20(ية لـالصياغة اللغو 

 )0.75(االستبيان يتمتع بمعامل ثبات جيد إذ بلغ 
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 : في الدراسة الحالية نجازلإلالخصائص السيكومترية الستبيان الدافعية 

علـــى عينـــة  نجـــازلإلخلي الســـتبيان الدافعيـــة قـــام الباحـــث فـــي الدراســـة الحاليـــة بـــالتحقق مـــن صـــدق االتســـاق الـــدا 

وذلـك  ،طالب في المرحلة الجامعية وما فوق الجامعية فـي جامعـة الملـك عبـد العزيـز) 71(استطالعية مكونة من 

 .بحساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية لالستبيان

 مع الدرجة الكلية  نجازلإلستبيان الدافعية قيم معامالت االرتباط  بين درجة كل عبارة في ا :5جدول 

 رقم العبارة

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

رقم 
 العبارة

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

رقم 
 العبارة

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

رقم 
 العبارة

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

 رقم العبارة

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

1 0.41** 7 0.49** 13 0.42** 19 0.43** 25 0.44** 
2 0.49** 8 0.44** 14 0.52** 20 0.39** 26 0.38** 
3 0.39** 9 0.38** 15 0.56** 21 0.41** 27 0.51** 
4 0.51** 10 0.35** 16 0.49** 22 0.43** 28 0.46** 
5 0.45** 11 0.42** 17 0.48** 23 0.48** 

 
6 0.37 12 0.48** 18 0.45** 24 0.53** 

 

أن عبارات االستبيان حظيت بدرجة مقبولة من التماسك واالتساق  إلى) 5(تشير النتائج المبينة في الجدول      

وجميع تلك المعامالت ) 0.56-0.35(إذ امتدت معامالت ارتباطها بالدرجة الكلية لالستبيان بين  ،الداخلي 

كما قام الباحث في الدراسة الحالية بإيجاد معامل ثبات استبيان الدافعية ). 0.05(كانت دالة عند مستوى 

لجامعية وما فوق الجامعية في ممن يدرسون في المرحلة ا اً طالب) 71(على عينة استطالعية مكونة من  نجازلإل

يساوي  أنهوقد تم حساب معامل ثبات االستبيان باستخدام طريقة ألفا كرونباخ فوجد  ،جامعة الملك عبد العزيز

)0.78 . ( 

 Cognitive Test Anxiety Scale : استبيان قلق االختبار المعرفي  . 6
 وقام  ، Cassidy & Johnsonأعد االستبيان في صورته األجنبية كل من كاسادى وجونسون 

و يختلف االستبيان في طبيعيته عن مقاييس قلق االختبار ،بترجمة وتعريب االستبيان  (16))2008، حسانين (

وتعبر مفردات االستبيان عن شعور المتعلم وردود أفعاله تجاه  ،األخرى والتي تهتم ببعدي االنفعالية واالضطراب 

مفردة ويجاب عن كل مفردة ) 27(ويتكون االستبيان من .مواقف التقويم التحصيلي ذات الطابع المعرفي

حد ما ، تنطبق على بصورة  إلىتنطبق علي  ، ال تنطبق علي مطلقاً :باالختيار بين أربعة بدائل تتراوح بين 

 ،15 ،14 ، 12 ،11، 10 ،6 ،4 ،3 ،2، 1(وذلك في المفردات ذوات األرقام  ، نطبق على تماماً ت ،كبيرة 



23 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث مجلد السادس، العدد االول

أما باقي المفردات فيكون تقديرها بصورة عكسية وتشير الدرجة  ،) 27 ،26 ،23 ،22 ،21 ،19 ،16

بحساب الخصائص ) 2008(وقام حسانين .مستوى قلق اختبار معرفي منخفض  إلىالمنخفضة على االستبيان 

وبلغ معامل صدق االستبيان  ،وطالبة جامعية  طالباً ) 120(السيكومترية لالستبيان عبر تطبيقه على عينة بلغت 

فا لأفي حين بلغ معامل ثبات  ،) 0.79( -باستخدام صدق المحك مقارنة بمقياس قلق االختبار لسبليبرجر-

 ). 0.83(كرونباخ 

 : الخصائص السيكومترية الستبيان قلق االختبار المعرفي  في الدراسة الحالية

قام الباحث في الدراسة الحالية بالتحقق مـن صـدق االتسـاق الـداخلي السـتبيان قلـق االختبـار المعرفـي  علـى عينـة 

وذلـك  ،عبد العزيز  ية في جامعة الملكامعطالب في المرحلة الجامعية وما فوق الج) 92(استطالعية مكونة من 

 . بحساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية لالستبيان

 مع الدرجة الكلية  نجازلإلقيم معامالت االرتباط  بين درجة كل عبارة في استبيان الدافعية  :6جدول 

 رقم العبارة

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

رقم 
 العبارة

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

رقم 
 العبارة

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

رقم 
 العبارة

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

 رقم العبارة

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

1 0.37* 7 0.49* 13 0.54* 19 0.37* 25 0.39* 
2 0.31* 8 0.32* 14 0.38* 20 0.59* 26 0.41* 
3 0.47* 9 0.46* 15 0.40* 21 0.66* 27 0.34* 
4 0.59* 10 0.31* 16 0.35* 22 0.40* 

 5 0.34* 11 0.39* 17 0.41* 23 0.38* 
6 0.35* 12 0.38* 18 0.31* 24 0.38* 

أن عبارات االستبيان حظيت بدرجة مقبولة من التماسك واالتساق  إلى) 6(وتشير النتائج المبينة في الجدول 

وجميع تلك المعامالت ) 0.66-0.31(إذ امتدت معامالت ارتباطها بالدرجة الكلية لالستبيان بين  ،الداخلي 

 ). 0.01(كانت دالة عند مستوى 

كما قام الباحث في الدراسة الحالية بإيجاد معامل ثبات استبيان قلق االختبار المعرفي على عينة استطالعية 
وقد  ،حلة الجامعية وما فوق الجامعية في جامعة الملك عبد العزيزممن يدرسون في المر  اً طالب) 71(مكونة من 

 ) .0.85(يساوي  أنهتم حساب معامل ثبات االستبيان باستخدام طريقة ألفا كرونباخ فوجد 

 نتائج البحث ومناقشتها

ت المرحلة طالباً ما مستوى االلتزام بالنزاهة األكاديمية لدى طالب و :نص السؤال األول من الدراسة الحالية على

 ،جامعة أم القرى  ،جامعة الملك عبد العزيز ( الجامعية وما فوق الجامعية في بعض الجامعات السعودية 

 One-Sample T test   ينة واحدةلع) ت(و لإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام اختبار  ؟)جامعة طيبة 

 لحساب داللة الفرق بين المتوسطين الحسابيين الواقعي والنظري
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لمستوى االلتزام ) ت(يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  والنسب المئوية واختبار  :7جدول  

 ت المرحلة الجامعية وما فوق الجامعية طالباً بالنزاهة األكاديمية لدى طالب و 

 مجال القياس
المتوسط 

 بيالحسا
 الواقعي

المتوسط 
 الحسابي
 النظري

االنحراف 
 المعياري

النسبة المئوية لمتوسط 
االلتزام بالنزاهة 

 األكاديمية
 قيمة ت

مستوى 
 الداللة

الغش أثناء تأدية االمتحانات 
 والواجبات

10.35 9 0.89 10.35% 28.58 0.00 

 0.00 47.28 %12.34 1.94 7.5 12.34 تزوير الوثائق والمستندات الرسمية

الحصول على ميزة أكاديمية دون 
 وجه حق

8.52 6 1.34 8.52% 35.48 0.00 

المساعدة والتحريض على خيانة 
 األمانة

9.91 6 1.70 9.91% 43.39 0.00 

االنتحال العلمي وانتهاك حقوق 
 الملكية

14.31 9 1.70 14.31% 58.92 0.00 

 إلىالوصول غير المصرح به 
 الوثائق

10.83 6 1.81 10.83% 47.83 0.00 

الدرجة الكلية لاللتزام بالنزاهة 
 األكاديمية

66.06 43.5 4.97 66.06% 85.77 0.00 

بــين  المتوســط الحســابي الــواقعي )  0،001(عنــد مســتوى  إحصــائياً يوجــد فــرق دال   أنــه) 7(يتبــين مــن الجــدول 

بلـغ متوسـط أداء أفـراد : توضـيح ذلـك وفـق اآلتـي  ويمكـن ،والمتوسط الحسابي النظري لاللتزام بالنزاهة األكاديمية 

أي مــا  ،) 0.89(بــانحراف معيــاري ) 10.35(عينــة الدراســة علــى بعــد الغــش أثنــاء تأديــة االمتحانــات والواجبــات 

فــي حــين بلــغ متوســط أداء أفــراد العينــة علــى بعــد تزويــر  ،مــن الدرجــة الكليــة علــى االســتبيان%)  10.35(يعــادل 

من الدرجة الكلية %)  12.34(أي ما يعادل  ،) 1.94(بانحراف معياري ) 12.34(الرسمية  الوثائق والمستندات

) 8.52(الحصــول علــى ميــزة أكاديميــة دون وجــه حــق  وبلــغ متوســط أداء أفــراد العينــة علــى بعــد ،علــى االســتبيان 

كمــا بلــغ متوســط أداء  ،مــن الدرجــة الكليــة علــى االســتبيان%)  8.52(أي مــا يعــادل  ،) 1.34(بــانحراف معيــاري 

بــانحراف ) 9.91(أفــراد عينــة البحــث علــى أداء أفــراد العينــة علــى بعــد المســاعدة والتحــريض علــى خيانــة األمانــة 

كما بلغ متوسط أداء أفراد عينة البحث على بعـد  ،من الدرجة الكلية %) 9.91(أي ما يعادل  ،) 1.70(معياري 

مــــن %) 14.3(أي مــــا يعــــادل  ،) 1.70(بــــانحراف معيـــاري ) 14.3(االنتحـــال العلمــــي وانتهــــاك حقـــوق الملكيــــة 

الوصول غيـر المصـرح بـه  كما بلغ متوسط أداء أفراد عينة البحث على أداء أفراد العينة على بعد. الدرجة الكلية 

فـي حـين بلــغ  ،مـن الدرجـة الكليـة%) 10.83(أي مـا يعــادل  ،) 1.81(بـانحراف معيـاري ) 10.83(الوثـائق  إلـى

أي  ،) 43.5(بـانحراف معيـاري ) 66.06(راد عينة البحث على الدرجة الكليـة لاللتـزام بالنزاهـة األكاديميـة أداء أف

 .%)66.06(ما يعادل 
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أن مستوى أفراد عينة البحث على استبيان النزاهة األكاديمية بشكل  إلىويرى الباحث أن النتائج السابقة تشير  

حد  إلىوهو مستوى يعد ضمن اإلطار التربوي غير مقبوًال  ،عام وعلى أبعاده الفرعية الستة هو في حدوده العليا 

غير مناسب من مخرجات التعليم الجامعي أن يكون مستوى أداء الطالب في مجال عدم  ويعد مؤشراً  ،كبير 

االلتحاق بمهن  إلىخاصة أن  معظم أفراد عينة البحث سيتوجهون  ، االلتزام بمعايير النزاهة األكاديمية عالياً 

لنتيجة السابقة أحد  ومن وجهة نظر الباحث تعتبر ا ، تتطلب مصداقية عالية  وقيم أخالقية كالتدريس مثالً 

كما تعد من أهم العوامل المسهمة في   ،التحديات المستقبلية التي قد تواجه مؤسسات التعليم العالي السعودية  

 .ضعف المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات التنمية في المملكة العربية السعودية

ة الجامعية وغير الجامعية  لمعايير النزاهة األكاديمية في ويرى الباحث أن ارتفاع معدالت خرق   طالب المرحل 
و الدراسات والبحوث كل  يه العديد من  التقارير البيئة المحلية للدراسة الحالية  يأتي منسجما مع ما أشارت إل

 8(،2004)، (9)(Smyth &Davis(Hughes & McCabe)؛(Chapman et al.، 2006)(10)  2004 (من
(12)(Hutton2006) ،2008) Stephens&Nicholson()11( أن طالب المرحلة الجامعية في العقد  إلى

في  مباشراً  األكاديمية مما يكون سبباً  األداءاتالحالي يعانون من اختالل موازين الحكم األخالقي في مواقف 
وقوعهم ضمن دائرة منتهكي مبادئ ومواثيق النزاهة األكاديمية ؛ لذلك فإن طالب المرحلة الجامعية هم بأمس 

وعليه فمن من الضرورة بمكان أن  ،مؤسسات  جامعية  تعي أهمية  تعزيز القيم والمبادئ األخالقية  إلىالحاجة 
ة فهم المشكالت والتحديات التي تواجه هذا الجيل من تولي مؤسسات التعليم العالي و الباحثون اهتمامهم لمحاول

مستوى  إلىاأللفية الجديدة عبر تطوير برامج التعليم الجامعي في مجال تنمية  معايير االلتزام بالنزاهة األكاديمية 
 . أعلى مما هو حاصل في الوقت الحاضر بما ينسجم مع روح وثقافة وتقاليد ورسالة مؤسسات التعليم العالي

هل يختلف االلتزام بالنزاهة األكاديمية باختالف الجامعة التي ينتمي : السؤال الثاني من الدراسة الحالية على نص

ولإلجابة على هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين  .ت المرحلة الجامعية وما فوق الجامعية ؟طالباً إليها طالب و 

 .  One-Way ANOVA  األحادي
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  تحليل التباين لمعرفة داللة الفروق بين متفاوتي الجامعة على درجات استبيان النزاهة األكاديمية :8جدول 

متوسط مجموع   ح0د مجموع المربعات  مصدر التباين المتغيرات 
 المربعات

 الداللة ف

الغش أثناء تأدية االمتحانات 
 والواجبات 

 0.193 1.65 1.323 2 2.645 بين المجموعات 
 0.800 354 283.175 داخل المجموعات 

  356 285.821 المجموع 

 0.30 3.559 13.129 2 26.258 بين المجموعات  تزوير الوثائق والمستندات الرسمية
 3.689 354 1306.051 داخل المجموعات 

  356 1332.308 المجموع

الحصول على ميزة أكاديمية دون 
 وجه حق

 0.35 3.381 6.027 2 12.053 بين المجموعات 
 1.782 354 630.995 داخل المجموعات 

  356 643.048 المجموع

المساعدة والتحريض على خيانة 
 األمانة

 0.57 2.885 8.312 2 16.624 بين المجموعات 
 2.881 354 1020.020 داخل المجموعات 

  356 1036.644 المجموع

االنتحال العلمي وانتهاك حقوق 
 الملكية 

 0.120 2.130 6.158 2 12.316 بين المجموعات 
 2.891 354 1023.280 داخل المجموعات 

  356 1035.597 المجموع

 إلىالوصول غير المصرح به 
 الوثائق

 0.069 2.155 5.796 2 11.592 بين المجموعات 
 2.155 354 672.205 داخل المجموعات 

  356 683.797 المجموع

 0.21 3.915 95.198 2 190.397 بين المجموعات  النزاهة األكاديمية 
 24.316 354 8607 داخل المجموعات 

  356 8798.387 المجموع

ت طالباً االلتزام بمعايير النزاهة األكاديمية لدى طالب و في  إحصائياً عدم وجود فروق دالة ) 8(يتبين من الجدول 

 . اختالف الجامعة  إلىالمرحلة الجامعية وما فوق الجامعية تعزى 

) 9(مع ما تم اإلشارة إليه في النتيجة المبينة في الجدول  ويرى الباحث أن النتيجة السابقة جاءت متفقة ضمنياً   

في أوساط طالب المرحلة إذ تؤكد النتيجة السابقة على شيوع وارتفاع معدالت انتهاك معايير النزاهة األكاديمية 

ومما يفسر انتفاء هذه الفروق هو طبيعة المناخ المعلوماتي والتقني المفتوح الذي  ،الجامعية وما فوق الجامعية 

 ،وتوافرها  ،يعيشه المجتمع السعودي عبر سهولة التعامل مع تكنولوجيا وبرمجيات وتطبيقات شبكة المعلومات

ز أنماط سلوكية افر إة الشاب الجامعي السعودي ؛ األمر الذي ترتب عليه ال يتجزأ من حيا والتي أصبحت جزءً 

معرفية تؤمن بمشروعية الحصول على المعلومات بأي وسيلة كانت بغية اإليفاء بمتطلبات العمل الجامعي  وأفكاراً 

برامج ويرى الباحث أن هذه النتيجة تشكل مصدر قلق حيال طبيعة  جودة . وأقصر مدة زمنية بأقل جهد 

مؤسسات –باعتبارها  ،مؤسسات التعليم العالي التي تعنى بتعزيز القيم والمعايير األخالقية المهنية و األكاديمية

قوة تأثير فعالة في المجتمع السعودي لدى الطالب يخشى عليها من فقدان أو االنحسار أدوارها -التعليم العالي

ات  التوجه نحو  تعزيز مختلف الممارسات التي تعمل على تحقيق القيمية والتربوية واالجتماعية التي تدعم مؤشر 

المصالح واألهداف التنموية في المملكة العربية السعودية فكما هو معلوم أن جودة مؤسسات التعليم العالي 

تنطلق من قدرتها على تحقيق التنمية البشرية  ،بمختلف أشكالها تعد حاضنات اجتماعية ومعرفية وتربوية 

وعليه فمؤسسات التعليم العالي في  لتأهيل المتعلم لسوق العمل ؛  دامة وفق مجموعة من األنساق القيميةالمست
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إعادة النظر  في الطرق التي يتم من خاللها إعداد طالب  إلىالمملكة العربية السعودية بشكل عام بحاجة 

قيم األخالقية والمهارات والمعارف مما ت المرحلة الجامعية وما فوق الجامعية  في ضوء اعتبار غرس الطالباً و 

يسهم في بناء الممارسات األكاديمية واالجتماعية والشخصية الالزمة لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية 

بيرة في  فائدة للمجتمع السعودي ولسوق العمل في بلد يشهد تحقيق معدالت ك  ردامة على نحو أكثوالبيئة المست

 26وفي ظل ارتفاع نسبة شريحة الشباب ممن هم دون سن  ،انية واالقتصادية والتعليمية النمو السك معدالت

 كل من  ارت إليه دراسةوبشكل عام يمكن القول بأن النتيجة السابقة جاءت متفقة مع ما أش. سنة 

) (10)(Chapman, et al., 2004.، 2006)(8)؛(Hughes & McCabe )،2004، (9)(Smyth & Davi  
(12)(Hutton,2006)،   2008) Stephens & Nicholson((11) . 

المرحلة الجامعية  هل يختلف االلتزام بالنزاهة األكاديمية باختالف  :نص السؤال الثالث من الدراسة الحالية على

ولإلجابة . ت المرحلة الجامعية وما فوق الجامعية ؟طالباً لدى طالب و ) الماجستير،دبلوم التربوي،البكالوريوس( 

 One-Way ANOVA  ن األحاديعلى هذا السؤال تم استخدام تحليل التباي

 تحليل التباين لمعرفة داللة الفروق بين متفاوتي المرحلة الجامعية على درجات استبيان النزاهة :9جدول 
 األكاديمية

متوسط مجموع   ح0د مجموع المربعات  مصدر التباين المتغيرات 
 المربعات

 الداللة ف

الغش أثناء تأدية االمتحانات 
 والواجبات 

 0.01 19.822 117.536 2 235.073 بين المجموعات 
 5.930 354 2099.118 داخل المجموعات 

  356 2334.190 المجموع 

 0.01 15.991 58.670 2 117.341 بين المجموعات  تزوير الوثائق والمستندات الرسمية
 3.669 354 1298.777 داخل المجموعات 

  356 1416.118 المجموع

الحصول على ميزة أكاديمية دون 
 وجه حق

 0.01 14.727 41.923 2 83.846 بين المجموعات 
 2.847 354 1007.750 داخل المجموعات 

  356 1091.597 المجموع

المساعدة والتحريض على خيانة 
 األمانة

 0.503 0.689 1.866 2 3.733 بين المجموعات 
 2.710 354 959.517 داخل المجموعات 

  356 963.249 المجموع

االنتحال العلمي وانتهاك حقوق 
 الملكية 

 0.01 11.840 46.996 2 93.993 بين المجموعات 
 3.969 354 1405.173 داخل المجموعات 

  356 1499.165 المجموع

 إلىالوصول غير المصرح به 
 الوثائق

 0.01 12.709 36.863 2 73.727 بين المجموعات 
 2.901 354 1026.800 داخل المجموعات 

  356 1100.527 المجموع

 0.01 24.294 1515.656 2 3031.312 بين المجموعات  النزاهة األكاديمية 
 62.387 354 22085.159 داخل المجموعات 

  356 25116.471 المجموع
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بين متفاوتي  المرحلة الدراسية على درجات استبيان  Scheffeالمقارنات البعدية بطريقة شيفيه  :10جدول 

 النزاهة األكاديمية

االنحراف  المتوسطات  العدد المجموعات  المتغيرات 
 المعياري

 فروق المتوسطات وداللتها

 مرحلة الماجستير مرحلة البكالوريوس

الغش أثناء تأدية 
 االمتحانات والواجبات 

 *2.72  2.42 15.03 188 مرحلة البكالوريوس 
 *2.37  2.44 14.68 131 مرحلة الدبلوم التربوي 
   2.430 12.31 38 مرحلة الماجستير 

تزوير الوثائق 
 والمستندات الرسمية

 *1.92  1.78 13.03 188 مرحلة البكالوريوس 
 *1.59  1.98 12.70 131 مرحلة الدبلوم التربوي 
   2.25 11.10 38 مرحلة الماجستير 

الحصول على ميزة 
 أكاديمية دون وجه حق

 *1.52  1.64 9.44 188 مرحلة البكالوريوس 
 *1.62  1.71 9.54 131 مرحلة الدبلوم التربوي 
   1.79 7.92 38 مرحلة الماجستير 

االنتحال العلمي 
 وانتهاك حقوق الملكية 

 *1.71  1.86 14.47 188 مرحلة البكالوريوس 
 *1.53  1.95 14.29 131 مرحلة الدبلوم التربوي 
   2.63 12.76 38 مرحلة الماجستير 

الوصول غير المصرح 
 الوثائق إلىبه 

 *1.52  1.67 10.31 188 مرحلة البكالوريوس 
 *1.21  1.75 10.00 131 مرحلة الدبلوم التربوي 
   1.63 8.78 38 مرحلة الماجستير 

 
 النزاهة األكاديمية

 *9.75  7.40 70.86 188 مرحلة البكالوريوس 
 *8.63  8.20 69.74 131 مرحلة الدبلوم التربوي 
   9.13 61.10 38 مرحلة الماجستير 

 :ما يلي ) 9(يتضح من الجدول 

ت المرحلــة الجامعيــة ومــا فــوق الجامعيــة طالبــاً بــين الطــالب و ) 0.01(عنــد مســتوى  إحصــائياً وجــود فــرق دال  .1

علــى الدرجــة الكليــة  إحصــائياً وجــود فــرق دال  إلــىعلــى خمســة أبعــاد الفرعيــة معــايير النزاهــة األكاديميــة باإلضــافة 

 ) .الماجستير،بلوم التربوي الد،البكالوريوس ( المرحلة الجامعية اختالف  إلىلالستبيان يعزى 

ت المرحلـة الجامعيـة ومـا فـوق الجامعيـة علـى بعـد المسـاعدة طالبـاطـالب و  بين إحصائياً عدم وجود فرق دال  .2 

. )الماجسـتير،الدبلوم التربوي ،البكالوريوس ( المرحلة الجامعية اختالف  إلىوالتحريض على خيانة األمانة  يعزى 

بـين متفـاوتي المرحلـة  Scheffeولمعرفة لمن اتجاه هذه الفـروق تـم إجـراء تحليـل المقارنـات البعديـة بطريقـة شـيفيه 

 .الجامعية  
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 :اتجاهات تلك الفروق والتي كانت على النحو اآلتي) 10(ويتضح من الجدول   

 بين أفراد عينة الدراسة من متفاوتي المرحلة الجامعية) 0.01(عند مستوى  إحصائياً وجود فرق دال  .1
تزويـر الوثـائق  ،الغـش أثنـاء تأديـة االمتحانـات والواجبـات: فـي أبعـاد) الماجسـتير،الـدبلوم التربـوي ،البكالوريوس (  

 ،حقـــوق الملكيـــة االنتحـــال العلمـــي وانتهـــاك ،الحصـــول علـــى ميـــزة أكاديميـــة دون وجـــه حـــق ،والمســـتندات الرســـمية

ت  طالبــاً و الدرجــة الكليــة لاللتــزام بالنزاهــة األكاديميــة وذلــك بــين طــالب و  ،الوثــائق إلــىالوصــول غيــر المصــرح بــه 

 .ت مرحلة الماجستير  لصالح مرحلة الماجستير  طالباً مرحلة البكالوريوس و طالب و 

ت طالبـــاً لنزاهـــة األكاديميـــة بـــين طـــالب و فـــي أبعـــاد االلتـــزام با) 0.01(عنـــد مســـتوى  إحصـــائياً وجـــود فـــرق دال  .2

 .ت مرحلة البكالوريوس لصالح مرحلة الدبلوم التربوي  طالباً مرحلة الدبلوم العام في التربية وطالب و 

ت مرحلـــة الـــدبلوم طالبـــاً فـــي أبعـــاد االلتـــزام بالنزاهـــة األكاديميـــة بـــين طـــالب و  إحصـــائياً عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة  .3

 . مرحلة الماجستيرت طالباً التربوي و طالب و 

ت طالباً أن  طالب و  إلىإذ أشارت ،ويرى الباحث أن ما بينته النتائج السابقة عرضها تعد نتائج منطقية   
مرحلتي الدبلوم العام في التربية و الماجستير يتمتعون بمقدار مناسب من االلتزام بمعايير النزاهة األكاديمية 

المرحلة (لوظيفي والسن لما يؤديه عوامل  االستقرار ا  نظراً ت مرحلة البكالوريوس ؛ وذلك طالباً مقارنة بطالب و 
اإلطار القيمي واألخالقي  الذي يحكم تصرفاتهم بشكل عام والنضج األخالقي من دور كبير في تشكيل )العمرية

لشتى مناشط ومجاالت الحياة األكاديمية  ؛ لذلك فهي تصنع  وتربوياً  وسلوكياً  أخالقياً  ا تشكل إطاراً أنهكما  ،
نسيج  متماسك من شخصية  المتعلم الملتزم بمعايير النزاهة األكاديمية أثناء اإليفاء بمتطلبات العمل الجامعي 

 كما،للمتعلم سياقات معرفية و أخالقية وسلوكية  يمكن على أساسها تنظيم جهودهم و أنشطتهم فهي توفر لهم ،
 )الدبلوم العام في التربية والدراسات العليا(ء طبيعة المراحل ما فوق الجامعيةيمكن فهم النتيجة السابقة في ضو 

والتي تتضمن مقومات ومعايير مراقبة و إشراف ومتابعة بالغة الدقة لمختلف متطلبات العمل األكاديمي من قبل 
إذ أن ضوابط العمل الجامعي لطالب  ،المرحلتين ت هاتينطالباً أعضاء هيئة التدريس والمقدمة من طالب و 

ت المراحل ما فوق الجامعية تعد ضوابط صارمة وال يمكن التهاون في تطبيقها في أي حالة من حاالت طالباو 
بما يترتب على تلك الممارسات من  كامالً  وعياً مخالفة معايير النزاهة األكاديمية والتي يعيها طالب هذه المرحلة 

كما أن قلة أعداد طالب هاتين المرحلتين تعد من عوامل تقليل معدالت خرق  ،فصل وطي القيد عقوبات كال
إذ أن قلة األعداد تمنح عضو هيئة التدريس وقت مناسبا لفحص األعمال األكاديمية  ،معايير النزاهة األكاديمية 

يمكن من خالله وبخبرة عضو هيئة التدريس أن يكتشف أي محاولة من  دقيقاً  المقدمة من الطالب فحصاً 
ت مرحلة البكالوريوس ال تمنح طالبافي حين أن كثرة أعداد طالب و . محاوالت خرق معايير النزاهة األكاديمية 

كاديمية عضو هيئة التدريس الوقت الكافي لتقييم وفحص التكليفات األكاديمية على نحو يفي بمتطلبات النزاهة األ
مهام األقسام األكاديمية ووكاالت الشؤون التعليمية للطالب في حماية وتعزيز القيم ومعايير ويرى الباحث أن  ،

واضحة  يةبيإعادة نظر سواء على مستوى استحداث لوائح تأد إلىالنزاهة األكاديمية لدى الشباب الجامعي بحاجة 
موجود من لوائح وقواعد تنفيذية قد تسهم في تفاقم مشكالت  أم على مستوى التفعيل المباشر والصريح  لما هو

والحصول على ميزة أكاديمية  ،وتزوير الوثائق والمستندات الرسمية ،الغش أثناء تأدية االمتحانات و الواجبات 
وهذا  ، الوثائق إلىالوصول غير المصرح به  ،و االنتحال العلمي وانتهاك حقوق الملكية  ،دون وجه حق 
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إضعاف وغياب التقاليد واألعراف والمعايير المتعلقة بالنزاهة األكاديمية  إلىسيؤدي  –غير المقصود –خي الترا
التي تواجه مؤسسات  ،والتي تعد بدورها من أهم المشكالت و التحديات المعيقة للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

التعليم العالي وهذا يتطلب من مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ضرورة  إقرار سياسات 
واستراتيجيات تعنى بتنمية معايير النزاهة األكاديمية عبر تغيير سياساتها وأنظمتها وبرامجها وتقنيات تدريسها 

وقيم العمل   ،والتي تضمن إدماج معايير النزاهة األكاديمية  ،ة الحديثة لتنسجم مع متطلبات التوجهات التربوي
 ستراتيجية الوالتعريف بهما ضمن مقرراتها الدراسية و ضمن رسالتها ورؤيتها ا

هل توجد عالقة ارتباطيه بين النزاهة األكاديمية وكل من  :نص السؤال  الرابع من الدراسة الحالية على 
والمعدل  نجازاإلو قلق االختبار المعرفي و استراتيجيات التعلم ودافعية ،و الكفاءة الذاتية  المسؤولية األخالقية

ت المرحلة الجامعية وما فوق الجامعية ؟و لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام طالباالتراكمي لدى طالب و 
 Pearson Correlation Coefficientمعامل االرتباط لبيرسون 

 ) .357=ن(يوضح معامالت االرتباط بين  المتغيرات المستقلة والمتغير التابع محل الدراسة  :11جدول رقم 

المسؤولية  المتغير
 األخالقية 

الكفاءة 
 الذاتية 

قلق االختبار 
 المعرفي  

استراتيجيات 
 التعلم

دافعية 
  نجازاإل

المعدل 
 التراكمي

 **0.504 **0.458 **0.520 **0.479 **0.416 **0.720 ارتباط بيرسون  النزاهة األكاديمية

 : ما يلي ) 11(يتبين من الجدول 

 : بالمسؤولية األخالقية نحو التعلم  النزاهة األكاديمية  بالنسبة لعالقة. أ

بــين االلتــزام بمعــايير النزاهــة األكاديميــة )  0.01(عنــد مســتوى  إحصــائياً وجــود معامــل ارتبــاط موجــب ودال يتبــين 

المســؤولية أن  إلــى) 0.720(ويشـير وجــود هــذه العالقــة اإلرتباطيـة والتــي بلغــت .والمسـؤولية األخالقيــة نحــو الــتعلم

إدراك المضــمون األخالقــي لمــا يقــوم بــه الفــرد مــن أفعــال  إلــىاألخالقيــة وبمــا تتضــمنه مــن حالــة وجدانيــة تشــير 

لسـلوكه علـى  مجتمعـه فهـي تسـهم فـي  إضـفاء  القدرة على تحمل اآلثار الالحقـة إلىوممارسات تربوية باإلضافة 

 ،وتعد عوامل شارحة ومفسـرة لمختلـف السـلوكيات األكاديميـة  ،معنى أخالقي وسلوكي لمعايير النزاهة األكاديمية 

تحديــد أنمــاط   إلــىبمعــايير  النزاهــة األكاديميــة بمــا يــؤدي  عزيــز االلتــزام نحــو مباشــر وكبيــر تســهم فــي ت و علــى

وتتفــق هــذه النتيجــة بشــكل عــام مــع مــا أشــارت إليــه نتــائج بعــض  ، الممارســات التربويــة الجيــدة لــدى المتعلمــين

  33( (34)(Eastman&lyer,2008)(Wowra) (Sergiovanni2006،2006)(32);(الدراسات السابقة  كدراسة 

(35)(Belanger Leonard& LeBrasseur ,2013) )2013 Henning,et.al,()37( 

 :بالكفاءة الذاتية األكاديمية النزاهة األكاديمية  بالنسبة لعالقة  .ب

بين االلتزام بمعايير )  0.01(عند مستوى  إحصائياً وجود معامل ارتباط موجب ودال ) 11(يتبين من الجدول 

أن  إلى) 0.416(ويشير وجود هذه العالقة اإلرتباطية والتي بلغت .النزاهة األكاديمية والكفاءة الذاتية األكاديمية 

ترتبط  ،عن طبيعة ومستوى األداء األكاديمي للمتعلم  يجابيةإالكفاءة الذاتية األكاديمية بما تتضمنه من توقعات 
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يجابية أو السلبية  على اختيار المتعلم  لألنشطة إلخاصة في ظل انعكاس تلك التوقعات ا ،نزاهة األكاديمية بال

المتضمنة في أداءه األكاديمي ، وكمية الجهود المبذولة منه لمواجهة الصعوبات األكاديمية والتي تتمحور حول 

مجريات حل الصعوبات المرتبطة بسبل اإليفاء بمتطلبات المقررات الدراسية في  في مدى القدرة على التحكم

فالرغبة في  ،المرحلة الجامعية والتي تتأثر بدورها بطبيعة الممارسات التربوية السلوكية المتبعة من قبل المتعلم

لعوامل المحددة  لمستوى تحقيق درجات تحصيلية عالية المصحوبة بمستويات عالية  من الكفاءة الذاتية تعد من ا

وعليه فإن  انخفاض مستوى فاعلية الذات األكاديمية ترتبط بممارسة  ،االلتزام بمبادئ النزاهة األكاديمية 

وبالتالي يمكن اعتبارها إحدى المحددات التربوية للخيانة  ،سلوكيات المخالفة لمعايير االلتزام بالنزاهة األكاديمية

كدراسة كل  ق هذه النتيجة بشكل عام مع ما أشارت إليه نتائج بعض الدراسات السابقةوتتف ،األمانة األكاديمية 

  ،Finn & Frone,2004) ((43)،2004) Bolin ,((42) )2005Marsden، (48)(Carroll & Neill ;من 

Anderman 2006)  Murdock &((45)،(44)( Mazar Amir & Ariel,2008) (46) ؛(Adelabi ,2008) 

  )47(Fezatte )؛2009(،

  :النزاهة األكاديمية بقلق االختبار المعرفي  بالنسبة لعالقة  .ج

بــين االلتــزام بمعــايير )  0.01(عنــد مســتوى  إحصــائياً وجــود معامــل ارتبــاط موجــب ودال ) 11(يتبــين مــن الجــدول 

أن  إلــى) 0.479(ويشــير وجــود هــذه العالقــة اإلرتباطيــة والتــي بلغــت .النزاهــة األكاديميــة وقلــق االختبــار المعرفــي 

وانشــغالهم  ،م وزمالءهــم أنهانشــغال  طــالب المرحلــة الجامعيــة ومــا فــوق الجامعيــة بمقارنــة   أدائهــم األكــاديمي بــأقر 

واضـــطرابهم أثنـــاء تقـــويم أداءهـــم  ،م أقـــل ثقـــة وكفـــاءة مـــن زمالءهـــم أنهواعتقـــادهم بـــ ،وف مـــن الفشـــل بخبـــرات الخـــ

وعدم رضاهم عن مستوى استعدادهم لالمتحانات تعد مسببات وعوامل تدفع طالب المرحلة الجامعية  ،التحصيلي 

والتـي  ،جملـة مـن السـلوكيات والممارسـات المخالفـة لمعـايير النزاهـة األكاديميـة  إلـىاللجـوء  إلىوما فوق الجامعية 

. ا أن تقلــل أو تخفــف مــن شــدة وطــأة الشــعور بالفشــل الدراســي فــي اجتيــاز المقــررات الدراســية المختلفــة أنهمــن شــ

فــة لمعـايير االلتــزام وعليـه فـإن  ارتفــاع مسـتوى الشـعور بقلــق  االختبـار المعرفـي  يــرتبط بممارسـة بسـلوكيات المخال

وبالتــــالي يمكــــن اعتبــــار قلــــق االختبــــار المعرفــــي  أحــــد المحــــددات التربويــــة للخيانــــة األمانــــة  ،بالنزاهــــة األكاديميــــة

 ، كدراسـة كـل مـن وتتفق هذه النتيجة بشـكل عـام مـع مـا أشـارت إليـه نتـائج بعـض الدراسـات السـابقة ،األكاديمية 

Othman & Nordin 2005) sam, (13)( ؛(Wowra2007))33(،)2009 ؛Saadé & Kira ()52( 

 Hassan & Ogunmakin)(55)؛ 54(، 2010)(Gallagher )؛53(،2010)(Kurta & Gürcanb) 2010؛(

 .)Day()56(، Eshet; Peled & Grinautski2013 ) ، ()57؛(2011،

 : النزاهة األكاديمية باستراتيجيات التعلم  بالنسبة لعالقة  .د  

بــين االلتــزام بمعــايير )  0.01(عنــد مســتوى  إحصــائياً وجــود معامــل ارتبــاط موجــب ودال ) 11(يتبــين مــن الجــدول 

أن جـودة  إلـى )0.520(ويشير وجود هذه العالقـة اإلرتباطيـة والتـي بلغـت .النزاهة األكاديمية واستراتيجيات التعلم 

تعد وسيلة مثمرة  وفعالة في تعزيـز كفـاءة ) المعرفية و الوجدانية واستراتيجيات التنظيم الذاتي (استراتيجيات التعلم 
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وبتعزيــز االتجــاه االيجــابي نحــو الــتعلم وبقــوة الســيطرة المعرفيــة علــى حــل المشــكالت التــي تعتــرض طــالب  ،الــتعلم 

إذ ،توى االلتزام بمعايير  النزاهة األكاديميـة وهذه االستراتيجيات ترتبط بدورها ترتبط بتحديد مس ،المرحلة الجامعية 

تشكل تلك االستراتيجيات حلول وطرائق و أساليب تساعد المتعلم على فهم واستيعاب المعارف والمهارات الدراسية 

طالب المرحلة الجامعية لمتطلبـات العمـل  إنجازسالمة  على نحو يسهل أيضاً  ،المتضمنة في المقررات التعليمية 

مــا يخــالف معــايير النزاهــة األكاديميــة بمــا يضــمن تحقيــق التنميــة الشخصــية والمهنيــة  إلــىي دون اللجــوء األكــاديم

 دراسـةوتتفق هذه النتيجة بشـكل عـام مـع مـا أشـارت إليـه . المطلوبة لطالب المرحلة  الجامعية وما فوق الجامعية 

  & 75( )2012،(76) (Gallant2008) (77 )(McAllister((Cochran; Aleksa& Chamlin2006 )كل من

  :  نجازلإلالنزاهة األكاديمية بالدافعية  بالنسبة لعالقة .هـ 

بــين االلتــزام بمعــايير )  0.01(عنــد مســتوى  إحصــائياً وجــود معامــل ارتبــاط موجــب ودال ) 11(يتبــين مــن الجــدول 

أن دافعيـة  إلـى )0.458(والتـي بلغـت ويشـير وجـود هـذه العالقـة اإلرتباطيـة .نجـازاإلالنزاهـة األكاديميـة و دافعيـة 

ويمكــن فهـــم دورهــا فـــي ظــل اســـتيعاب دورهــا التحفيـــزي  ،تعتبــر مـــن المحــددات الهامـــة للنزاهــة األكاديميـــة نجــازاإل

فهي تقوم بمسـاعدة المتعلمـين علـى اكتسـاب  ،يه محددة إنجاز لمختلف أوجه نشاط المتعلم نحو أهداف  تعليمية و 

ا تسـهم فـي تحسـين أنهـكمـا  ،ياتهم بمـا يضـمن اسـتمراريتها لتحقيـق الهـدف المنشـود المعرفـة وتطـوير مختلـف سـلوك

وتكمــن أهميتهــا  ،تلـك الســلوكيات علــى نحــو فعــال بمواكبـة مختلــف العقبــات التــي تواجــه المتعلمـين لتحقيــق أهــدافهم

ة العمليـــات المعرفيـــة بالنســبة لمعـــايير االلتــزام بالنزاهـــة األكاديميــة فـــي قـــدرتها علــى  تنظـــيم وربــط وتوجيـــه مجموعــ

قـدرتها الفائقـة علـى تنظـيم  إلـىباإلضـافة  ،يـه محـددة إنجاز الوجدانية واألفكار والمعتقـدات واألهـداف نحـو أهـداف و 

معرفـــة  ومي فــي ضـــوء إشـــباع حــب االســـتطالع ، العالقــة بـــين المــتعلم وبيئـــة التعليميـــة ومتطلبــات العمـــل األكـــادي

ام   فـي التقـدم المعرفـي ومـن هنـا جـاء هـذا االرتبـاط المنطقـي بـين متغيـري الحقائق والمعلومات عن األشياء لإلسه

بــااللتزام بمبــادئ النزاهــة  نجــازلإلفيمــا يتعلــق بــدور الدافعيــة  نجــازاإلااللتــزام بمعــايير النزاهــة األكاديميــة  و دافعيــة 

 كل من دراسةوتتفق هذه النتيجة بشكل عام مع ما أشارت إليه  ،األكاديمية 

)(45)(Murdock & Anderman2006 ،2007) Davy()63(،2008) (62) ؛(Hassan 

 ،Geddes )(64)؛(Hofstede ،2011)(65) ؛ Butler&Shibaz()66(،2009)؛ 2008 ( 

 .  Eshet; Peled & Grinautski)(57) ؛(2013

   : النزاهة األكاديمية بالمعدل التراكمي بالنسبة لعالقة .و

بــين االلتــزام بمعــايير )  0.01(عنــد مســتوى  إحصــائياً وجــود معامــل ارتبــاط موجــب ودال ) 11(يتبــين مــن الجــدول 
أن المعــدل  إلــى) 0.504(رتباطيــة والتــي بلغــتالويشــير وجــود هــذه العالقــة ا.النزاهــة األكاديميــة والمعــدل التراكمــي

ت طـالب المرحلـة الجامعيـة ومـا فـوق طالبـالـدى طـالب و  يشكل أهميـة كبـرى)  المرتفع و المنخفض ( األكاديمي 
معنويـة  قـد تحتـوي بـين طياتـه مشـاعر الخـوف مـن المسـتقبل الـوظيفي أو  ةوذلك بما يتضـمنه مـن قيمـ ، الجامعية

لمخالفـة  غيـر مباشـراً  يجابية أو السلبية  عن طبيعة مسـتوى األداء األكـاديمي قـد تكـون سـبباً إلتوقعات اجملة من ال
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النزاهة األكاديميـة خاصـة فـي ظـل عـدم  التـزام أعضـاء هيئـة التـدريس بضـرورة تطبيـق تلـك المعـايير علـى  معايير
فالطالـــب الـــذي يحصـــل علـــى تقـــديرات  ،جميـــع المهـــام و األعمـــال والتكليفـــات  الفصـــلية و البحثيـــة و االختباريـــة 

ثبات الـذات  عنـد إ التي تضمن له التميز و المحافظة على ارتفاع ذلك المعدل نحو الحدود العليا  مرتفعة  يود دوماً 
أي وســيلة يضــمن مــن  إلــىاللجــوء  والطالــب ذوي المعــدل األكــاديمي المــنخفض يحــاول جاهــداً  ،مقارنتــه بزمالئــه 

خاللهــا اســتمرايته فــي الدراســة الجامعيــة أو حصــوله علــى تقــدير مرتفــع عنــد تخرجــه ليضــمن  مــن خاللهــا فرصــة  
د معـــايير االنتقـــاء الـــوظيفي ولمحدوديـــة الفـــرص الوظيفيـــة الحكوميـــة  وعليـــه  عمـــل مناســـبة خاصـــة فـــي ظـــل اشـــتدا

فالرغبــة فــي تحقيــق درجــات تحصــيلية عاليــة يمكــن اعتبارهــا إحــدى المحــددات التربويــة للخيانــة األمانــة األكاديميــة 
لنزاهــــة وهـــذا يتطلـــب ضــــرورة إيجـــاد آليـــات تقويميــــة أكاديميـــة  موضـــوعية متنوعــــة تراعـــى مـــن خاللهــــا معـــايير ا،

والتـي يمكـن مـن خاللهـا اسـتنهاض  ،األكاديمية التي تتضمن في طياتها استحضار الشعور بالمسـؤولية األخالقيـة 
 . روح المنافسة  األكاديمية الشريفة 

هل يمكن التنبؤ بالنزاهة األكاديمية بمعرفة متغيرات المسؤولية  :نص السؤال  الخامس من الدراسة الحالية على

و استراتيجيات التعلم وتقييمات البيئة الجامعية والمعدل ،نجازاإلو دافعية  ،والكفاءة الذاتية األكاديمية ،األخالقية

و لإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام .ت المرحلة الجامعية وما فوق الجامعية ؟طالباً التراكمي لدى طالب و 

 .Stepwiseتخدام طريقة  باس Multiple Regression Analysis تحليل االنحدار المتعدد

 Stepwiseباستخدام طريقة   Multiple Regression Analysisيوضح نتائج تحليل االنحدار  :12جدول  

 مستوى الداللة "ف"قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 3545.368 4 14181.472 )التأثير(االنحدار 

 31.065 352 10934.999 البواقي 0.00 114.126

  356 25116.471 المجموع

 يوضح قيمة معامل التحديد :13جدول  

 الخطأ المعياري المعدل Rمعامل  (R² ) معامل التحديد   Rمعامل 

0.751 0.565 0.560 5.573 

 .يوضح انحدار المتغير التابع على المتغيرات المستقلة  :14جدول 

 المتغيرات المستقلة
المعامل البائي 

B 
الخطأ 
 المعياري

 مستوى الداللة "ت"قيمة Betaبيتا 

 0.00 19.09  1.899 36.254 ثابت االنحدار

 0.00 14.60 0.620 0.041 0.599 المسؤولية األخالقية
 0.00 4.25 0.283 0.012 0.050 استراتيجيات التعلم

 0.05 2.85 0.196 0.030 0.058 نجازلإلالدافعية 
 0.01 2.52 0.182 0.030 0.075 الذاتية الكفاءة
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أي  ،)0.565(أن معامل تحديد انحدار المتغير التابع على المتغيرات المستقلة  قد بلغ  )12(يتبين من الجدول 
ت المرحلة طالباً من التباين على متغير  النزاهة األكاديمية لدى طالب و %) 56.5(يمكن تفسير ما يقارب 

واستراتيجيات التعلم و دافعية  ،وذلك بمعرفة  المسؤولية األخالقية نحو التعلم ،الجامعية وما فوق الجامعية 
أما بالنسبة المتبقية والتي بلغت ،) عدا قلق االختبار المعرفي و المعدل التراكمي(والكفاءة الذاتية  نجازاإل
ويتضح من الجدول . فيمكن أن تفسر بمعرفة متغيرات أخرى لم تدخل ضمن نطاق الدراسة الحالية%) 43.5(
عادلة وعليه تكون م ،مقدار القيمة التنبؤية للمتغيرات المستقلة محل الدراسة على متغير النزاهة األكاديمية ) 13(

استراتيجيات )+ 0.599( المسؤولية األخالقية) + 36.25= (النزاهة األكاديمية  :االنحدار المقدرة كما يلي 
 ).0.075(الكفاءة الذاتية )+  0.058( نجازلإلالدافعية ) + 0.050(التعلم 

استراتيجيات التعلم و و و  تظهر معادلة التنبؤ السابق عرضها نجاح متغيرات المسؤولية األخالقية نحو التعلم  

 ،و الكفاءة الذاتية في التنبؤ بالنزاهة األكاديمية لدى طالب المرحلة الجامعية وما فوق الجامعية  نجازلإلالدافعية 

ففيما يتعلق بدور المسؤولية ،ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء ما أشارت إليه أدبيات تلك المتغيرات المهمة 

فيظهر من النتيجة السابقة من الدراسة  ،زاهة األكاديميةاألخالقية نحو التعلم في تحديد وتشكيل االلتزام بمبادئ الن

 )Wowra2007()33( ا جاءت متفقة مع ما أشارت إليه دراسة كل منأنه إلىالحالية 

Sergiovanni2006) ()32(  (11)(Stephens &Nicholson,2008) (34)(Eastman&Iyer2008)   

(Belanger Leonard& LeBrasseur2012))35(   ) 2013 Henning,et al,((37) 

أن مستوى شعور المتعلم بالمسؤولية األخالقية نحو أنشطة وعمليات التعلم التي يقوم بها بما  إلىوهذا يشير  ،

في ظل فهمه العميق للعادات والقيم االجتماعية والدينية ،تتضمنه من ارتباط وجداني بوسطه االجتماعي

قد يسهم في تعزيز  ،لنزاهته األكاديمية  ضامناً  فردياً  تكون عامالً  ا أنأنهمن ش ،واألخالقية السائدة في مجتمعه

أو قد  ،تحديد أنماط الممارسات التربوية الجيدة لدى المتعلمين   إلىيجابية نحو بيئة التعلم  بما يؤدي إلالقيم  ا

ت باستخدام الوسائط الغش في االمتحانا إلىالمتمثلة في لجوءه ،نحو الخيانة األكاديمية  مساعداً  تكون عامالً 

 ويرى الباحث أن هذه النتيجة تشكل حمالً  ،أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية  ،و االنتحال العلمي  اإللكترونية

فعالة في المجتمعات حيال تنمية المسؤولية  اً على مؤسسات التعليم العالي بكل أشكالها باعتبارها قوة تأثير  كبيراً 

تراعي مستجدات العصر وطبيعة الخصائص  امج إرشادية أكثر فعالية وتأثيراً األخالقية لدى الطالب عبر بر 

 . النفسية والتعليمة للمتعلمين و لبيئات التعلم الجامعية وما فوق الجامعية 

فتتفق نتيجة الدراسة الحالية بشكل  ،  أما فيما يتعلق بإسهام استراتيجيات التعلم في  التنبؤ بالنزاهة األكاديمية  

 )Gallant()76؛ (2008،(Cochran; Aleksa& Chamlin2006)(75) عام مع ما أشارت إليه دراسة كل من 

McAllister & Watkins,2012)،((77) ،  بأن استراتيجيات التعلم تسهم في تعزيز النزاهة األكاديمية لدى

يمكن فهم ذلك من خالل إدراك إتقان المتعلم الستراتيجيات التعلم  أنهويرى الباحث  ،طالب المرحلة الجامعية 

أن يسهم في تحقيق الرضا عن التعلم وتحقيق   أنهبما تتضمنه من أفكار ومعتقدات وسلوكيات ومشاعر من ش

و التنمية بما تعزز  الخبرات الذاتية  ،التفاعل الجيد مع بيئة التعلم بجميع مكوناتها وطرائقها وأساليب تدريسها 
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وهذا بدوره ينعكس إيجابا على جملة السلوكيات التربوية التي  ،األكاديمي  نجازلإلالشخصية والمهنية المطلوبة 

 .يقوم بها وفق منظومة النزاهة األكاديمية

فتتفق نتيجة الدراسة  ، في التنبؤ بااللتزام بمبادئ النزاهة األكاديمية نجازلإلفيما يتعلق بإسهام الدافعية  أما  
  Murdock & Anderman,2006)(45)(الحالية بشكل عام مع ما أشارت إليه دراسة كل من

،2006) (63)(Davy,،2008) (62) ؛(Hassan، 2008) (66)؛(Butler&Shibaz،2009) (65)؛ (Hofstede  
دافعية وهو ما يؤكد على أن  Geddes، Eshet; Peled & Grinautski ((57))(64) (2013؛2011(،

إذ تقوم بتنظيم وربط وتوجيه مجموعة العمليات المعرفية  ،تعتبر من المحددات الهامة للنزاهة األكاديمية نجازاإل

تنظيم العالقة بين المتعلم  إلىباإلضافة  ،يه محددة إنجاز و الوجدانية واألفكار والمعتقدات واألهداف نحو أهداف 

و معرفة الحقائق والمعلومات عن  إشباع حب االستطالع ، ومتطلبات العمل األكاديمي في ضوءبيئة التعليمية الو 

 . األشياء لإلسهام في التقدم المعرفي وهو ما ينسجم الهدف الجوهري لمعايير النزاهة األكاديمية 

فتتفق نتيجة الدراسـة  هة األكاديميةفيما يتعلق بإسهام الكفاءة الذاتية األكاديمية في التنبؤ بااللتزام بمبادئ النزا أما 

 ،Bolin,2004)(42) (، (Finn & Frone,2004)(43) الحالية بشكل عام مع ما أشارت إليه دراسة كل من

Marsden Carroll & Neill , 2005)((48)، 2006)(45) ؛( Murdock & Anderman  
 Amir& Ariely , 2008)، 2008) (44)( Mazar (46) ؛(Adelabi ،2009)(47) ؛(Fezatte،  وهـو مـا يؤكـد

كميـة  إلـىاألكاديمي ، باإلضافة  ئهباألنشطة المتضمنة في أدا ت الذاتية للمتعلم والمرتبطة على أن نوعية التوقعا

مجريـــات حــــل فـــي الجهـــود المبذولـــة منـــه لمواجهـــة الصـــعوبات األكاديميـــة و مـــدى اعتقـــاده بقدرتـــه علـــى الـــتحكم 

اإليفــاء بمتطلبــات المقــررات الدراســية فــي المرحلــة تعــد مــن العوامــل المحــددة  لمســتوى الصــعوبات المرتبطــة بســبل 

كمــا أظهــرت النتيجــة الســابقة مــن الدراســة الحاليــة أن عــدم إســهام متغيــري قلــق .االلتــزام بمبــادئ النزاهــة األكــاديمي

وهـذا ال ينفـي دورهمـا  ،طعـة حاسـمة قد ال تكون نتيجة قا ،التعلم و المعدل التراكمي  في التنبؤ بالنزاهة األكاديمية

فلعــل لهمــا تــأثير ســببي غيــر مباشــر عبــر متغيــرات أخــرى ســواء دخلــت  ،وتأثيرهمــا فــي مســتوى النزاهــة األكاديميــة 

وهنــا يوصــي الباحــث بمزيــد مــن البحــث والدراســة حيــال هــذه النقطــة  ،ضــمن نطــاق الدراســة الحاليــة أم لــم تــدخل 

 . البحثية الهامة 

  التوصيات

ضــرورة أن تــولي عمــادة الدراســات العليــا و عمــادة شــؤون الطــالب فــي الجامعــات  الســعودية االهتمــام  الكــافي  .1

 نجــازلإلواســتراتيجيات الــتعلم  والدافعيــة  ،ببــرامج تدريبيــة تعنــى بتنميــة مهــارات  واســتراتيجيات المســؤولية األخالقيــة

 . دالت انتهاك مبادئ النزاهة األكاديمية وتحسين مستوى الكفاءة الذاتية بما يسهم في تقليل من مع

اســتحداث مكاتــب و وحــدات جامعيــة  تعنــى  بتفعيــل مواثيــق ومعــايير   إلــىأن تســعى  الجامعــات  الســعودية  .2

 . النزاهة األكاديمية وفق ما أقرته المعايير التربوية الحديثة المنظمة لذلك 
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بيــة والســعودية حــول متغيــر  النزاهــة األكاديميــة فــي بيئــات ضــرورة إجــراء المزيــد مــن األبحــاث فــي البيئــة العر   .3

  .التعلم المختلفة وعلى عينات بحثية أخرى 
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في تعليم الكيمياء على تحصيل طلبة من الصف السابع وتقييم  أثر توظيف وحدات التعلم اإللكترونية المدعمة بالمشاريع
المعلمين والطالب وأولياء األمور لذلك

  

Impact of using Eloctronic Project-based Learning Objects in teaching chemistry on seventh 
grade students’ achievement and evaluation of that by teachers, students and parents 

 شهناز إبراهيم الفار. د *
 دعاء غوشة وهبة.  أ *

 ملخص
 اإللكرتونية التعلم وحدات توظيف أثر عن الكشف إىل الدراسة هذه هدفت
 يف السابع الصف من طلبة حتصيل على الكيمياء تعليم يف باملشاريع املدعمة
 قبل من التعليم يف استخدامها وتقييم فلسطني، يف اهللا رام مدينة من مدارس
 مناذج تطوير مت اهلدف هذا ولتحقيق األمور، وأولياء والطالب املعلمني
 لتدريب تدريبية مادة وتصميم باملشاريع، مدعمة إلكرتونية تعلم لوحدات
 تعليم يف الوحدات هذه وتوظيف تطوير على العلوم معلمي من جمموعة

 يف طالباً  165 من طلبة من الدراسة عينة تكونت .السابع للصف الكيمياء
 تعليمها مت جتريبية جمموعتني؛ إىل العينة وقسمت وإناثاً، ذكوراً  السابع الصف

 عملت وضابطة باملشاريع، املدعمة اإللكرتونية التعلم وحدات بتوظيف
 وبعدي، قبلي اختبار :وهي للدراسة أدوات أربع استخدمت .تقليدية بطريقة

 األمور، وأولياء واملعلمني الطلبة بعض مع ومقابالت للطلبة، واستبانة
 التعلم وحدات أثر فحص نتائج أظهرت .واملعلمني الطلبة بعض وتأمالت

 فروق وجود الكيمياء يف الطلبة يلحتص على باملشاريع املدعمة اإللكرتونية
 يف الطلبة حتصيل يف فقط والتجريبية الضابطة الموعتني بني إحصائية دالة

 كما  التجريبية، الموعة لصاحل وذلك مشكالت، حل تتطلب اليت األسئلة
 وأولياء والطالب املعلمني تقييم أن والكيفية الكمية البيانات حتليل من تبني

 كان  الطالب على باملشاريع املدعمة اإللكرتونية التعلم توحدا ألثر األمور
 من بسلسلة تلزم اليت التحديات بعض وجود مع كبرية  بدرجة إجيابياً 

 الدراسة أوصت ظهرت، اليت والتحديات النتائج من وانطالقاً  التغيريات،
 املدعمة اإللكرتونية التعلم وحدات لتبين الالزمة التحضريية اإلجراءات باختاذ

 .التعليم يف باملشاريع
 
 
 
 
 

___________________ 
 املعهد الوطين للتدريب الرتبوي *

 ** مدير عام املعهد الوطين للتدريب الرتبوي يف فلسطني

 Dr. Shahnaz Ibrahim Al-Far** 
Dua’ Ghosheh Wahbe* 

 
Abstract 

This study aimed to detect the impact of using 
Eloctronic Project-based Learning Objects (EPBLOs) in 
teaching chemistry on seventh grade students’ 
achievement in schools of Ramallah in Palestine and to 
evaluate their use in teaching by teachers, students 
and parents. To achieve this goal, models of (EPBLOs) 
were developed, and a training material was designed 
to train a group of science teachers on the 
development and employment of (EPBLOs) in teaching 
chemistry to seventh grade students. The study 
sample consisted of 165 seventh grade students (male 
and female), this sample was divided into two groups; 
an experimental group that was taught chimestry 
using (EPBLOs) and a control group taught in a 
traditional way. Four tools were used: a pre- post test, 
and a questionnaire for students, interviews with 
some of the students, teachers and parents, and 
reflections of some students and teachers. Analysis of 
the pre- post test showed the presence of statistically 
significant differences between the control and 
experimental groups only in student achievement in 
the solving problems questions for the benifet of the 
experimental group. Analysis of the quantitative and 
qualitative data showed that teachers, students and 
parents evaluated the impact of (EPBLOs) on the 
students’ performance as highly positive with the 
presence of some challenges which require a series of 
changes .On the basis of the results and the challenges 
that have emerged during the research, the study 
recommended to adopt (EPBLOs) in teaching in 
consideration of the necessary preparatory 
procedures 
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 مقدمة
تحســين قــدرة الفــرد ل ضــرورياً عنصــرًا فــي العلــوم المختلفــة غــدا تفعيــل التكنولوجيــا واالقتصــاد المعرفــي فــي خضــم هــذا العــالم المتغيــر 

أن تظهـر الدراسـات  غيـر أن المجاالت الحياتيـة، واكتسـاب المعرفـة والمهـارات، وتوظيفهـا لحـل المشـكالت مختلفعلى التعامل مع 
فتحصـــــيل الطلبـــــة فـــــي العلـــــوم متـــــدٍن فـــــي العديـــــد مـــــن الـــــدول حتـــــى المتقدمـــــة ، هنـــــاك مشـــــكلة عالميـــــة فـــــي تعلـــــيم العلـــــوم وتعلمـــــه

يدق الوضع فـي فلسـطين نـاقوس الخطـر، فنتـائج االختبـارات الدوليـة والوطنيـة تظهـر و  Hossain& Robinson, 2011)( (1)منها
أن تحصيل الطلبة في العلوم بشكل عام متدٍن، وأن نسبة عالية من الطلبة الذين تم تعرضـهم الختبـارات دوليـة ووطنيـة يعـانون مـن 

األساسية في العلوم، مع العلم أن متوسط التحصيل في العلوم قد تدنى فـي العـامين مشاكل حقيقية تتعلق بإتقان المهارات والمفاهيم 
  .)2()2008وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، (  2003عن العام  2007و 2011

وقد لوحظ تدني اإلقبال على دراسة تخصصات محددة مـن   (TIMSS, 2007)(4) ؛)(3)2011وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ( 
الـدول كثيـر مـن ، ومشـكلة الكيميـاء عالميـة، ف(6))2005نخلة، (؛ )(5) 200وزارة التربية والتعليم الفلسطينية،  (العلوم ومنها الكيمياء

ولكـن األمـر  ، (Van-Driel, 2005)(7) الكبـرى تعـاني مـن تـدني فـي أعـداد الملتحقـين فـي هـذا التخصـص نتيجـة صـعوبة تعلمـه
 ،تســهل إنجـــاز المقــررات المكتظـــة بالحقــائق والمفـــاهيمأكثــر خطـــورة فــي فلســـطين وغيرهــا مـــن الــدول التـــي تركــز علـــى طــرق تعلـــيم 

تعلــم صــعوبات لمســببات المـن أهــم  علـى المحاضــرة واســترجاع المعلومــات، منهــا وتعتبــر هــذه الطــرق، خاصـة التــي تركــز ،وتسـرعها
 عبئـًا علـى المـتعلم ويجعلـه يصـف بعـض العلـوم بـالمجردات، فهـو يسـتخدمهامـا يشـكل ، Hussein& Reid, 2009)( 8)(الكيميـاء

داخـــل غرفـــة الصـــف، وال يفكـــر فـــي نقلهـــا لخـــارج جـــدار المدرســـة، أو أن يتســـاءل عـــن معنـــى تلـــك العلـــوم التـــي اليســـتخدمها فـــي 
غيـر قـادر علـى حـل مشـكالت حياتيـة، أو ابتكـار أفكـار  ما يجعلـه ،)9((Gallos, Van den Berg & Treagust, 2005)حياته

لمـاذا إذًا يـتعلم الطلبـة الكيميـاء خاصـة، والعلـوم عامـة، وهـم : ومشاريع جديدة؛ لتغيير واقع يحيطه من الفقر والبطالة، ويبقى السؤال
 يعتبرونها دون معنى، ويظنون أن دورها في تنمية مجاالت الحياة المختلفة محدود؟

األمر جدًال في المجتمع التربوي الفلسـطيني، وهـَز تـدني تحصـيل الطلبـة فـي االختبـارات الوطنيـة والدوليـة فـي العلـوم وتـرًا أثار هذا  
بمـا  ،حيـث عـزت بعـض الدراسـات الضـعف فـي تحصـيل العلـوم ،(3))2011وزارة التربيـة والتعلـيم، (بنوعية التعليم في فلسـطين تعلق

وم، ومدى معرفة معلمي العلوم وممارساتهم، وطالبت بضـرورة إصـالح واقـع التربيـة والتعلـيم مـن إلى محتوى كتب العل ،فيه الكيمياء
 وتحقيق التكامل في جوانب العملية التعليمية التعلمية ،وتطوير المناهج ،ستراتيجيات في التدريساخالل توظيف 

 .) 10( )2011شكري، (
ل كأداة لتحسين تعليم العلوم وتعلمـه بتزويـدها ألدوات التفاعـل اإللكترونـي التـي تسـهتميزت الطرق التعليمية التي تبنت التكنولوجيا  

 (Hsieh & Cifuentes, 2006)(11)وتنمي مهارات القرن الواحد والعشرين، الوصول إلى المعلومات وتبادلها
(Ardac & Akaygun, 2004)(12)  تتعلـق بالهيكـل التنظيمـي، جيـا تحديات عديدة تواجـه التكنولو  غير أن بعض التربويين وجدوا

هـذه وتعـد وحـدات الـتعلم اإللكترونيـة إحـدى االبتكـارات التـي طـورت لتـذليل  West, 2011((13)(والـنهج التعليمـي، والتقـويم التربـوي
 توظـف فـي أنشـطة تعليميـة ،كالصور واألفـالم والمتحركـات ،وحدات التعلم اإللكترونية من مصادر تعلم إلكترونيةالتحديات، تتكون 

 لتها مع إستراتجيات تربوية مختلفلتحقق كل وحدة هدفًا تعليميًا، وتتسم بسهولة استخدامها وٕامكانية مكام
(14)(Kay& Knaack 2008) (15)(Moore, 2004) 

فـي تعلـيم الكيميـاء  باستراتيجية التعلم القائم علـى المشـروع التعلم اإللكترونية المدعمة وحداتتوظيف  أثر يمجاءت هذه الدراسة لتق 
  .على أداء الطلبة
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فـي تعلـيم الكيميـاء  توظيف وحدات الـتعلم اإللكترونيـة المدعمـة بالمشـاريع عن أثربالكشف  تحددت مشكلة الدراسة :مشكلة الدراسة
مدينـة رام اهللا ل تابعـةوأوليـاء األمـور فـي مـدارس  لبـةوالطمـن قبـل المعلمـين طلبة من الصف السابع وتقييم استخدامها  تحصيلعلى 

 .في فلسطين
دور التكنولوجيا المتمثلة فـي وحـدات الـتعلم اإللكترونيـة فـي  الكشف عن محاولتهاتكتسب هذه الدراسة أهميتها من   :أهمية الدراسة

القــائم ، ومدعمـة بإســتراتيجية الـتعلم مدروسـةلكترونيـة مصـممة بطريقــة إبعـد تـوفير نمــاذج مـن وحـدات تعلــم  ،اوتعلمهــ كيميـاءتعلـيم ال
نأمـل مـن خـالل  .الكيميـاء مـادة تتصـف بصـعوبة تعلمهـا وهـي اسـتخدامها فـي تعلـيمو  ،المعتمدة علـى النظريـة البنائيـة على المشروع
لكترونية مدعمـة بالمشـاريع، ومـواد تدريبيـة تتعلـق بتصـميم هـذه إنماذج لوحدات تعلم ب العالي تزويد وزارة التربية والتعليم هذه الدراسة
 .واتخاذ القرارات المناسبة تطوير كفايات المعلمين ومهاراتهملالوحدات، 

 : سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية :أهداف الدراسة  
 .طلبة من الصف السابع في وحدة الكيمياء تحصيلتوظيف وحدات التعلم اإللكترونية المدعمة بالمشاريع على  أثر استكشاف •
االمركبــات (تعلــيم وحـدة كيميـاءتوظيـف وحــدات الـتعلم اإللكترونيـة المدعمــة بالمشـاريع فـي ل المعلمـين والطلبـة وأوليــاء األمـور تقيـيم •

 .لطلبة من الصف السابع) الكيميائية
 :الدراسة اإلجابة عن السؤال اآلتي حاولت :الدراسة أسئلة

 تحصيلعلى  في مقرر العلوم للصف السابع الكيمياءوحدة في تعليم  ما أثر توظيف وحدات التعلم اإللكترونية المدعمة بالمشاريع
  وأولياء األمور لذلك؟  لبةتقييم المعلمين والطما ، و الطلبة الدراسي

 :األسئلة الفرعية اآلتيةوذلك من خالل إجابتها عن 
فـي تحصـيل طلبـة الصـف السـابع فـي اختبـار ) α≥0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة هل: السؤال األول

 ؟الجنس أو التفاعل بين الجنس وطريقة التدريس متغير طريقة التدريس أو الكيمياء البعدي تعزى إلى
أسـئلة فـي تحصـيل طلبـة الصـف السـابع فـي ) α≥0.05(داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـةهل توجد فـروق ذات : السؤال الثاني

 ؟تعزى إلى متغير طريقة التدريس المفاهيمية، أو اإلجرائية، أو حل المشكالت اختبار الكيمياء البعدي
 بالمشاريع في تعليم الكيمياء؟ ما تقييم كل من الطلبة والمعلمين وأولياء األمور لتوظيف وحدات التعلم المدعمة: السؤال الثالث

 مصطلحات الدراسة إجرائياً 
فـي نشـاط تعليمـي لتحقيـق هـدف  يوظف كل منهـاتتكون من مصادر  وحدات :)Learning Objects(وحدات التعلم اإللكترونية

ــتعلم اإللكترونيــةمحــدد لكــل وحــدة تعليمــي أكبــر، ومــن األمثلــة علــى باســتراتيجية تربويــة؛ لتحقــق أهــدافًا تعليميــة  ، وتــدعم وحــدات ال
وحدات التعلم اإللكترونية استخدام صورة أو فيديو، أو إحدى المتحركات، أو لعبة محوسبة عن الذرة مثًال في نشـاط تعليمـي يهـدف 

شكل أو لمادة أخرى مع التغيير في  ،الستنتاج مفهوم الذرة، وقد يعاد استخدام وحدة التعلم لتحقيق هدف آخر لنفس المادة التعليمية
 . النشاط

المــتعلم يقــود  ســتراتيجية تعليميــة تتمحــور حــول مشــكلة أو ســؤالا :)Project based learning(الــتعلم القــائم علــى المشــروع
عدة مهارات كحـل المشـكالت، واتخـاذ القـرار، والعمـل التعـاوني، ومهـارات االتصـال والتواصـل، ويدمجـه فـي أنشـطة صـفية لممارسة 

تعليميــة حقيقيــة تحتــاج إلــى تقصــي واستكشــاف ومســاءلة وبحــث عــن الحلــول، وٕاظهــار كفــاءات ذهنيــة والصــفية، مــن خــالل مواقــف 
 .تسمح بتوسيع دائرة المعرفة من المجرد إلى التطبيق، كما تشجع روح التعاون بين المتعلمين لتنفيذ مشاريعهم
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وحدات تعلم تتكون من مصـادر تعلـم : (Project based learning objects)وحدات التعلم اإللكترونية المدعمة بالمشاريع
 .موظفة في أنشطة تعليمية لتحقيق أهداف تربوية، ومدعمة باستراتيجية التعلم القائم على المشروع

فـي  ارفعمليات وٕاجراءات مخططة ينفـذها المعلـم لتحقيـق أهـداف محـددة تتعلـق بـتعلم الطلبـة لمهـارات، وقـيم، ومعـ: تعليم الكيمياء
 : ىالكيمياء تصنف إل

o معرفـــة الطالـــب بالحقـــائق، والمصـــطلحات العلميـــة، والمفـــاهيم، والمبـــاديء، والقـــوانين، إضـــافة للشـــرح التفصـــيلي : معرفـــة مفاهيميـــة
 .والتعليل والتفسير

o معرفــة وتطبيــق اإلجــراءات الالزمــة لحــل مســائل عدديــة، أو معــادالت رمزيــة، أو اســتخدام المعطيــات ســواء أكانــت : معرفــة إجرائيــة
 .بيانات عددية أم رسومات توضيحية في الحلعلى شكل 

o العلميــة فــي مواقــف غيــر مألوفــة للمــتعلم تصــاغ علــى شــكل مشــكالت قــد  ئالقــدرة علــى اســتخدام المفــاهيم والمبــاد :حــل المشــكالت
 .يتطلب حلها الجمع بين المعرفة المفاهيمية واإلجرائية، وبالتالي فهو يتطلب مهارات تفكير أعلى، وينم عن فهم أعمق

لكترونيــة المدعمــة إلحكــم المعلمــين والطلبــة وأوليــاء األمــور علــى توظيــف وحــدات الــتعلم ا: تقيــيم المعلمــين والطلبــة وأوليــاء األمــور
 .بالمشاريع من خالل استجاباتهم ألدوات التقييم المعدة كاالستبانة أوالمقابالت أوالتأمالت

هــذه الدراســة فقــط علــى عينــة مقصــودة مــن معلمــي العلــوم وطلبــة الصــف الســابع فــي مــدارس  اقتصــرت :ومحــدداتها حــدود الدراســة
أي فـــي الفصـــل  2013/تـــم جمـــع البيانـــات فـــي شـــهر آذارو  ،تابعـــة لمحافظـــة رام اهللا تتـــوافر فيهـــا حواســـيب وشـــعب للصـــف الســـابع

ق أدواتها، وثباتهـا، وموضـوعية أفـراد عينتهـا نتائج هذه الدراسة بصد حددتت .)2013 -2012( الدراسي الثاني من السنة الدراسية
 .ويمكن تعميم نتائج هذه الدراسة على المجتمعات المشابهة لمجتمع الدراسة، باستجابتهم على هذه األدوات

تعــد المعرفــة بــالمحتوى كفايــة هامــة للمعلــم، ولكنهــا وحــدها ال تكفــي فــي ظــل التغييــرات الســريعة التــي تحــدث علــى  :اإلطــار النظــري
ياق التعليمــي فتجعلــه معقــدًا يحتــاج إلــى المعرفــة بــالمحتوى، وطــرق تعليمــه، وكيفيــة دمــج التكنولوجيــا فــي تعليمــه، وهــذا مــا أطلــق الســ

ولطالمـــا نـــادى شـــولمان بأهميـــة معرفـــة المعلـــم بـــالمحتوى وطـــرق ، أو المعرفـــة بـــالمحتوى التكنولـــوجي البيـــداغوجي) TPACK(عليـــه
حديثًا ألنها فرضت نفسها في هذا العصر التكنولوجي، فأصبح التعلـيم الفعـال هـو الـذي يـدمج ، وأضيفت التكنولوجيا )PCK(تعليمه

 ,المعرفة بالمحتوى وطرق تعليمه، بالمعرفة الالزمة لدمج التكنولوجيا في التعليم
 (16)(Koehler, Matthew J., Mishra, Punya& Cain, William, 2013) 

لتمكن المعلم من دمج معرفته بالمحتوى وطرق تعليمه بالمعرفـة بكيفيـة دمـج التكنولوجيـا فـي تعلـيم طورت وحدات التعلم اإللكترونية 
وتوظيفهـا فـي  ،هذا المحتوى، فوحدات التعلم اإللكترونية هي تكنولوجيـا مبتكـرة تتطلـب المعرفـة فـي كيفيـة اختيـار مصـادر إلكترونيـة

ــتعلم دهم بتغذيــة راجعــة فعالــة، أوعــالج ضــعف الطلبــة، ومعالجــة المعلومــات، وتــزو لــى بنــاء المتعلمــين عوتســاعد  ،أنشــطة تــدعم ال
المســتوى المرئــي أو  :خاصــة المتعلــق بالــذاكرة، وتقــود وحــدات الــتعلم اإللكترونيــة لفهــم أعمــق مــن خــالل دمــج ثالثــة مســتويات للفهــم

خبـراتهم فـي الحيـاة اليوميـة، والمسـتوى  والـذي يتعامـل مـع الظـواهر الملموسـة للطلبـة مـن خـالل): macroscopic level(الملمـوس
والذي يتعامـل مـع األشـياء غيـر الملموسـة للطلبـة بسـبب عـدم رؤيتهـا بـالعين المجـردة ): submicroscopic level(تحت المجهري

كالصـيغ والذي يتعامل مع الرموز والمجردات ) symbolic level(وال حتى بالمجهر العادي كالذرة واإللكترونات، والمستوى الرمزي
وفــي حــال مــا اســتخدمت إســتراتيجية تربويــة مجربــة لتــدعيم وحــدات الــتعلم اإللكترونيــة، كــالتعلم القــائم علــى  ،الكيميائيــة والمركبــات

المشــــــروع، فسيضــــــاف مســــــتوى رابــــــع لتعميــــــق الفهــــــم وتنميــــــة التفكيــــــر وهــــــو مســــــتوى العمليــــــات التــــــي تحــــــدث للوصــــــول لنتيجــــــة 
؛ )Su,2011()19(زيـد مـن قـدرة وحـدات الـتعلم اإللكترونيـة علـى جعـل الـتعلم ذي معنـى، مـا ي(Barak& Dori, 2005)(17)عينـةم
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، ويعتبــر الــتعلم القــائم علــى المشــروع أحــد أنســب اإلســتراتيجيات التربويــة التــي يمكــن اســتخدامها لتــدعيم وحــدات )18()2009وهبــة، (
ـــتعلم اإللكترونيـــة؛ تتمحـــور هـــذه االســـتراتيجية حـــول مشـــكلة أو ســـؤال يثيـــر ـــه يمـــارس عـــدة مهـــارات كحـــل  ال تحـــدي المـــتعلم، فيجعل

المشــكالت، واتخــاذ القــرار، والعمــل التعــاوني، ومهــارات االتصــال والتواصــل إليجــاد حــل للمشــكلة، مــا يظهــر كفــاءات ذهنيــة تســمح 
ين المتعلمـين لتنفيـذ بتوسيع دائرة المعرفـة مـن المجـرد إلـى التطبيـق، وتعمـق الفهـم وتـربط الـتعلم بالحيـاة ، كمـا تشـجع روح التعـاون بـ

 ;(Papanikkolaou & Bobouka, 2010)(22)؛ ) 20()2012طلبة، (مشاريعهم، وتجعل التعلم متمركزًا حول المتعلم
 (21)(Helle, Tynjälä& Olkinuora, 2006)  األمـر الــذي مـن شـأنه إيجـاد عالقـة إيجابيــة بـين الـتعلم بالمشـاريع ومقومــات ،

 .)Panasan, &(Nuangchalerm)23 2010(الثقافة العلمية
يتعلـق  ؛تحـت ثالثـة محـاور تندرجالتي  الدراسات السابقة م االطالع على األدب التربوي، فوجدت مجموعة منت :الدراسات السابقة

، وفيمــا يــأتي األول بــدور التكنولوجيــا فــي التعلــيم والــتعلم، والثــاني بوحــدات الــتعلم اإللكترونيــة، والثالــث بــالتعلم القــائم علــى المشــروع
 :تصنيف للدراسات السابقة حسب هذه المحاور

تزيــد مــن فهــم تكنولوجيــا إلــى أن  تعــددت الدراســات التــي وصــفت هــذا الـدور، فمنهــا مــا خلــص :دور التكنولوجيــا فــي التعلــيم والــتعلم
ـــثالث ـــاء بمســـتوياتها ال ـــبعض الظـــواهر الكيميائيـــة، وتحســـن مـــن تحصـــيلهم العاجـــل والمؤجـــل فـــي الكيمي ـــة ل الملمـــوس، تحـــت (الطلب

التمثيــل ثالثــي مــن خــالل مراعــاة األنمــاط المختلفــة لــتعلم الطلبــة نتيجــة ، ومــن اتجاهــات الطلبــة نحــو الــتعلم، )المجهــري، والرمــزي
عاد، والوسائط المتعددة التي يوفرها الحاسوب لفهم المفـاهيم الكيميائيـة، والـربط بـين مسـتويات الكيميـاء الـثالث، مـع التأكيـد علـى األب

أهمية األنشطة واإلستراتيجيات التربوية المدعمة للحاسوب في التعليم، ودورها اإليجابي في جعل التعلم ذي معنـى، وتنميـة مهـارات 
أن إضــافة إلــى  ، )Ardac& Akaygun, 2004); (24)(Mari.C, Sara& Mari L., 2006()12(طلبــةالتفكيــر العليــا لل

ثــر التكنولوجيــا إذا أالتكنولوجيــا تســاعد علــى تقيــيم الطالــب لذاتــه مــن خــالل التغذيــة الراجعــة الفوريــة التــي يوفرهــا الحاســوب، ويــزداد 
في دراسة له الكشف عن أثر دمج التكنولوجيـا فـي ) ليو(حاول . )Mari.C, Sara & Mari L., 2006()24(بالعمل اقترن بالتعلم 

أثـر التكنولوجيـا علـى دافعيـة الطلبـة، واسـتمتاعهم بـالتعلم، وقلقهـم مـن االختبـار، بـدًال مـن علـى أداء الطلبـة مـن خـالل قيـاس التعليم 
فوجـد أن الـتعلم  التحصـيل فـي االختبـارات،التركيز على التحصيل وحده، باعتبار هـذه العناصـر أكثـر قـدرة علـى وصـف األداء مـن 

فيزيـد مـن دافعيـتهم واسـتمتاعهم ويقلـل مـن قلقهـم مـن  إذا ما صمم بجـودة عاليـة، يـؤثر إيجابـًا علـى أداء الطلبـة المدعم بالتكنولوجيا،
المــدمج بالتكنولوجيــا  هــل التعلــيم: ويقــود التفكــر فــي دور التكنولوجيــا فــي التعلــيم لطــرح الســؤال اآلتــي ،Liu, 2005((25)(االختبــار

 أفضل من التعليم التقليدي؟
تشير الدراسات أن المفاضلة ليست سهلة، فنوعية التوظيف للتكنولوجيا في التعليم، وحاجات المتعلم  

، والكم الذي يحتاجه هذا المتعلم من النصائح والتوجيهات أثناء تعلمه، وطبيعة البرنامج التعليمي )Paechter,2004)()26تحكم
المستخدم عند توظيف تكنولوجيا الحاسوب واإلنترنت، والهدف من استخدامه أو الوظيفة التي يؤديها، كل ذلك يؤثر على طريقة 

وبشكل عام، بينت دراسة وهبة، التي . )Duensing, Stickler, Batstone& Heins, 2006()27(التعلم، وتفاعل المتعلم معها
بالتكنولوجيا على تحصيل طالبات الصف التاسع في العلوم واتجاهاتهن نحوه، أن للتعليم  يجابية للتعليم المدمجإوجدت آثارًا 

اختالف خصائص  المدمج بالتكنولوجيا تحديات مختلفة كوضوح المفهوم للمتعلم، والمحيط لهذا التعلم، إضافة إلى ما ذكر عن
الوقت المتاح في تخطيط وتنفيذ دروس تستخدم فيها تحديات تتعلق ب) أفاشاري(وأضافت ،(18))2009وهبة، (ورغبات المتعلمين

التكنولوجيا، والمهارات التكنولوجية التي يجب أن يمتلكها المعلم، وضرورة تدريب المعلمين، وتوفير نماذج تساعدهم على استخدام 
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، )Afashari. et. al, 2009) ()28التكنولوجيا في التعليم، وتأخذ بعين االعتبار التحديات، مع االهتمام بدعم البيئة المحيطة
 بالتكنولوجي البيئة الصفيةدعيم تو  إلمام الطلبة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على أهمية )ديلين واوكان(وأكد

مؤسساتية تؤثر على دمج التكنولوجيا في و شخصية عوامل  هناك وضح أنف) بوابينج آندوه(أما ،)Delen& Bulut, 2011)()29ا
، والنقص في مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم لدى المعلمين، وعدم التدريب عليها، منها خصائص المعلمينذكر التعليم، و 

والمشاكل في البنية التحتية اإللكترونية في المدارس، وظروف النظام التعليمي التقليدي المحددة، وحدود المنهاج والعبء الوظيفي 
أن التكنولوجيا وحدها ) ويست(، وبينت دراسة)Buabeng-Andoh, 2012()30 (لتعليمعلى تبني المعلم لدمج التكنولوجيا في ا

من التغييرات في األنظمة والطرق التعليمية  سلسلةالحاجة إلى  تبرزغير قادرة على إحداث التغيير في التعليم لألفضل، ومن هنا 
سة ، ولعل هذه التحديات تفسر نتائج)West, 2011()13(وطرق التقييم، وفي كيفية استخدام التكنولوجيا في التعليم أكبينار (درا

ومع ذلك فلم تكن هناك سنت من فهم طلبة الصف، التي بينت أن استخدام المتحركات والنمذجة مع الخرائط المفاهيمية ح) وايرجن
اللواتي تعلمن بطريقة تقليدية فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات الطالبات اللواتي تعلمن بطريقة مدعمة بالتكنولوجيا واولئك 

التي خلصت إلى أن المشاكل التقنية التي  )هيسييه وسيفوينتس(، ونتائج دراسة )Akpinar & Ergin, 2008()31(نحو العلوم
 .)Hsieh& Cifuents, 2006()11(واجهها المتعلمون عند استخدام التكنولوجيا قد أثرت سلبيًا على اتجاهات الطلبة نحو التعلم

أن هناك اتجاهات إيجابية للمعلمين نحو توظيف التكنولوجيا ) بيهيرا(بينت دراسة، اتجاهات المعلمين نحو التكنولوجيايتعلق ب فيما
أن مخاوف المعلمين وتحديات توظيف التكنولوجيا في التعليم قد ) َبلوك(بينما أكدت دراسة، (32))Behera, 2012(في التعليـــم

وفي الخالصة فإن هناك آمال من توظيف التكنولوجيا  Bullock, 2004)(33) (أن التعليم بهذا النهجتؤثر سلبًا في قراراتهم بش
الذي تحدثه التكنولوجيا ومقاومة بعضهم لها باعتبارها جهد ر بدايًة من عدم ارتياح المعلمين للتغيي ،وتحديات لدمجها في التعليم

، حيث يؤدي التغيير نتيجة دمج التكنولوجيا في طرق تعليم الطلبة )technology dip(ما يسمى بتراجع التكنولوجياإلى  ،إضافي
إلى تراجع في األداء بدايًة، ولكنه مع الوقت يعود ليتحسن وبقوة، لذا فمن المهم للتربويين معرفة التحديات التي تواجه دمج 

ين الواقع الموجود، مع التأكيد على أن عامل الوقت مهم جدًا وب ،التكنولوجيا لتحديد آليات لسد الفجوة بين حاجة التعليم والتعلم
التي أطلقت على ) سيدهو(، فأي تغيير يحتاج إلى وقت، كما بينتDillon, Gayle)Underwood, 2011)& (34) للنجاح

 Learning dip)(لمستراتيجية حديثة في التعليم، أو في العمل بتراجع التعاظاهرة انخفاض األداء في بداية أي تغيير، كتجريب 
            وأشارت إلى أن هذا التراجع اليمكن تجنبه ولكن باإلمكان التعامل معه، ولذلك فمن المهم توقعه، التخاذ إجراءات التقليل من أثره 

Sidhu, Ranjit, 2012)()35(. 
وحدات تعلم مكونة من من خالل تطوير التعليم تكنولوجيا بعض تحديات ن لمواجهة اتجه تربويو : وحدات التعلم اإللكترونية

) سكونر(مصادر تكنولوجية بسيطة وتوظيفها في التعليم بطريقة ممنهجة، وتقييم استخدامها أو إعادة استخدامها، فقيمت
أن الطلبة اهتموا بالتصميم التربوي باإليجابي، وبينت وحدات التعلم اإللكترونية على تعلم مساقات جامعية أثر وزمالئها 

لوحدات التعلم اإللكترونية، ألنه أدى إلى سهولة فهمها واستخدامها، ووضوح األفكار والمفاهيم وتسلسلها، أكثر من اهتمامهم 
أكدت دراسة فرح على األثر اإليجابي لوحدات التعلم و  ،(schooner, 2005)(36) باألمور التكنولوجية المرافقة لالستخدام

بالمبشرة بمستقبل مشرق للتعلم بوحدات التعلم  دراستها التي غايرت توقعاتها وصفت نتائج وااللكترونية على تحصيل الطلبة، 
وينديل ورفاقه مركزين على أن ما يميز وحدات التعلم اإللكترونية هو قابليتها  واتفق معها، )Farah, 2009()37(اإللكترونية

 ،  Windle, Wharrad, McCormick, Laverty& Taylor, 2010)(38) إلعادة االستخدام

http://www.changequest.co.uk/blog/author/ranjit-sidhu/�
http://www.changequest.co.uk/blog/author/ranjit-sidhu/�
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ا أكثر وجدت أن المعلمين الذين استخدموا وحدات التعلم اإللكترونية، كانو ف )39()2013وحدة اإلبداع في التعلم، (دراسةأما 
على أن استخدام (40) )2006عبد الباسط، (وأضافت دراسة قربًا من الممارسات الجيدة من أولئك الذين لم يستخدموها،

يحتاج لرفع كفايات المعلمين المهنية، ) DLO(وحدات تعليمية رقمية( المعلمين لوحدات التعلم اإللكترونية التي أطلق عليها
سةأما  يجابي لوحدات التعلم اإللكترونية على اتجاهات كل من المعلمين والمتعلمين نحو اإلثر وضحت األف) كاي وناك(درا

المستخدمة، ووقت التخطيط، التعليمية التحصيل باإلستراتيجية  قرنت األثر علىلكنها ، و تحصيل الطلبة وعلىاستخدامها، 
ان وحدات التعلم اإللكترونية جيدة  ت، واستنتجتخدامالمعلمين بدليل لالستزويد م وحدات التعلم اإللكترونية، و وهدف استخدا

حيث كانت أفضل اإلستراتيجيات تلك المعتمدة على  ،للتعليم إذا استخدمت للهدف المناسب ومن خالل إستراتيجية مناسبة
أن ) واطسون(أكدستراتيجيات تربوية اوألهمية تدعيم وحدات التعلم اإللكترونية ب، )Kay& Knaack, 2008()14(االستكشاف

األسس  أكثر من الذي يركز على جذب البصرالتصميم التكنولوجي  التركيز في وحدات التعلم اإللكترونية سابقًا كان على
إلى القصور في تحقيق أهداف التعلم، ولذلك دعا الباحث إلى تطوير مجموعة من وحدات  أحياناً  يقود ما لتعلمالتربوية ل

 .)Watson, 2010)()41مة بتصميم تربوي مناسب، وبيان قدرتها على التعليم في سياق واقعيالتعلم اإللكترونية المدع
سـيقود لتحسـين أداء الطلبـة  تطـوير الـتعلم القـائم علـى المشـروع وتطبيقـه لوقـت كـاف أنيعتبر الـبعض  :التعلم القائم على المشروع

وينمـي مهـارات مختلفـة لـديهم كالعمـل فـي الفريـق، علمـًا أن  ،ما يزيد من تحصـيلهم وحـبهم للـتعلم )Bell, 2010()42(وتعميق فهمهم
كمــــا حــــدث فــــي عــــدم قــــدرة أعضــــاء الفريــــق علــــى التواصــــل أحيانــــًا وأهمهــــا ، ال يخلــــو مــــن التحــــديات الــــتعلم القــــائم علــــى المشــــروع

سة مـع  المشـاريع دمـجوجـد بـاراك ودوري أن . التواصـل مـثالً  مـا يجعـل الوقـت مهمـًا لتعزيـز مهـارة )Gultekin, M. ,2005)()43درا
مسـتويات  ةربعـدمـج أ نتيجـةفهمهـم  تعزيـزو  تنمية قـدرات الطلبـة الذهنيـةمن خالل  تحصيلالعلى  اً يؤثر إيجابتكنولوجيا المعلومات 

سة وهذا ما أكدته، )Barak& Dori, 2005()17(لفهم الكيمياء )حت المجهري، الرمزي، والعملياتالملموس، ت(بدًال من ثالثة  درا
إذا صـمم جيـدًا يـؤثر إيجابـًا فـي فهـم الطلبـة للعلـوم   أن التعلم القائم على المشروع والمـدعم بالتكنولوجيـاالتي بينت ) لي، لين، وليو( 

المعلـم ، مـع اخـتالف األثـر بـاختالف خبـرة )فيزيـاء، كيميـاء، أحيـاء، علـوم األرض(في سياقات مختلفة ولمختلف تخصصـات العلـوم
والسياق الذي يعلم به وتخصص العلوم، وتأثير عدة عوامل على التعلم بهذه االستراتيجية كالمرحلة العمرية؛ فكان األثر أكبـر علـى 
الطلبة في المراحل الدراسية العليا، وخبرة الطلبة بالتكنولوجيا؛ فكانـت األفضـلية للطلبـة الـذين يسـتخدمون التكنولوجيـا باسـتمرار، كمـا 

 .)Lee; Linn & Liu,2009()44(األفضلية إلتاحة وقت أكبر للتنفيذ، وتكثيف الدعم التكنولوجيكانت 
ممــا ســبق يتبــين لنــا أن الدراســات التربويــة ركــزت علــى التكنولوجيــا ودورهــا فــي التعلــيم والــتعلم، وذكــرت العوامــل المؤديــة لنجــاح دمــج 

 لمواجهــة هــذه التحــديات، ســتراتيجية تربويــةإضــرورة تــدعيم التكنولوجيــا ب التكنولوجيــا فــي التعلــيم، والتحــديات لــذلك، كمــا أكــدت علــى
 وحـدات الـتعلم اإللكترونيـة المدعمـة بالمشـاريعتوظيـف  أثـرواستفادت هذه الدراسـة مـن الدراسـات السـابقة فحـددت هـدفها باستكشـاف 

وتميـزت بتـدعيم وحـدات الـتعلم  وأوليـاء األمـور لـذلك،وتقيـيم المعلمـين والطلبـة الكيمياء  على تحصيل الطالب في في تعليم الكيمياء
الـــذي  )الكيميــاء(دراســة أثرهــا علــى تعلـــم تخصــص محــدد ، والتعمــق فـــي)المشــاريع(اإللكترونيــة باســتراتيجية مجربــة مـــع التكنولوجيــا

 .، وتقييم ذلك من جهات مختلفة)الصف السابع(يوصف بصعوبته، في مرحلة عمرية محددة
تكـون مجتمـع الدراسـة مـن طلبـة الصـف السـابع مـن مـدارس محافظـة رام اهللا فـي فلسـطين للعـام الدراســي : هـاوعينت مجتمـع الدراسـة

 56ذكــرًا و 35(معلمــًا لعلــوم الصــف الســابع 91ومــن ، )إنثــى 2685و راً ذكــ 2617(طالبــًا وطالبــة 5302وعــددهم  2012-2013
فـي  مـن الصـف السـابع مـن مـدارس محافظـة رام اهللا) أنثـى 63وذكـرًا  102( طالبـًا وطالبـة 165تكونت عينة الدراسة مـن ، و )أنثى

ـــــــة 122: مـــــــوزعين كـــــــاآلتي 2013-2012فلســـــــطين للعـــــــام الدراســـــــي  قســـــــموا لمجمـــــــوعتين ) أنثـــــــى63ذكـــــــرًا، 59(طالبـــــــًا وطالب
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شـارك  ثـر التحصـيل، كمـا، وذلـك لفحـص أ)طالبـًا وطالبـة 61طالبًا وطالبة، وتجريبية مكونة مـن  61ضابطة مكونة من (نمتكافئتي
توظيـف هـذه الوحـدات مـع المجموعـة التجريبيـة فـي تقيـيم ، وحدات التعلم اإللكترونية المدعمة بالمشـاريع من خاللتعلموا طالبًا  43

، ومـن )أنثـى 11ذكـور،  3(معلمـًا ومعلمـة علـوم للصـف السـابع 14كما تكونت العينة من . 104ليصبح عدد من قيموا في التعليم 
رغبـة المعلمـين بالمشـاركة فـي الدراسـة  بنـاء علـىوتـم اختيـار هـذه العينـة بشـكل قصـدي ). ممثلين باألمهات(مثالثة من أولياء أموره

، وتطبيـق أدواتهـا بعـد خضــوعهم لبرنـامج تـدريبي حــول وحـدات الـتعلم اإللكترونيــة المدعمـة بالمشـاريع، ووجــود حاسـوب فـي المدرســة
 .للصف وجود شعبو 

تطـوير نمـاذج لوحـدات اعتمدت على وهي دراسة كيفية وكمية  ،المنهج الوصفي التحليلي إلى الدراسةاستندت هذه : منهجية الدراسة 
مدعمــة بالمشــاريع، وتقيــيم هــذه النمــاذج مــن قبــل المــتعلم والمعلــم وأوليــاء األمــور، إضــافة للكشــف عــن دورهــا فــي تعلــيم  إلكترونيــة تعلــم

 .وحدة الكيمياء وتعلمها من قبل طلبة من الصف السابع
 :استخدمت أربع أدوات للدراسة وهي: أدوات الدراسة   

طــورت الباحثتــان االختبــار التحصــيلي القبلــي والبعــدي، وتــم تحكيمــه مــن قبــل ثالثــة خبــراء تربــويين ومعلمــين : االختبــار التحصــيلي
 0.84والـذي بلـغ  (Cronbach Alpha)لضمان صـدقه، كمـا تـم التحقـق مـن ثبـات االختبـار مـن خـالل حسـاب قيمـة كرونبـاخ ألفـا

 .مفاهيمية، وٕاجرائية، وحل مشكالت: المعرفة وهي قيمة مقبولة تربويًا، تضمن االختبار أسئلة تقيس ثالثة مستويات من
طــورت الباحثتــان اســتبانة لتقيــيم تعلــم الطلبــة  :ســتراتيجية المشــاريعااســتبانة تقيــيم الطلبــة لوحــدات الــتعلم اإللكترونيــة المدعمــة ب 

، وتـم وُأعطي لكل فقرة من فقرات االستبانة وزن وفق سـلم ليكـرت الخماسـيمدعمة بالمشاريع، الات التعلم اإللكترونية باستخدام وحد
احتسـاب قيمـة معامـل عرض االستبانة على مجموعة من الخبراء التربويين لتحكيمها، كما تم التحقق من ثبات االستبانة من خـالل 

توظيـف تطبيقـات : ، وتكونـت االسـتبانة مـن المجـاالت اآلتيـة0.95بلـغ  والـذي Cronbach Alpha) ( كرونبـاخ ألفـا الثبـات الكلـي
 .الحاسوب واإلنترنت في  تعليم العلوم، والتعلم بالمشاريع، ووحدات التعلم اإللكترونية المدعمة بالمشاريع

مـع مجموعـة مـن الطلبـة وثالثـة مـن المعلمـين  معمقة بعد تنفيذ التجربة أجريت مقابالت :مقابالت الطلبة والمعلمين وأولياء األمور
 .الذين نفذوا التجربة، وثالثة من أولياء األمور لطلبة المجموعة التجريبية

خـــالل تنفيـــذ التجربـــة جمعـــت بعـــض تـــأمالت طلبـــة المجموعـــة التجريبيـــة فـــي الحصـــص التـــي نفـــذت  :تـــأمالت الطلبـــة والمعلمـــين 
 .النتائج وتأمالت معلميهم، وحللت هذه التأمالت ورصدت

 بالمشـاريع لكترونيـة مدعمـةإبناء مـادة تدريبيـة مـن قبـل البـاحثتين لتـدريب المعلمـين علـى تطـوير وحـدات تعلـم تم  :إجراءات الدراسة
 اختيـار المعلمـين الـذين سـيتم تـدريبهم وتـمهذه المادة من قبـل خبـراء،  حكمت، و وحدة الكيمياء للصف السابعستخدامها في تعليم ال

ة مدعمـة بالمشـاريع مـن مقـرر يـلكترونإإلـى أربـع مجموعـات لتصـميم وحـدات تعلـم  المختـارون نو م المعلمـقس .محددةحسب معايير 
الوحــدات التــي طوروهــا  متاســتخد ثــم مشــاريع لتــدعيم هــذه الوحــدات، طــورتو الصــف الســابع للعلــوم بعنــوان المركبــات الكيميائيــة، 

، حسـب رغبـتهم، المعلمـين تم اختيار أربعة من .المطورة  لتعليم وحدة المركبات الكيميائيةمع النماذج التدريبية والمشاريع المعلمون 
التــي ســتتعلم بطــرق (، والضــابطة )التــي ســتتعلم بوحــدات الــتعلم اإللكترونيــة(تحديــد المجموعــات التجريبيــة ثــممشــاركة فــي الدراســة، لل

اسـتبانة تقيـيم وحـدات  طـورتالقبلـي والبعـدي وفحـص صـدقه وثباتـه، و االختبار التحصـيلي  بنيبعد ذلك  .من عينة الدراسة) تقليدية
تنفيـذ االختبـارات القبليـة علـى المجموعـات الضـابطة  وتـمسئلة المقابالت للطلبة والمعلمين، التعلم اإللكترونية المدعمة بالمشاريع، وأ

تواصـل مـع المعلمـين، ورصـد بعـض تـأمالت متابعة الباحثتين لتنفيـذ التجربـة مـن خـالل حضـور بعـض الحصـص،  وال، و والتجريبية
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المعلمـين الـذين طبقـوا، وثالثـة و جراء مقابالت مـع الطلبـة خيرًا إأوعات التجريبية بعد الحصص مباشرة، و الطلبة والمعلمين في المجم
 .، وتحليل البيانات ورصد النتائجمن أولياء أمور طلبة المجموعات التجريبية

ــات ــل البيان فــي ) α≥0.05(هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة": األول الفرعــي الســؤالعــن جابــة إلل :تحلي
تحصــيل طلبــة الصــف الســابع فــي اختبــار الكيميــاء البعــدي تعــزى إلــى متغيــر طريقــة التــدريس أو الجــنس أو التفاعــل بــين الجــنس 

تحليل التباين حسب متغيرات جنس المتعلم وطريقة التدريس والتفاعل بينهما على الدرجة الكليـة لجميـع  استخدم، "وطريقة التدريس؟
 .تظهر نتائج التحليل) ب:1)(أ:1(فقرات االختبار البعدي والجداول

 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحصيل الطلبة:  )أ /1(جدول 
 في االختبار البعدي موزعة حسب جنس المتعلم وطريقة التدريس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نتائج تحليل التباين حسب متغيرات جنس المتعلم وطريقة التدريس:  )ب /1(جدول 

 والتفاعل بينهما على الدرجة الكلية لجميع فقرات االختبار البعدي 

 الداللة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 429. 630. 22.613 1 22.613 طريقة التدريس

 063. 3.531 126.688 1 126.688 جنس المتعلم

 872. 026. 934. 1 934. طريقة التدريس* الجنس 

 35.881 118 4233.993 الخطأ
 

 )*0.05≤α( 
فــي تحصــيل طلبــة الصــف ) α≥0.05(أنــه التوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة) ب: 1(يظهــر مــن الجــدول

 .البعدي تعزى إلى متغير طريقة التدريس أو الجنس أو التفاعل بين الجنس وطريقة التدريسفي اختبار الكيمياء السابع 

جنس 
 المتعلم

التحليل 
 االحصائي

المجموعة 
 الضابطة

 المجموعة التجريبية

 ذكر
 
 

 29 30 عدد الطلبة
متوسط 
 حسابي

13.10 14.97 

 1.07 1.11 الخطأ

نثىأ  
 

 32 31 عدد الطلبة
متوسط 
 حسابي

12.07 14.28 

 1.06 1.09 الخطأ
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فـي تحصـيل طلبـة الصـف ) α≥0.05(هل توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة": السؤال الثانيولإلجابة عن 
اسـتخدم ، " المشكالت تعزى إلى متغيـر طريقـة التـدريس؟السابع في أسئلة اختبار الكيمياء البعدي المفاهيمية، أو اإلجرائية، أو حل 

 ).2(لمجموعتين مستقلتين وتظهر النتائج في الجدول) ت(اختبار 
 

لفحص الفروق بين تحصيل المجموعة الضابطة والتجريبية في المستويات الثالث من أسئلة ) ت(نتائج اختبار :  2جدول 
 االختبار القبلي والبعدي

 )α≥0.05(تعني دال إحصائيًا عند مستوى داللة*

عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي تحصـيل طلبـة المجموعـات الضـابطة والتجريبيـة فـي األسـئلة التـي )2(يظهر مـن الجـدول
) α≥0.05(دالـــة إحصـــائيًا عنـــد مســـتوى داللـــةبينمـــا يبـــين الجـــدول وجـــود فـــروق ، المعرفـــة اإلجرائيـــة أوتقـــيس المعرفـــة المفاهيميـــة 

 .لتحصيل الطلبة في أسئلة االختبار البعدي التي تقيس حل المشكالت
مـا تقيـيم كـل مـن الطلبـة والمعلمـين وأوليـاء األمـور لتوظيـف وحـدات الـتعلم المدعمـة بالمشـاريع فـي ": لثالسؤال الثا  ولإلجابة عـن

وجـدت االسـتبانة واالختبـار والمقـابالت والتـأمالت، وفيمـا يتعلـق باالسـتبانة، تم تحليـل البيانـات التـي رصـدت مـن ، "تعليم الكيمياء؟
لكــل فقـــرة مـــن فقــرات االســـتبانة وللفقـــرات جميعهــا، كمـــا وجـــدت المعياريــة الســـتجابات الطلبـــة المتوســطات الحســـابية، واالنحرافـــات 

مـن (فـأكثر درجـة موافقـة كبيـرة جـدًا، %) 80: (جات اآلتيـة للمتوسـطات الحسـابيةالمتوسطات الحسابية لكل مجـال، واعتمـدت الـدر 
درجــة موافقــة %) 59.99-%50مــن (درجــة موافقــة متوســطة، %) 69.99-%60مــن (درجــة موافقــة كبيــرة، %) 79.99-70%

 .درجة موافقة قليلة جداً %) 50أقل من (قليلة، 
تطبيقــات الحاســوب واإلنترنــت فــي تعلــيم العلــوم، الــتعلم بالمشــاريع، وحــدات  توظيــف(بلغــت المتوســطات  الحســابية للمجــاالت الــثالث

، وهــي جميعهــا متوســطات متقاربــة تــدل علــى درجــة )3.79، 3.90، 3.97(علــى التــوالي) الــتعلم اإللكترونيــة المدعمــة بالمشــاريع
جميعهـا، حيـث تظهـر  المعياريـة للفقـراتالمتوسطات الحسـابية واالنحرافـات  ) ج:3(، )،ب3(، )أ:3(ولاعرض الجدتو  .موافقة كبيرة
ويشـير الجـدول إلـى أن ،  "توظيف تطبيقات الحاسوب واإلنترنـت فـي تعلـيم العلـوم" المتعلقة بالمجال األولالفقرات  )أ:3(في الجدول

م الحاســوب فــي إشــارة لتفضــيل الطلبــة الســتخدا) 13(أعلــى متوســط حســابي هــو للفقــرة األولــى، بمقابــل أقــل متوســط للفقــرة اإليجابيــة
  .واإلنترنت على الكتب المقررة

 

 االختبار البعدي االختبار القبلي

المعرفة التي 
يقيسها 
 السؤال

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 الداللة )ت(

  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 )ت(

 
 *الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
المتوس

 ط
 االنحراف المتوسط االنحراف

 0.75 0.32 2.90 7.05 2.70 6.88 0.12 1.55 1.74 4.49 2.33 3.92 المفاهيمية

 2.35 3.46 2.24 3.46 0.17 1.37 1.56 2.46 1.68 2.06 االجرائية
-

0.02 
0.99 

 *0.02 2.29 1.62 3.55 1.72 2.85 0.46 0.73 1.16 1.80 1.27 1.65 حل مشكالت
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال األول من استبانة تقييم وحدات التعلم اإللكترونية : )أ/3(جدول 
 المدعمة بالمشاريع

 درجة الموافقة النسبة اإلنحراف المتوسط الفقرات الرقم
 واإلنترنت في تعليم العلومتوظيف تطبيقات الحاسوب : أوال
 كبيرة جدا %92.00 0.71 4.60 .أشعر بمتعة عندما استخدم الحاسوب واإلنترنت 1
 كبيرة %79.40 1.26 3.97 . يزيد الحاسوب واإلنترنت من فهمي للعلوم 2
 كبيرة %74.80 1.35 3.74 . تطور تطبيقات الحاسوب واإلنترنت قدرتي على التفكير في العلوم 3
 كبيرة %79.40 1.28 3.97 . من السهل علي استخدام الحاسوب واإلنترنت لتعلم العلوم 4
 كبيرة جدا %84.20 0.93 4.21 . ستكون وظيفتي المستقبلية أفضل إذا أتقنت استخدام الحاسوب واإلنترنت 5
 متوسطة %65.00 1.39 3.25 .أحب أن أقضي وقتًا أطول في دراسة العلوم من خالل الحاسوب و اإلنترنت 6
 كبيرة جدا %90.80 0.82 4.54 . يتيح لي الحاسوب واإلنترنت فرصة تعلم الكثير من األشياء 7
 كبيرة جدا %85.40 0.97 4.27 .استمتع عندما يوظف المعلم تطبيقات الحاسوب واإلنترنت لتعليم العلوم 8
 كبيرة جدا %81.00 1.16 4.05 .واإلنترنت في التعليمأفهم العلوم أكثر إذا وظف معلم العلوم تطبيقات الحاسوب  9
 كبيرة %78.40 1.14 3.92 .الحاسوب واإلنترنت مهمان لتعلم العلوم 10
 كبيرة %75.20 1.43 3.76 .سأحب المدرسة أكثر إذا تعلمت العلوم من الحاسوب واإلنترنت 11
 جدا قليلة %13.40 1.19 0.67 .**ال أشعر براحة عندما أستخدم الحاسوب واإلنترنت 12
 قليلة %54.80 1.47 2.74 .أفضل دراسة المادة العلمية من الكتاب المقرر 13
 قليلة جداً  %21.60 1.26 1.08 .**يضيع استخدام الحاسوب واإلنترنت من وقت حصة العلوم دون جدوى 14
 جدا قليلة %12.20 0.90 0.61 **.يجعل الحاسوب واإلنترنت تعلم العلوم أكثر صعوبة 15
 كبيرة جدا %81.60 1.19 4.08 .جعلتني تطبيقات الحاسوب واإلنترنت  أعرف أهمية العلوم للحياة 16
 كبيرة جدا %86.40 0.99 4.32 .سيطور استخدام تطبيقات الحاسوب واإلنترنت مجتمعنا 17
 قليلة جدا %20.00 1.10 1.00 .**مشاكل الحاسوب واإلنترنت عقدتني من العلوم 18
 كبيرة %77.40 1.12 3.87 .  تساعدني تطبيقات الحاسوب واإلنترنت على حل مشاكل في الحياة 19
 كبيرة جدا %81.00 1.40 4.05 .أنا متفائل حول مستقبل العلوم إذا تعلمناه من خالل تطبيقات الحاسوب واإلنترنت 20

 كبيرة %79.40 0.73 3.97 الدرجة الكلية للفقرات
ال :12الحسـابي للفقـرة السـلبية  المتوسـط: فعكسـت متوسـطاتها مـثالً  فـي االسـتبانةتعني فقرة سلبية، ولقد تمت مراعاة الفقرات السـلبية التـي وردت ** اإلشارة 

" سـتخدم الحاسـوب واإلنترنـتأشـعر براحـة عنـدما أ" يجابيةإل، بمعنى أن المتوسط الحسابي للفقرة ا)0.67= م(أشعر براحة عندما أستخدم الحاسوب واإلنترنت
 .)4.33= م(

، وكـان أعلـى "الـتعلم بالمشـاريع: " نحرافات المعيارية للفقرات المتعلقـة بالمجـال الثـانيالفيتضمن المتوسطات الحسابية وا) ب:3(أما الجدول 
: الفقــرات المتعلقــة فــي المجــال الثالــث) ج/3(ويتضــمن الجــدول، )31(اإليجابيــة وأقــل متوســط للفقــرة، )22(متوســط حســابي للفقــرة اإليجابيــة

 ).38(بأكبر متوسط حسابي، مقابل أقل متوسط للفقرة اإليجابية) 40(، وحظيت الفقرة"وحدات التعلم اإللكترونية المدعمة بالمشاريع
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 ستبانة االالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني من ): ب/3(جدول 
 التعلم بالمشاريع: ثانيا
 درجة الموافقة النسبة اإلنحراف المتوسط الفقرة الرقم
 كبيرة جدا %81.00 1.35 4.05 .أشعر بالثقة ألني شاركت في مشاريع في العلوم 21
 كبيرة جدا %86.40 1.08 4.32 .استمتعت بالعمل في مشاريع العلوم 22
 كبيرة جدا %85.80 1.04 4.29 .للعلومزاد العمل في المشاريع العلمية من فهمي  23
 كبيرة جدا %80.60 1.28 4.03 .زاد العمل في المشاريع  العلمية من حبي للعلوم 24
 كبيرة جدا %82.00 1.14 4.10 . جعلتني المشاريع العلمية أفهم أهمية العلوم للحياة 25
 كبيرة جدا %81.00 1.28 4.05 .عملت بجهد إلنجاح المشاريع العلمية التي قمنا بها 26
 كبيرة جدا %82.00 1.17 4.10 .  جعلتني المشاريع العلمية أكثر قربًا من أصدقائي  27
 كبيرة جدا %80.40 1.34 4.02 .  تي/جعلتني المشاريع العلمية أكثر قربًا من معلمي 28
 كبيرة %74.60 1.38 3.73 .أصبحت أسأل عائلتي أكثر ألنفذ مشروعي العلمي 29
 كبيرة %75.80 1.32 3.79 .جعلتني المشاريع العلمية أستعين بمعارفي لتنفيذها 30
 قليلة جدا %48.40 1.48 2.42 .استعنت بالمكتبة أثناء عملي بالمشاريع 31
 كبيرة %73.60 1.56 3.68 .بحثت بكثرة على اإلنترنت أثناء عملي في المشاريع 32
 قليلة جدا %17.80 1.44 0.89 .**الفائدةاستغرقت المشاريع وقتًا طويًال  بدون  33
 جداقليلة  %12.20 1.15 0.61 **.ال أحب أن تستخدم طريقة المشاريع مرة أخرى 34

 كبيرة %77.94 0.75 3.90 الدرجة الكلية للفقرات  
 فعكست متوسطاتها في االستبانةتعني فقرة سلبية، ولقد تمت مراعاة الفقرات السلبية التي وردت ** اإلشارة 

 

 ستبانةاالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث من ): ج/3(جدول 

 فعكست متوسطاتها االستبانةفي تعني فقرة سلبية، ولقد تمت مراعاة الفقرات السلبية التي وردت ** اإلشارة 

 وحدات التعلم اإللكترونية المدعمة بالمشاريع: ثالثا
 درجة الموافقة النسبة اإلنحراف المتوسط الفقرة رقملا

 قليلة جدا %21.00 1.47 1.05 **.تطبيقات الحاسوب واإلنترنتأفضل أن أتعلم العلوم بالمشاريع وحدها دون  35

36 
أفضــــــل أن أتعلــــــم العلــــــوم باســــــتخدام تطبيقــــــات الحاســــــوب واإلنترنــــــت  فقــــــط دون 

 **المشاريع
 قليلة جدا 20.60% 1.40 1.03

 كبيرة جدا %80.00 1.30 4.00 .أفضل أن أتعلم العلوم بالمشاريع مع تطبيقات الحاسوب واإلنترنت 37
 قليلة %52.00 1.53 2.60 .تطبيقات الحاسوب واإلنترنت كانت أكثر متعة من المشاريع العلمية 38

39 
ـــــات الحاســـــوب  ـــــر مـــــن تطبيق ـــــوم أكث ـــــى فهـــــم العل ـــــة عل ســـــاعدتنا المشـــــاريع العلمي

 .واإلنترنت
 كبيرة 75.20% 1.42 3.76

 كبيرة جدا %83.20 1.26 4.16 .للعلومالمشاريع وتطبيقات الحاسوب واإلنترنت معًا زادوا من فهمنا  40
 قليلة جدا %16.20 1.27 0.81 **جعلتني تجربة التعلم من خالل المشاريع وتطبيقات الحاسوب أكره العلوم 41

 كبيرة %75.8 0.75 3.79 الدرجة الكلية للفقرات
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وحدات توظيف برغبة الطلبة في  بجميع مجاالتها تلخيص نتائج استبانة تقييم وحدات التعلم اإللكترونية المدعمة بالمشاريع يمكن
وتأييدهم لجميع عناصرها في حال تواجدت معًا، ورفضهم الفصل بين هذه  في تعليم العلوم، التعلم اإللكترونية المدعمة بالمشاريع

العناصر، فهم يعون أهمية التكنولوجيا إذا ما وظفت في التعليم بشكل ممنهج ومن خالل استراتيجية ناجحة، كما أنهم يفضلون 
، ومن كل ما سبق نستدل على ث في الكتبالتعلم من خالل وحدات التعلم اإللكترونية على استخدام المقررات التعليمية أو البح

وقد تم فحص أثر متغيري الجنس وتوفر . أن اتجاهات الطلبة نحو التعلم بوحدات التعلم اإللكترونية المدعمة بالمشاريع إيجابية
) α≥0.05(عند مستوى داللة ولم تتواجد فروق دالة إحصائياً ) ت(اختبارخالل في المنزل على هذه االتجاهات من  شبكة إنترنت

لمتغير جنس المتعلم أو وجود  في استجابات طلبة الصف السابع الستبانة وحدات التعلم اإللكترونية المدعمة بالمشاريع تبعاً 
 .انترنت في المنزل

الطلبة، تحليل المقابالت مع  دعمت نتائج االستبانة ببيانات كيفية من :تحليل المقابالت مع الطلبة، والمعلمين وأولياء األمور
 : ونتج عن التحليل المحاور اآلتية ،باستخدام النظرية المتجذرة والمعلمين وأولياء األمور

قد تحسن، وقد ) وحدة الكيمياء(أظهرت المقابالت أن اداء الطلبة في العلوم :)وحدة الكيمياء(تحسن أداء الطلبة في العلوم :أوالً 
لقياس التغير في أداء الطلبة من خالل ) ليو(على فهم المحتوى، ومؤشراتتم قياس تحسن األداء من خالل المؤشرات الدالة 

 :وتبين من تحليل المقابالت اآلتي )Liu, 2006()25(التغير في دافعية الطلبة واستمتاعهم بالتعلم وقلقهم من االختبار
التعلم اإللكترونية وٕاستراتيجية المشاريع ساعدت المصادر واألنشطة التي تضمنتها وحدات ): وحدة الكيمياء(زاد فهم الطلبة للعلوم

نفهم الدرس غصبًا عنا وبنعيد الدرس ) تجعلنا(المعلمة والمشاريع والصور والمتحركات بتخلينا" :0F1)أ. ط(على فهم العلوم كما عبر
وكذلك  ،المعلوماتالمعلمون سبب فهم الطلبة بوجود الصور والمتحركات لتوفير أكثر من قناة إليصال  ، بينما برر"أكثر من مرة

كانت المعلومات مركزة متحركة مفهومة أكثر، " : 1F2)ه. م(باالنطالق في هذه الطريقة من خبرة المتعلم للتمركز حوله، فقالت
وقد تبين من المقابالت أهمية تدعيم وحدات التعلم اإللكترونية بإستراتيجية  ." بيتخيلوا الشيء بأبعاد أخرى أكيد بيفهموا أكثر

الحاسوب والمشاريع معًا ولكن " ): أ.ط(، حتى أن البعض فضلها على وحدات التعلم اإللكترونية وحدها، كما وصفالمشاريع
 ".)المعلمة(ألن الحاسوب ال يفهمك مثل المس )جيدة(األكثر المشاريع، الحاسوب وحده ليس طريقة منيحة

من حد "، ""أكثر سنة بستمتع فيها في العلوم" : بأقوالهم اآلتية عبر الطلبة عن ذلك: زاد استمتاع الطلبة بالعلوم ودافعيتهم للتعلم
كما الحظ المعلمون التحسن الذي طرأ على تفاعل الطلبة وزيادة  ،"ما بلشنا نحضر األفالم مع مجموعات، صرت أحبه أكثر

الحظت تفاعل الطالب خاصة الضعاف وزيادة عالماتهم " " :دافعيتهم، خاصة ذوي المستوى المتدني، فورد عن المعلمين اآلتي
استمتاع أبنائهم  كذلك وقد الحظ بعض أولياء األمور، % "100في االمتحان، في واحدة من الحصص كانت نسبة المشاركة 
اإلنترنت،  البنت كانت مستمتعة جدًا وهي تبحث وتدور في: " بالتعلم بهذه الطريقة وزيادة دافعيتهم فورد عن األمهات اآلتي

 ."ما خلت كاسات وال شيء في المطبخ إال استعملته، الحلو إنها كانت مستمتعة وجدية"  ،"وشغلتنا كلنا

 
_________________________ 

 . ة المقولة/من حرفين، يعني الحرف األول أن المقولة وردت عن طالب أو طالبة، والحرف الثاني يعبر عن إسم صاحب )أ. ط(يتكون الرمز ) 1(
 .ة المقولة/من حرفين، يعني الحرف األول أن المقولة وردت عن معلم أو معلمة، والحرف الثاني يعبر عن إسم صاحب )ه. م(يتكون الرمز  (2) 
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كنت أتلبك قبل االمتحان، هأل صار جاي على بالي آخذ : " عن ذلك بقولها) س.ط(عبرت : القلق من االختبارتخفيف حدة 
ما أخذنا الطريقة الجديدة في التدريس ال، هأل فش أسهل من امتحان كان صعب، بس بعد : " بقوله) ي.ط(و"  ،"االمتحان

 ".ألول مرة ما بدّرس بنتي كثير وما بهمل هم االمتحان): " ن.أ(، وقالت"العلوم
وظهر ذلك من خالل  :بروز اتجاهات إيجابية للمعلمين وطلبتهم نحو وحدات التعلم اإللكترونية المدعمة بالمشاريع :ثانياً 

كل طريقة ستنجح مع عدد من الطلبة ولكن طريقة وحدات التعلم اإللكترونية " : المعلمين بة بالناجحة فورد عنالتجر  وصف
وبدا أن سبب هذا االتجاه هو األثر اإليجابي  ،"ذي اشتغلناه كان له تأثير إيجابيالشيء البسيط ال" ˇ "نجحت مع معظم الطلبة

األوالد حَبوه، والشعبة التي لم أطبق عليها احتجت وكتبوا عني " ): ف.م(لهذه الطريقة على الطلبة وتعلمهم كما ظهر من وصف
ل التدريب إضافة إلدراك المعلمين بأن هذه التجربة طورت أداءهم من خال  ،"أني أخلفت الوعد ألني لم أعرض لهم أفالم 

كنت استخدم أحيانًا صور وأفالم " : والممارسة،  فأصبحوا قادرين على توظيف المصادر المختلفة بطريقة ممنهجة، ومن أقوالهم
أوصى ، كما"فيها إثراء كبير، تنمية مهارات االستماع، إثراء للمعلم" ، "ولكن ليس بطريقة مفعلة مثل ما استخدمته هذه المرة

الموضوع ال ): " ه.م(بتعميم التجربة على جميع المواد وفي جميع أنحاء البالد، وفي ذلك السياق ورد عنالمعلمون والطلبة 
بدنا مرة ثانية ألن عالمتي زادت عن األول، كنت ما أحب العلوم " ): ر.ط(وقالت ،"يقتصر على العلوم، معلم الدين يلزمه أكثر

 "بتعلم من الحاسوب وبنتعلم من عمل التجاربرح ينجح ورح نستفيد، الكل ، صرت أحب العلوم أكثر
المعلمين  وصايا اقترنت: لدى تطبيقهم لوحدات التعلم اإللكترونية المدعمة بالمشاريع لتحديات المعلمين والطلبة مواجهة: ثالثاً 

 :بمراعاة التحديات التي واجهت المعلمين والطلبة ومنهابتعميم التجربة وتوقعاتهم لنجاحها 
تحتاج إلى وقت فالمنهاج زخم والمدة الزمنية "): ن.م(فقالت مع مراعاة طول المنهاج الوقت الكافي لتطبيق التجربةالحاجة إلى 

ستنجح وحدات التعلم اإللكترونية مع األخذ بعين االعتبار المنهاج، والمعلم ومعلوماته، "): ف.م(وورد عن ˇ"لتنفيذه تصعب األمر
 ".، والزمن المحدد وتعاون األهل وأولياء األموروالمدير، وتوفير األساليب والوسائل
ذكر المعلمون أنهم واجهوا عوائق عند التطبيق تتعلق بالمصادر والموارد مثل عدم توفر  :ضعف البنية التحتية والتكنولوجية

محضرًا بحيث ال توظيف الحاسوب جيد إذا كان كل شيء " ): ه.م(أو قلة التجهيزات لتطبيق التكنولوجيا كما ورد عن ،مختبر
 ".يرهق، وأن يكون المكان مجهزًا وهناك مختبر

يعاني المعلمون من العبء الوظيفي الناتج عن عدد كبير من الحصص يلقى على عاتق : مقاومة التغيير من المعلمين والطلبة
بعض المعلمين يصفون الفكرة  ما جعل الحافز المادي لبذل جهد أكبر في التخطيط والمتابعة، مع غيابالمعلم الواحد أسبوعيًا، 

ليس هناك دافعية " ): ن.م(وعن ،"ولكن فيه  تحسن، وٕابداع، وتنافس) جهد كبير(هلكان  " ):ه.م(بالمجهدة بدون حوافز فورد عن
على  ومع ذلك قدم المعلمون والطلبة اقتراحات لمواجهة هذا التحدي فأوصوا بعمل تدريبات للمعلمين تؤثر ˇ"أو احترام لمهنة المعلم

الطريقة ستعالج أشياء كثيرة للطلبة والمعلم الزم يتدرب لرفع مستواه، أنا " ): ه.م(اتجاهاتهم للمساهمة في تعميم الطريقة، فقالت
أما الطلبة  ".إذا ما وصلت الفكرة صح ما رح نشتغل وٕاذا ما أقنعتهم ما رح يشتغلوا....تدربت ودربت المعلمات وانبسطوا وحضروا

لهم بعدم اعتيادهم على تحمل مسؤولية تعلمهم فهم ال يريدون بذل جهد إضافي في البيت، ويريدون التعلم بدون أي فتمثل التحدي 
التعب، بدك تلف علشان تالقي الدالئل رح تتعب بس رح تالقي النتيجة، المشاريع صعبة وٕاذا في شيء غلط "  ):ي.ط(جهد فقال

أن نخوض البحث على ): " س.ط(لعمل على أوقات الدوام المدرسي فقالتولذلك اقترحوا أن يقتصر ا ،"المشروع كله غلط
 ".الحاسوب في المدرسة بدل البيت
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يقود هذا الضعف إلى مشاكل تكنولوجية تؤدي إلى اتجاهات سلبية نحو وحدات : ضعف المهارات التكنولوجية للمعلم أو المتعلم
خطوات العمل في الفيزياء والكيمياء، وفش له ضعف إال إذا ما بيعرفوا الحاسوب يعلم "): د.ط(التعلم اإللكترونية، كما ورد عن

 ".يعملوا عليه
ال زال لــدى الــبعض رهبــة مــن الحاســوب واإلنترنــت بحجــة أن عمليــات البحــث عبــر اإلنترنــت مفتوحــة وقــد يواجــه : ثقافــة المجتمــع

لكن مـش كـل شـيء نجـده جيـد فهنـاك ألعـاب "): ر.ط(الطلبة محظورات، أو يتعلمون من مواقع غير موثوقة فيزيد خطأهم كما قالت
 ".في الحاسوب إشاعات" ) أ.ط(وورد عن ،"خطيرة

خالل خمس من الطلبة والمعلمين  104جمعت من تأمالت ب دعمت نتائج االستبانة والمقابالت: تحليل تأمالت الطلبة والمعلمين
 :تركز على اآلتي حللت التأمالت فوجد أنهازيارات للمعلمين أثناء تنفيذ الحصص، و 

أظهر االختالف في آراء الطلبة أهمية كل  :اتجاهات الطلبة نحو مكونات وحدات التعلم اإللكترونية المدعمة بالمشاريع: أوالً 
مكون من مكونات وحدات التعلم اإللكترونية المدعمة بالمشاريع لتعلم األنماط المختلفة من الطلبة، فكتب بعض الطلبة أن أكثر 

ي الفيلم أعجبن" : ما أعجبهم في الحصص التي طبقت فيها وحدات التعلم اإللكترونية هي المصادر التي عرضت ومن كتاباتهم
بينما صرح بعضهم أن أكثر ما أحبوه في الحصص األنشطة كتمثيل الذرة من خالل دراما  ،"الذي علمنا ما هي الذرة ومكوناتها
وجمع آخرون بين المصادر  ،"أحببت أن تعرفنا على مكونات الذرة والنشاط الذي قمنا بعمله: " ورسم وألعاب ومما كتب في ذلك

جميلة جدًا ألننا : " ولخص أحدهم، أكثر شيء أعجبني هو الفيلم والتجارب التي قمنا بها: " فكتبوا اآلتيواألنشطة التي استخدمت 
 :، وفيما يأتي المحاور التي ارتكزت عليها تأمالت الطلبة مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب أعداد المتأملين"فعلنا نشاطات جميلة

ة عن هذه األنشطة، واستمتاعهم بها، والمهارات التي نمتها لديهم مـن العمـل فـي /طالباً  35كتب : األنشطة المتمركزة حول المتعلم
فـــرق، والتواصـــل والتعـــاون فـــي حـــل المشـــكالت، ومـــن الملفـــت أن الطلبـــة الـــذين يعـــانون مـــن ضـــعف فـــي التحصـــيل كتبـــوا تـــأمالتهم 

 : كاآلتي

 
أن أكثـــر مــا أحبـــوه هــو األفــالم والصـــور والمتحركــات، بينمـــا جمــع أربعــة طلبـــة بــين حـــبهم ة /طالبــاً  15ذكــر : المصــادر التعليميـــة

للمصادر واألنشطة كالتجارب التـي قـاموا بهـا بـأدوات ومـواد بسـيطة جمعوهـا مـن المنـزل والبيئـة المحيطـة ليطـور كـل مـنهم فـي بيتـه 
 :، ومما كتب في ذلك)تبر علمي آمنلدي مخ(مختبرًا ضمن مشروع

  
أنهم أحبوا ما تعلموه من محتوى، ة /طالباً  12ذكر : محتوى الدرس

 ،"أعجبني أني تعلمت عن الذرة ومكوناتها: " ففي الحصة األولى مثًال كتبوا عن محتوى الدرس وهو الذرة ومكوناتها، ومن كتاباتهم
تعلمت في هذه " : ومن األمور الملفتة أن خمسة من الطلبة أشاروا إلى أنهم أحبوا المحتوى إلدراكهم أهميته للحياة، فكتب أحدهم

 ".الحصة عناصر كثيرة وجديدة وما هي استخداماتها في حياتنا وفي البيئة

 لقد فرحنا عندما كنا في مجموعات ونتشارك في" 
 "الكتابة وشكرًا لحضوركم

أكثر شيء أعجبني هو الفيلم والتجارب التي قمنا بها  "
 "وحضوركم في حصتنا وما في شيء ما أعجبني
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كانوا ) ج(سابع : " في تأمالتها استمتاع الطلبة في الحصص على اختالف مستوياتهم فكتبت) ف.م(وصفت: االستمتاع بالحصة: ثانياً 
شاركنا " أ"خيرة وما نطلع وكانوا منضبطين جدًا والكل حتى الطالب سعداء جدًا لدرجة أنه ما كان عندهم مانع لو رّن جرس الحصة األ

هو أضعف طالب درسته في حياتي وفوق ضعف تحصيله األكاديمي هو خجول جدًا ومنطوي وما كنت أقدر "أ "، والطالب النقاش
وأحبوا كل ما في الحصة بدون  ، كما ذكر خمس طالب أنهم استمتعوا"أشركه معنا رغم محاوالتي إال أنه شاركنا الخميس ومن نفسه

، ومن الملفت أن الطلبة لم يذكروا أي شيء لم يعجبهم في "كل شيء حبيته، ما في شيء كرهته: " تفصيل، ومما كتبوا في ذلك
الحصص باستثناء ما ظهر من مشاكل في مهارة التواصل بين بعض الطلبة في المجموعات حيث تعمد بعض الطلبة استثناء زمالئهم 

 :  التحصيل، فشكا أحد الزمالء من خالل تأمله عن مجموعته وكتبضعاف 

 
مهـارات التواصــل، والتعــاون ويبـدو أن االنتقــال مــن مرحلـة العمــل الفــردي إلـى العمــل فــي مجموعـات وفــرق يتطلــب مـن المعلــم تنميــة 

 .والعمل في فريق، األمر الذي سيحتاج لوقت ولكنه سيطور مهارات حياتية هامة
، "زادت الدافعيـــة لـــدى الطالبـــات مـــن خـــالل مشـــاركتهن وســـؤالهن عـــن أدق التفاصـــيل: " التجربـــة فكتبـــت) ه.م(وفـــي الختـــام قيمـــت

اضــية عــن الموقــف ولكــن انتظــار النتيجــة صــعب جــدًا ألنــي مــش أنــا ســعيدة جــدا ور : " مــدى رضــاها عنــدما كتبــت) ف.م(ولخصــت 
 ".عارفة إذا فهمهم للمادة وتفاعلهم سيرفع مستوى تحصيلهم

في تحصيل طلبة ) α≥0.05(خلصت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة :مناقشة النتائج
تقليدية أو بوحدات التعلم اإللكترونية المدعمة ( الصف السابع في االختبار البعدي لوحدة الكيمياء تعزى إلى متغير طريقة التدريس

تحسنًا واضحًا في أداء ، أو لمتغير الجنس، أو للتفاعل مع الطريقة والجنس، بينما أظهرت المقابالت والتأمالت )بالمشاريع
 )Liu, 2006()25(اتفاقًا مع مقياس تخفيف من قلق االختبارلنتيجة تعميق فهم المحتوى، وزيادة االستمتاع بالتعلم، وا الطالب

تحصيل في ليظهر  الذي يحتاجه التغيير في طرق التدريسلوقت وتفسر النتائج بعضها إذا أدرك القاريء أهمية ا ،لتحسن األداء
اختالف هذه الطريقة عن طرق التعليم االعتيادية، فهي في مقابالتهم مشيرين إلى ن أكد عليه الطلبة والمعلمو  وهذا ما، الطلبة

تحتاج من الطالب تحمًال لمسؤولية تعلمه، ومن المعلم جهدًا وأعباًء إضافية، وهي بمثابة تغيير جذري في طرق التعليم، والتغيير 
لقالب التقليدي المريح إلى ما هو جديد أمر بالغ الصعوبة على طبيعة البشر وهذا ما يتفق بطبيعته ليس أمرًا سهًال فالخروج من ا

أو تراجع "  technology dip"التي تطرقت أيضًا لما يسمى  )Underwood, 2011&( Dillon, Gayle)3(مع دراسة
تراجع في التحصيل بدايًة، ولكنه مع الوقت التكنولوجيا، حيث يؤدي التغيير نتيجة دمج التكنولوجيا في طرق تعليم الطلبة إلى 

 التي أكدت على تراجع األداء في بداية أي تغيير، مبينة أن هذا )Sidhu, Ranjit, 2012)()35  يعود ليتحسن وبقوة، ودراسة
ولكن باإلمكان التعامل معه، ولذلك فمن المهم توقعه لتجنب اإلحباط، ومن حسن الحظ أن تحصيل الطلبة  ،التراجع اليمكن تجنبه

ولكنه تحسن في األسئلة التي تتطلب حل  ،قد ثبت ولم يتراجع خاصة في األسئلة التي تتطلب معرفة مفاهيمية أو إجرائية
 في صائية بين المجموعتين في تحصيلهم في األسئلة التي تتطلب حل مشكالت أيالمشكالت فوجدت فروق ذات داللة إح

  تاعليا، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسالتفكير المهارات 
12) (Ardac& Akaygun, 2004)(24);( Mari.C, Sara& Mari. L, 2006)( 

لم يدعوني : أحببت كل الحصة ولم أحب هذه اللقطة "
مجموعتي أعمل معهم النشاط، المجموعة التي بالقرب 

 "من الباب 

http://www.changequest.co.uk/blog/author/ranjit-sidhu/�
http://www.changequest.co.uk/blog/author/ranjit-sidhu/�
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(19)(Su 2011) همية تدعيمها اإليجابي على الفهم واالتجاهات مؤكدة على أ حيث أبرزت تلك الدراسات أثر التكنولوجيا
سةوضحت  ة بينماستراتيجية تربويإب ق أن دمج المشاريع التعليمية مع التكنولوجيا من شأنه تعمي )Barak& Dori, 2005()17(درا

المستوى الملموس، وتحت المجهري، (الكيمياءبعة مستويات بدًال من ثالثة لفهم دمج أر الفهم وتنمية القدرات الذهنية نتيجة 
بة نيمعلمللالتقييم اإليجابي  ، وتدعم هذا الدراسات)والرمزي، والعمليات وحدات التعلم اإللكترونية المدعمة لوأولياء األمور  والطل

فصل التكنولوجيا ل المعلمين والطلبة رفضكما تبرر الدراسات ، كيمياءفي تعليم ال بجميع عناصرهاها توظيف، وتأييدهم لبالمشاريع
المفاضلة بين وحدات التعلم اإللكترونية والتعلم القائم على المشروع، وبدا من ذلك  ، أوعن اإلستراتيجية التعليمية التي تنظمها

ومن خالل  وعي المتعلمين ألهمية التكنولوجيا المتمثلة بوحدات التعلم اإللكترونية إذا ما وظفت في التعليم بشكل ممنهج
يجدون التكنولوجيا وحدها غير قادرة على تحقيق ما يرجون من تعلم، بل  فهمإستراتيجية مجربة تقود إلى تصميم تربوي واضح، 

وٕانهم قدموا في تأمالتهم األنشطة وٕاستراتيجية المشاريع على األفالم والصور واعتبروها داعمًا رئيسًا يعمق الفهم ويجعل هذه 
التي وجدت أن الطلبة  )Schooner, 2005()36(قدرة على تحقيق التعلم الممتع، واتفقت هذه النتائج مع دراسة التكنولوجيا أكثر

 .يهتمون بالتصميم التربوي لوحدات التعلم اإللكترونية ألنه يؤدي إلى سهولة فهم المحتوى وتسلسل األفكار
على تنمية مهارات مختلفة كعمل  ساعدت اإللكترونية المدعمة بالمشاريعوحدات التعلم أظهرت نتائج التأمالت والمقابالت أن  

  الفريق، وعلى تحديد الفجوات الناتجة عن عدم قدرة أعضاء الفريق على التواصل أحيانًا، وهذا ما اتفق مع دراسة
,2005) ، Gultekin, M()43(  بوحدات التعلم اإللكترونية المدعمة برزت اتجاهات إيجابية للمعلمين وأولياء األمور لتعليم العلوم و
ودعوتهم مع الطلبة لتعميم هذه الطريقة على المدارس والمواد التعليمية األخرى، نتيجة لما لمسوه من تحسن في أداء  ،بالمشاريع

 ونقلهم إياه خارج إطار المدرسة، ويتفق هذا مع نتائج دراسة ،وزيادة فهمهم للمحتوى ،أبنائهم الطلبة
)Kay& Knaack, 2008()14(  يجابي على اتجاهات المعلمين إالتي خلصت إلى أن وحدات التعلم اإللكترونية لها أثر

ذكرت بعض التحديات من قبل المعلمين والطلبة وأولياء األمور لتطبيق وحدات التعلم اإللكترونية ، ومع هذا فقد والمتعلمين
المتاح، فهذه الطريقة تحتاج لوقت وجهد أكبر من المعلم والمتعلم في ظل وجود المدعمة بالمشاريع، وتعلقت هذه التحديات بالوقت 

واتفقت هذه النتائج مع  ،هذا النظام التعليمي بمقرراته المكتظة بالمحتوى، كما تتطلب الطريقة من المعلم مهارات تكنولوجية جيدة
ئه(ماذكره ي وتكثيف الدعم التكنولوجي أمران أساسيان لنجاح التعلم في دراستهم التي أكدت على أن إتاحة الوقت الكاف) لي وزمال

، وكذلك ظهر أن هناك حاجة لتدريب المعلمين )Lee. et. al, 2009)()44 الذي يدمج بين التكنولوجيا والمشاريع التعليمية
 ودراسة )40()2006 عبد الباسط،( وتوفير نماذج لهم تساعدهم على استخدام هذه التكنولوجيا في التعليم اتفاقًا مع دراسة

، إضافة إلى ضرورة االهتمام بدعم البيئة التحتية والتكنولوجية ما جعل النتائج تتفق مع )39()2013وحدة اإلبداع في التعليم، (
رغم االختالف مع األخيرة في أن نتائج هذه  )29()(Delen& Bulut, 2011 ودراسة، )Afashari. et. al, 2009)()28دراسة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقييم الطلبة الذين يتوافر لديهم خط إنترنت في المنزل والذين ال يتوافر الدراسة بينت 
 . لديهم، فكالهما قيم بشكل إيجابي

التعليم من  بنقلإحداث تغيير مرض لجميع األطراف  المدعمة بالمشاريع من شأنهاأن وحدات التعلم اإللكترونية مما سبق يتبين 
حقيبة من التغييرات في األنظمة والطرق التعليمية وطرق ذلك يحتاج إلى ، غير أن التمركز حول المعلم إلى التمركز حول المتعلم

سةالتقييم اتفاقًا مع  التغييرات التي يجب أن تحدث قبل اتخاذ قرار التعليم بوحدات التعلم  وتتلخص، )West, 2011()13(درا
 :مدعمة بالمشاريع، واالستفادة من ميزاتها وأثرها على تحسين نوعية التعلم باآلتياإللكترونية ال

 توفير الوقت الكافي لكل من المعلم، والمتعلم، وأصحاب القرار •
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 .واعتماد التقييم األصيل تطوير نظام التعليم والتقييم •
 .توفير البنية التحتية واإللكترونية المناسبة •

 التوصيات
 اتخاذ اإلجراءات التحضيرية الالزمة قبل تطبيق وحدات التعلم اإللكترونية المدعمة بالمشاريع أو غيرها من التكنولوجيا  •
 .العمل على تصميم نماذج لوحدات تعلم مدعمة بالمشاريع وتقييمها ثم تدريب المعلمين على تطويرها •
م المدعمـة بالمشـاريع علـى اتجاهـات الطلبـة والمعلمـين وتحصـيلهطولية لفحص أثر وحدات الـتعلم اإللكترونيـة عمل دراسات  •

دراســـات لفحـــص أثـــر وحـــدات الـــتعلم اإللكترونيـــة بالمشـــاريع علـــى اتجاهـــات الطلبـــة فـــي العلـــوم وعلـــى مهـــارات تفكيـــرهم، و 
 .والمعلمين وتحصيلهم في مختلف المواد، ولمختلف المراحل
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 الرؤية اإلسالمية لحقوق اإلنسان أثناء الحرب
Islamic View of Human Rights during War 

 د صاحل قطرانأمح. د .ا*
 ملخص

 واملمتلكات، الدماء مع التعامل يف املعايري ختتلف احلروب، تنطلق حينما
 وهذا اهلزمية، أو النصر هاجس إال يبقى وال كلية،  بصورة القيم وتتبدل بل
 وصان واملمتلكات، الدماء مكانة رفع وكيف اإلسالم رؤية لتتبع دفعين ما

 والتحكم النفس بضبط اإلسالم أمر وكيف احلرب، يف اإلنسان حقوق
 أثناء اإلنسان حلقوق اإلسالمية الرؤية:(البحث عنوان فكان باالنفعاالت،

 )احلرب
 مهمة قضية يناقش كونه  يف البحث أمهية تكمن كبرية،حيث  أمهية وللبحث

 ما احلروب،وغالباً  اشتعال أثناء اإلنسان حقوق رعاية :وهي ، احلرب يف
 وحقوق اجلهاد كتب  يف تناوالتم يف الباحثني عن اجلزئية هذه تغيب

 .اإلنسان
 :أمهها األهداف من عددا أحقق أن البحث من وأطمح

 .التأكيد على الرؤية اإلسالمية يف السلم والعدل أثناء احلروب. 1
 .الوضعية الفلسفات على اإلسالمية الرؤية يف احلرب منظومة متيز إبراز 2. 

ت املدنية آإبراز السبق اإلسالمي يف احلفاظ على سالمة املدنيني واملنش. 3
 .يف املعارك

 :أمهها النتائج من بعدد خرجت وقد
 وسائل من وسيلة أ�ا ساسأ على  تقوم اإلسالم يف احلرب سفةفل إن .1

 الدائم السالم حتقيق
 .الضرورة قاعدة على تقوم احلرب أن .2
  دائرة وتضييق بتضييقها، احلرب يف احلياة على حافظ اإلسالم أن .3

 حق على حرص آثارها،و ومعاجلة احلرب يف السالم وحتني املستهدفني،
 .االعتقاد وحق التدين

 إىل احلرب يف الناس بني املايل التعامل تضييق على اإلسالم حرص .4
 احرتام حمل وبقيت واخلاصة، العامة املمتلكات تدر ومل كبرية،  ةدرج

 وتقدير
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 مقدمة
ْلَناُهمْ  :رب العالمين القائل الحمدهللا   ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ  ﴿َوَلَقْد َكرَّ

ْن َخَلْقَنا َتْفِضيًال﴾  محمد بن عبد اهللا صلى اهللا  شرف الخلقأسلم على أصلي و أو ، ]اإلسراء: 70[ َعَلى َكِثيٍر ِممَّ

   * )0F1()والذي نفسي بيده ال يسألونني خطة  يعظمون فيها حرمات اهللا إال أعطيتهم إياها(:عليه سلم القائل

 وبعد  
وتدور رحاها فتطحن كل ، تأكل األخضر واليابس فإنها،  حينما تنطلق الحروب في أي بقعة من بقاع األرض 

، كافة مفاصل الحياة فيويتغير التعامل بل ، دماء والممتلكاتتختلف المعايير في التعامل مع العندها و ، شيء
(بشدة لتفت في عضدهوتحرص على إيالمه ، كبر خسارة في الخصمأش على إيقاع و فتحرص الجي

1F

2(  
ترفع و ، التموينو على تجفيف منابع الخصم من اإلمداد كل جيش ص حر يو ، وتسخدم الجيوش الدروع البشرية

 .في غيرها ماال يجوزز في الحرب نه يجو إ : الدول شعارا مفاده
نتائجه  أوبصرف النظر عن مقدمات النصر ،  الهزيمةأو  وال يبقى إال هاجس النصر، بصورة كليةالقيم  تبدلتو 
 .الجيوش المنهزمةالتبديد في و  ،وال تألو الجيوش المنتصرة في إيقاع التشريد، نتائجهاو ، مقدمات الهزيمة أو
حتى مع اتحاد ، واإليذاء هو الشعار والممارسة،والتخريب ،ن القتل إف، بو عن الحر  األخالقعندما تغيب و  

(تحاربين في العقيدةالم
2F

سال من دمائهم على أيدي بعضهم البعض (: مثال ففي أوساط المسيحيين )5(العرق أو )3،4
سواء كان ذلك بسبب الخالفات الدينية حول العقيدة أو بسبب . كلهما لم يسل من حروبهم مع غيرهم في التاريخ 

وليس هذا ببعيد عن  )6()بسبب الخالفات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اسة الدينية أوئالخالفات على الر 
 .هواء من المسلمينأصحاب األ

بصورة وسالت الدماء وصودرت أو دمرت الممتلكات  ،اإلنسان حقوقفيها  متعددة انتهكت شهد حروباً  والعالم 
كما حدث ،لمجرد االختالف في الرأي مع اتحاد المذهب  اإلبادة الجماعيةحالة إلى بل وصل األمر ،  صارخة

 .)7(حيث تعرض اتباعها لإلبادة الجماعية ، لفرقة المطرفية في اليمن في القرن السادس الهجري
بل واألدهى من ذلك هي االنتهاكات ،  واألطفالكالنساء ،ضعف فئات المجتمع أيسلم من القتل وفي الحروب ال 

وما يصاحبها من المعاناة ، النساء في كثير من بقاع األرض بسبب الحروبو الجنسية التي يتعرض لها األطفال 
 .)8(الشديدة

، المتعددة التي تحدث هناوترصد االنتهاكات ، التي تراقب سير الحرب اإلعالميةالرقابة  اإلنسانولهذا ابتكر 
المواجهات من عدد بوتواجه المنتهك ، اإلنسانمنظمات تدافع عن حقوق  إيجادإلى  األمرتطور  ثم،  هناكأو 

بها محاكمة منتهكي حقوق  أنيطتأسيس محكمة الجنايات الدولية التي إلى  األمرثم تطور ،  النقدية الكالمية
 )9،10(في العالم اإلنسان

ألن المتجبرين الذين يخوضون  ، لم تختف الدولية إال أن االنتهاكات اتكمامحالالقانون الدولي و ومع وجود 
ولم تتمكن ، واإلضرار بالخصوم ومن يتبعونهم  تحت ذرائع متعددة ، االنتقامإلى  -في الغالب -الحروب ينزعون

 من نزع مشاعر االنتقام من نفوس المحاربين يةاإلنسان

 
_____________________ 

 في الجهاد والمصالحة نع اهل الحرب وكتابة الشروط، عن المسور بن مخرمة رضي اهللا عنه رواه البخاري، كتاب الشروط، باب  الشروط*
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على المتحاربين الذين تحكمهم الفلسفات الوضعية مهما كان فيها من نزوع تسيطر  -بأي ثمن -فثقافة النصر 
 .يإنسان

وهو  -ما ما خفيأفي حدود الظهور للجرائم الحربية إال يبقى هاجس الخوف من سلطة القانون الدولي  الو 
 تمكن إذا  ماسيالالدولية الجنايات  عن سلطة محكمة  وبعيداً ، عن نظر القانون الدولي نه يبقى بعيداً إف – عظماأل

 .،حيث يتم التستر عليها المرتكبةالجرائم السيطرة على مصادر المعلومات عن من المحاربون 
و تصل متأخرة  مثل جبال أ ،إليهاعالم الوصول تستطيع وسائل اإل تكثر في األماكن التي الوجرائم الحرب 

 .أفريقياوأدغال  ، أفغانستانوجبال  ، اليمن
ن أل الإ )روندا(من جمع االستدالالت عن جرائم الحرب في لجان التحقيق الدولية لم تتمكن : فعلى سبيل المثال 

من مليون  أكثرمر الذي خلف كل مفزع األشوكانت المذابح جماعية ب، المرتكبين للجرائم تركوا بصماتهم واضحة
(المتحاربتين قبيلتي التوتسي والهوتوامن ضحية 

3F

نهم سيتعرضون للمحاكمة أ د المرتكبين للجرائمبخلولم يدر  )11،18
    .الدولية

بل جعل النصر ونشر الدعوة ، وثقافة الدفاع، في ترسيخ ثقافة النصر لم يكن بدعاً  اإلسالمن أ ومن المسلمات
﴿َياَأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِتَجاَرٍة تُنِجيُكْم :قال تعالى،  في حياة المسلمن يموضوعي ينواالستشهاد معادل

ُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن ِمْن َعَذاٍب َأِليٍم  ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه ِبَأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم َذلِ 
 َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم َوُأْخَرى ْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوُيْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اَألْنَهاُر َوَمَساِكَن َطيَِّبًة ِفي َجنَّاِت َعْدنٍ يَ 

ا بقيم كليً  وهذه الثقافة ترتبط ارتباطاً  ،]الصف:13-10[ُتِحبُّوَنَها َنْصٌر ِمَن اللَِّه َوَفْتٌح َقِريٌب َوَبشِّْر اْلُمْؤِمِنيَن﴾ 
بكل ألوانهم  تهمتستدعي خوض المعارك المختلفة لمواجهإذ  ،خصومها عبر التاريخلهذه الثقافة و ، سامية وعادلة

لم يحد عنها قيد في تطبيقها صارمة قية ار بأخالقيات  خاض تلك المعارك متسلحاً  اإلسالمغير أن ، وأطيافهم
قال ابن  ،ي بكل مجاالتهاإلسالمفي التشريع العدل الذي يحتل مرتبة كبيرة  :خصائصه أهممن  أنملة منطلقاً 

، َوَرْحَمٌة ُكلَُّها، َوِهَي َعْدٌل ُكلَُّها، َفِإنَّ الشَِّريَعَة َمْبَناَها َوَأَساُسَها َعَلى اْلِحَكِم َوَمَصاِلِح اْلِعَباِد ِفي اْلَمَعاِش َواْلَمَعادِ :(القيم
َوَعْن اْلَمْصَلَحِة ، ِضدَِّهاإلى َوَعْن الرَّْحَمِة ، اْلَجْورِ إلى َوِحْكَمٌة ُكلَُّها؛ َفُكلُّ َمْسَأَلٍة َخَرَجْت َعْن اْلَعْدِل ، َوَمَصاِلُح ُكلَُّها

يَها ِبالتَّْأِويِل؛ َفالشَِّريَعُة َعْدُل اللَِّه َبْيَن اْلَبْعِث؛ َفَلْيَسْت ِمْن الشَِّريَعِة َوإِْن ُأْدِخَلْت فِ إلى َوَعْن اْلِحْكَمِة ، اْلَمْفَسَدةِ إلى 
لم يغب فإن العدل )13،14(صفة من صفاته المطلقةو أن العدل اسم من أسماء اهللا الحسنى  باعتبارو  )12( )ِعَباِدهِ 

 أعلى مستويات في ومطلوب موجود إنه بل ،  حتى في أسوء حاالت العالقة مع اآلخر ، عن هذا الدين العظيم
﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن :قال تعالى ، ال تلميحاً  بكل جالء تصريحاً القرآن  هؤكديما  ، وهو ضد اآلخرالنفسي  االنفعال

وا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِميَن ِللَِّه ُشَهَداَء ِباْلِقْسِط َوَال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدلُ 
 .فالنص القرآني يؤكد على أن الخصومة ال تلغي العدل ،]مائدةال: 8[اللََّه َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلوَن﴾ 

فإن العدل :(قال القاسمي،  -معاً  -الحربو في السلم  اإلنسانفي حمايته لحقوق  اإلسالمومن العدل انطلق 
ن اْلعْدل نظام كل إَوَذِلَك : (ابن تيمية  اإلسالموقال شيخ  )15()في كل حال أحدفي كل  أحدواجب على كل 

ولم يتوقف عند هذا  )16()َوإِن لم يكن لَصاِحبَها ِفي األخرة من خالق ، قيم اْمر الدُّْنَيا ِباْلَعْدِل َقاَمتأإذا َشْيء فَ 
 .)17(اإلنساني عددا من الضمانات لحقوق اإلسالمبل حدد الفكر  ،الحد
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األمور الميسورة؛ ألن حالة االنفعال ومن األمور المعلومة أن تقدير حقوق اإلنسان ، وتلبيتها في حالة السلم من 
واالنتقام من اآلخر في أدنى مستوياتها ، بل تكاد تكون منعدمة، وليس من الصعوبة تطبيق القانون الذي يحترم 
 اإلنسان ويلبي حقوقه ، إنما الصعوبة تكمن في حالة الحرب والمواجهة حيث يكون االنفعال، والرغبة في االنتقام،

تكمن  اإلنسانن صعوبة التطبيق لمبادئ حقوق إ :وهذا معناه،  وأشرسها الحاالتم في أشد والتخلص من الخصو 
ي شدة االنفعال هي التو ، سواء أكانت فردية أم جماعية،  في صعوبة التحكم في االنفعاالت المحتدمة ضد اآلخر

رضي اهللا  -وصولة أسامة، مقاتلته أثناءالشهادة نطق بقتل الرجل الذي إلى  -رضي اهللا عنه -أسامة تدفع
في سرية  -صلى اهللا عليه وسلم -بعثنا رسول اهللا(:لو قيف ،القصة -رضي اهللا عنه -أسامةي و ير إذ  ،عليه -عنه

-فذكرته للنبي، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك ،ال إله إال اهللا :فقال فأدركت رجالً ، فصبحنا الحرقات من جهينة
يا رسول  :قلت :قال) ال إله إال اهللا وقتلته؟ :أقال( :اهللا  صلى اهللا عليه وسلمفقال رسول ، -صلى اهللا عليه وسلم
أم ال؟ فما زال يكررها من أجل ذلك أفال شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها  (:قال، من السالح اهللا إنما قالها خوفاً 

رأى حدث ألنه  -اهللا عنهرضي  - فهذا االنفعال الشديد من أسامة *)76()علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ
فاالنفعال ، )76(-أيضاً  –قد قتل نفرا منهم سماهم كما في روية جندب عند مسلم ف، وقد أوجع في المسلمين ،الرجل

 وفقاً  ،في المعايير الوضعيةبل ربما طبيعية ، قد تكون مبررة -رضي اهللا عنه -وردة الفعل العنيفة من أسامة
ر فعلة مفلم ت، يسير وفق معايير إلهية -صلى اهللا عليه سلم  -لكن رسول اهللا ، لقاعدة االستثناءات الحربية

بل  ، وال تغاضياً  ،ثناءً  هولم يجد من، عابًرا امرورً  -صلى اهللا عليه سلم  -على مكانته عند رسول اهللا  -أسامة
برأ إليك مما صنع أاللهم أني : في حادثة مشابهة قال -صلى اهللا عليه سلم  - ورسول اهللا، شديداً  لقي توبيخاً 

(خالد
4F

الخصم  قد يبدر منما إن النهي عن القتل مع  ، بل منه ولم يقف األمر عند المنع من القتل والتحذير، **)1
َيا ( :سود قالفهذا حوار دار بين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والمقداد ابن األ ، اهدٍ مج من ايذاء واضح لمسلمٍ 

، ثُمَّ َالَذ ِمنِّي ِبَشَجَرةٍ ، َفَضَرَب ِإْحَدى َيَديَّ ِبالسَّْيِف َفَقَطَعَها، َأَرَأْيَت ِإْن َلِقيُت َرُجًال ِمَن اْلُكفَّاِر َفَقاَتَلِني،  َرُسوَل اهللاِ 
: َقالَ » َال َتْقُتْلهُ «: َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َبْعَد َأْن َقاَلَها؟ َقالَ ، َأَفَأْقُتُلُه َيا َرُسوَل اهللاِ  َأْسَلْمُت ِللَّهِ : َفَقالَ 
: َأَفَأْقُتُلُه؟ َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، ثُمَّ َقاَل َذِلَك َبْعَد َأْن َقَطَعَها، ِإنَُّه َقْد َقَطَع َيِدي، َيا َرُسوَل اهللاِ : َفُقْلتُ 

قال  ***)1،76()َوإِنََّك ِبَمْنِزَلِتِه َقْبَل َأْن َيُقوَل َكِلَمَتُه الَِّتي َقالَ ، ْن َقَتْلَتُه َفِإنَُّه ِبَمْنِزَلِتَك َقْبَل َأْن َتْقُتَلهُ َال َتْقُتْلُه َفإِ 
وهذا يدل  )19()فال تقطع يده بيدك التي قطعها في حال كفره ، أنه بإسالمه معصوم الدم :والمعنى:(القسطالني

جوب ضبط النفس و يدل داللة واضحة على و  ،اإلسالمالحرب في  ةومخالفته لقاعد ،خطورة التصرفعلى 
الرَُّجِل إلى َأْشَرَع َأَحُدُكُم الرُّْمَح إذا :(  -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -َقاَل َرُسوُل اللَِّه ، مع شدتها والتحكم في االنفعاالت،

ْمحَ : ْحِرِه َفَقالَ َفِإْن َكاَن ِعْنَد ثُْغَرِة نَ  ضبط االنفعال في على فمن له القدرة , )21-20()َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َفْلَيْرَفْع َعْنُه الرُّ
 .هذه اللحظة الدقيقة؟

، في الحرب اإلنسانحقوق وصان ، كيف رفع مكانة الدماء والممتلكاتو ، اإلسالمرؤية هذا ما دفعني لتتبع و  
 .والتحكم باالنفعاالت،بضبط النفس  اإلسالموكيف أمر 

 
____________________ 

 .واه مسلم ، كتاب االيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال ال إله إال اهللا، عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهر *
 خالد بن الوليد إلى  بني جذيمة ، عن سالم عن ابيه رضي اهللا عنهما -صلى اهللا عليه وسلم -رواه بخاري ، كتاب مغازي، باب  بعث النبي** 

 لمقداد ابم االسود رضي اهللا رواه بخاري ، كتاب المغازي، باب شهود المالئكة بدرًا، ومسلم كتاب االيمان ، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال ال إله إال اهللا عن ا*** 
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،  وال نسخًا وال تعطيالً ، حقوق أصيلة أبدية ال تقبل حذفًا وال تعديالً  اإلسالمفي  اإلنسانحقوق  أنومن المعلوم 
أو يتعدى ،أن يعطلها  -كائنًا من كان -فليس من حق بشر )17(عها الخالق سبحانه وتعالىحقوق ملزمة شرّ فهي 
، وفي أي زمان، في أي مكان  اإلنسانالمرتبطة بوجود  وال تسقط حصانتها الذاتية، أو يلغيها أو يقيدها عليها

وقال ،]التين: 4 [ِفي َأْحَسِن َتْقِويٍم﴾  اإلنسان﴿َلَقْد َخَلْقَنا : قال تعالى )22(اإنسانبوصفه  اإلنسانفهي مع 
ْمَنا َبِني آَدَم ﴾  . ]اإلسراء: 70[تعالى﴿َوَلَقْد َكرَّ

كتلة متكاملة ال ينقص منها شيء إال  اإلنسانو  )23(غاية اهللا في الخلق أعظموهو من  ، محور الحياة اإلنسانف 
 . واضحة المراحل،ووفق محاكمات عادلة ، بما أمر اهللا 

وكيفما ، طبيعتهاممثًال فيما يقيمه من مؤسسات أيًا كانت ليس للمجتمع و ، تنازل عنهاال ليس للفرد اإلنسانحقوق و 
 .)24(تشرع ما يلغيهاأن أو ، تمتلكها إسقاطها كانت السلطات التي 

 فرضية البحث
ورعايتها أثناء احتدام  اإلنساني في مناقشة حقوق اإلسالمثمة فروق جوهرية وسبق تاريخي للفكر والفقه   

 .المعارك واالقتتال
 أهمية البحث

أثناء اشتعال  اإلنسانرعاية حقوق : تكمن أهمية البحث في كونه يناقش قضية مهمة في الحرب ، وهي 
 .اإلنسانوحقوق ،ما تغيب هذه الجزئية عن الباحثين في تناوالتهم في كتب الجهاد  الحروب،وغالباً 
 أهداف البحث

 .م والعدل أثناء الحروبية في السالاإلسالمالتأكيد على الرؤية 1.

 .ية على الفلسفات الوضعيةاإلسالمبراز تميز منظومة الحرب في الرؤية إ  2.
 .ي في الحفاظ على سالمة المدنيين والمنشئات المدنية في المعاركاإلسالمبراز السبق إ3. 

 مشكلة البحث 
 :لتاليسؤال اتتمحور مشكلة البحث في ال  
 واحتدام القتال؟ ثناء المعاركوممتلكاته أ اإلنسانحقوق  اإلسالمكيف رعى  

 الدراسات السابقة
ي ، ويحتل اإلسالمي وفي الفكر السياسي اإلنسانمن الموضوعات الحاضرة في الفكر السياسي  اإلنسانموضوع حقوق  

األدب النظري المتعلق بهذا الباب مكانة كبيرة، وقد ُطرق في مؤلفات مستقلة ، وفي مؤتمرات علمية خاصة بذلك ، ومع 
من الكتب والدراسات  ناقش هذه الجزئية باستقالل،وهنا نذكر بعضاً  الموضوع لم أجد دراسة ،أو بحثاً  بحثي الجاد في

وبما أنها كتب منشورة ،فسيتم ، خترتها بطريقة عشوائيةا،بصورة عامة  اإلنسانوالمؤلفات التي طرقت موضوع حقوق 
 .على النحو التالي  تناولها بحسب األقدم صدوراً 

ية والفكر القانوني الغربي ، محمد فتحي عثمان، وهو من اإلسالمبين الشريعة  اإلنسانحقوق : الدراسة األولى  
م، ويقع في مائتي صفحة،لم تقسم 1982هـ 1402إصدارات دار  الشروق ، بيروت ،وصدرت طبعته األولى عام 

 وٕانما على هيئة نقاط،، وال مباحث ، صوالً ولكن الكاتب قسمها على شكل محورين دون أن يذكر ف، الدراسة فصوالً 
والمحور الثاني خصصه  والفكر القانوني الغربي،،ية اإلسالمفي الشريعة  اإلنسانحور المقارن حيث قارن بين حقوق مال

إلخ، وليس في الكتاب ما .... وناقش كل مجال تحت بند أ،ب،جـ  ،في الشريعة في كل المجاالت  اإلنسانلحقوق 
 .في الحرب اإلنسانيشير إلى حقوق 
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ورئيس المجلس األعلى للشؤون ،وزير الدولة لألوقاف ،، زكريا البري  اإلسالمفي  اإلنسانحقوق : الدراسة الثانية 
ن من خالل المقدمة تبين أنه نشر عام طبعة، لكرقم وبدون ،ية في مصر ، والكتاب ليس له جهة نشر اإلسالم
وتناول  67إلى 1ب من مئة وخمسين صفحة وهو مقسوم إلى قسمين القسم العربي من ص اوالكت. م1981هـ 1401

، وحرية التدين  ،من بعض الحقوق ،حرية العبادة اإلسالمعلى هيئة نقاط مثل موقف  اإلنسانمجموعة من حقوق 
إلى نهاية الكتاب الترجمة للكتاب لالنجليزية والفرنسية،وليس في الكتاب ما يشير  68وغيرها من الحقوق ،ومن صفحة 

 .في الحرب اإلنسانإلى حقوق 
،عبد اللطيف بن سعيد الغامدي والكتاب من إصدارات أكاديمية نايف  اإلسالمفي  اإلنسانحقوق : الدراسة الثالثة 

وقدم له صالح بن عبد العزيز آل الشيخ  م،2000ه 1421ية،صدر الكتاب في طبعته األولى عام منالعربية للعلوم األ
صفحة مقسم  294في المملكة العربية السعودية،ويقع الكتاب في  )*(ية واألوقاف والدعوة واإلرشاداإلسالموزير الشؤون 

في  اإلنسان،والفصل الثاني أسس حقوق ونظرية الحق اإلسالملى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة ،ففي الفصل األول إ
شخاص بحكم وضعيتهم،وفيه حقوق بعض األ:والفصل الرابع  ،اإلسالمفي  اإلنسانحقوق :، والفصل الثالث  اإلسالم

 .أثناء الحرب اإلنسانلى حقوق إتكلم عن المرأة والصغار والمتهم والسجين ، وبالجملة الكتاب لم يشر 
 الخالصة  

 .أثناء الحرب ،وٕان كان بعضها قد أشار إليها عرضاً  اإلنسانإن الدراسات السابقة لم تفرد حقوق 
مع االستفادة من  ية،اإلنسانستخدم في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي المتوافق مع الدراسات ا : منهج البحث

 .المنهج التاريخي
 خطة البحث

 .اإلسالمالجهاد في  فلسفة : دخلالم  
 .وما يتعلق بهافي الشريعة االسالمية حماية حق الحياة : المبحث األول 

 .وحماية العقيدة حماية التدين :ني لمبحث الثاا
 .حماية الممتلكات :ثالثالالمبحث 
  .ثم قائمة المراجع  ، إليها تم التوصلالنتائج التي إلى  تطرقت :الخاتمة

 اإلسالمفلسفة الجهاد في 
كي محضها ليو  ،بأهدافها وميسصحح قيم الحرب و يجاء ل، دين السالم، العزةو ، الكرامةالهداية و دين  اإلسالم 

وجعل ، أضيق الحدودإلى ومن جهة أخرى ضيق مساربها هذا من جهة،  )25(تكون في صف الحق ضد الظلم 
 .)25(خوضها من الضرورات التي ُيدفع بها الشر بعد استنفاد كافة الوسائل السلمية

وتدور مع السلم حيث  وليس العكس،  السلمفرض نها أداة من أدوات إتقوم على أساس  اإلسالموفلسفة الحرب في 
 أو،  ممهما كانت ديانته غيرهمفي عالقة المسلمين ب طلوبوهو الم، )26(والسلم أصل، استثناءالحرب ؛ لهذا ف دار

وٕافشاء ، في ذلك الحرب ودفعها بكل الوسائل بما،فالواجب على المسلمين تحاشي الحرب ، لذلك )27(للمسلمين مأذيته
 .)28(سالمية ساميةإرض غاية السالم في األ

 
_____________________ 

 وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد: أصبح اسمها *
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وحده، عبادة اهللا إلى  هالطاغوت بكل تفاصيل واالنتقال به من عبودية، اإلنسانوسيلة من وسائل تحرير والجهاد 
ْشُد ِمْن الَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َوُيْؤِمْن ِباللَِّه َفَقْد ا:قال تعالى ْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة ﴿َال ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن َقْد َتَبيََّن الرُّ

النُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْوِلَياُؤُهْم إلى ٌم اللَُّه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخِرُجُهْم ِمْن الظُُّلَماِت اْلُوْثَقى َال انِفَصاَم َلَها َواللَُّه َسِميٌع َعِلي
وفي ( ]البقرة: 257-256 [الظُُّلَماِت ُأْوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن﴾ إلى الطَّاُغوُت ُيْخِرُجوَنُهْم ِمْن النُّوِر 

وترك أمره لنفسه فيما يختص بالهدى والضالل  ،واحترام إرادته وفكره ومشاعره نسانذا المبدأ يتجلى تكريم اهللا لإله
  )6()ياإلنسانوهذه هي أخص خصائص التحرر ، في االعتقاد وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه
منعها من يو ، بالعقلية البشريةسمو يلتكون في سبيل اهللا  اإلسالمومن األمور المسلمة أن محض الحرب في 

من قاتل لتكون كلمة اهللا هي (:لوجه اهللا اهللا إال ما كان خالصاً في سبيل  اإلسالملم يجعل و  )29(االنتقام الشخصي

5F()العليا فهو في سبيل اهللا

﴿الَِّذيَن آَمُنوا ُيَقاِتُلوَن ِفي : مقارنة واضحة المعالم يذكرها القرآن قال تعالى ثمةو  *)1
فهو طاغوت ال ، فكل ما ليس بسبيل اهللا، ]النساء: 76 [ ُلوَن ِفي َسِبيِل الطَّاُغوِت﴾َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن َكَفُروا ُيَقاتِ 

الذين آمنوا (، كبر من اهتمامات البشر وتطلعاتهمأغاية سامية والمال البد أن يكون ل،فبذل النفس ، اإلسالميقره 
ال تحت أي عنوان . باسم اهللا» بين الناس«وٕاقامة العدل ، وٕاقرار شريعته، يقاتلون في سبيل اهللا لتحقيق منهجه

تتجرد بل إن المطلوب من الجماعة المسلمة أن  )6()اعترافًا بأن اهللا وحده هو اإلله ومن ثم فهو الحاكم. آخر
، التجرد المطلق من كل هدف ومن كل غاية: وهذه هي نقطة االنطالق في هذه العقيدة(، حتى من حب النصر

حتى هذه الرغبة يريد  -حتى رغبة المؤمن في غلبة عقيدته وانتصار كلمة اهللا وقهر أعداء اهللا -ومن كل مطمع
 )6()ويكلوا أمرها إليه، اهللا أن يتجرد منها المؤمنون

ولم تكن دوافع ، بحتة يةإنسانها إن دوافعف،ما حدثت ٕاذا و  )30(ب في الحرب وال يحبذهاال يرغِّ  اإلسالمو  
من ف، يكون لها ما بعدها من الكفل ؛فيجب أن تكون حاسمة، ما دخل المسلمون الحربإذا ولكن )30(عدوانية

يحث المسلمين على أن تكون المعركة التي  اإلسالمندرك أن  -مثال-خالل وصف المعركة في سورة األنفال
﴿ِإْذ ُيوِحي : قال تعالى، ويجب أن تكون نتائجها تحمل داللة الكف لمعارك أخرى، يخوضونها حاسمة وقاصمة

َب َفاْضِرُبوا َفْوَق اَألْعَناِق َواْضِرُبوا اْلَمَالِئَكِة َأنِّي َمَعُكْم َفثَبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا َسُأْلِقي ِفي ُقُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّعْ إلى َربَُّك 
ِديُد اْلِعَقاِب َذِلُكْم َفُذوُقوُه َوَأنَّ ِمْنُهْم ُكلَّ َبَناٍن َذِلَك ِبَأنَُّهْم َشاقُّوا اللََّه َوَرُسوَلُه َوَمْن ُيَشاِقِق اللََّه َوَرُسوَلُه َفِإنَّ اللََّه شَ 

َلِقيُتْم الَِّذيَن َكَفُروا َزْحًفا َفَال ُتَولُّوُهْم اَألْدَباَر َوَمْن ُيَولِِّهْم َيْوَمِئٍذ ُدُبَرُه ِإالَّ إذا َها الَِّذيَن آَمُنوا ِلْلَكاِفِريَن َعَذاَب النَّاِر َياَأيُّ 
ًفا ِلِقَتاٍل َأْو ُمَتَحيًِّزا  فهذه  ]األنفال: 16-12 [ َس اْلَمِصيُر﴾ ِفَئٍة َفَقْد َباَء ِبَغَضٍب ِمْن اللَِّه َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوِبئْ إلى ُمَتَحرِّ

 **)76(نه يجب على المسلمين دفع الحرب بكل الوسائل وتحاشي حدوثها وعدم تمنيهاأتدل على  -وغيرها -اآليات
بمعنى ،  فالبد أن يكون لها األثر البعيد في نفوس المقاتلين والمتربصين ،إليهاُدفع المسلمون واضطروا إذا لكن ؛

﴿َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط : قال تعالى، تكون زاجرة تحمل معنى الردع بكل أبعاده البد أنأنه 
ُكْم َوآَخِريَن ِمْن ُدوِنِهْم َال َتْعَلُموَنُهُم اللَُّه َيْعَلُمُهْم وَ  ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبيِل اللَِّه  َما تُنِفُقوااْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّ

 فيكفون عن مواجهتهم فيجنحوا، حتى يقع الرعب في نفوس خصومهم ]األنفال: 60[ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأْنُتْم َال ُتْظَلُموَن﴾ 

 
_____________________ 

 . ِلَتُكوَن َكِلَمُة اِهللا ِهَي اْلُعْلَيا َفُهَو ِفي َسِبيِل اِهللا َعْن َأِبي ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنهُ رواه البخاري، كتاب الجهاد، َباُب َمْن َقاَتَل ِلَتُكوَن َكِلَمُة اللَِّه ِهَي الُعْلَيا، ومسلم، كتب الجهاد، َباُب َمْن َقاَتلَ *

رواه مسلم كتاب الجهاد والسير ، باب كراهة  تمني لقاء العدو واألمر بالصبر ثم اللقاء عن ابي ) التمنو لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا:( النبي صلى اهللا عليه وسلم فقد قال ** 

 هريرة
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ْلِم َفاْجَنْح َلَها َوَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم﴾ :المطلوب هو اوهذ، )31(للسلم : 61[﴿َوإِْن َجَنُحوا ِللسَّ
 ن إ و ، بالتزاحف بين المتقاتلين فالبد من الشدة لدرجة تصوير المعركة، في حالة المواجهة العسكريةلكن و ، ]األنفال

َلِقيُتْم الَِّذيَن َكَفُروا َزْحًفا إذا ﴿ َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا : النار قال تعالىإلى يقود من قبل المسلمين التراجع عن القتال 
ًفا ِلِقَتاٍل َأْو ُمَتَحيًِّزا  ِبَغَضٍب ِمْن اللَِّه َوَمْأَواُه َجَهنَُّم  ِفَئٍة َفَقْد َباءَ إلى َفَال ُتَولُّوُهْم اَألْدَباَر َوَمْن ُيَولِِّهْم َيْوَمِئٍذ ُدُبَرُه ِإالَّ ُمَتَحرِّ

وهو ، أخرى محتملة ن المعركة الواحدة تكف معاركأدة غايتها شوهذه ال، ]االنفال: 16-15 [َوِبْئَس اْلَمِصيُر﴾
وتردع وتردعه ، قاسيةوتكون المعادلة من لم يرض بالسلم ستلقنه المعارك دروسا ، األمر الذي يحقق السلم الدائم

﴿َوإِْن ُيِريُدوا َأْن  :للمسلمين قال تعالىوالخيانة كان يضمر العداء  ولوحتى ، اختيار السلمإلى وتدفعه غيره 
اَتْثَقَفنَُّهْم ِفي :ولعل قوله تعالى ، ]األنفال: 62 [َيْخَدُعوَك َفِإنَّ َحْسَبَك اللَُّه ُهَو الَِّذي َأيََّدَك ِبَنْصِرِه َوِباْلُمْؤِمِنيَن﴾  ﴿َفِإمَّ

ْد ِبِهْم َمْن َخْلَفُهْم َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَن﴾  وٕانما قال ، فلم يقل فشردهم، ذلك بجالءإلى يشير  ]االنفال : 57 [اْلَحْرِب َفَشرِّ
قال )32,33( ةوالمهادنفيجنح للسلم ، فشرد بهم من خلفهم أي فشرد بضربهم والقسوة عليهم من يتربص من خلفهم

 .)34()فعل بهم من النقمة ما يزجر غيرهمأأي :( ابن جزي
فالنص واضح قال ) 35(ليس االختالف في الدين يةاإلسالمالرؤية ومن المعلوم أن الباعث على الحرب في   

وهُ :تعالى ْم َوتُْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ اللََّه ﴿َال َيْنَهاُكْم اللَُّه َعْن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبرُّ
اَتُلوُكْم ِفي الدِّيِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعَلى ِإْخَراِجُكْم َأْن ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن ِإنََّما َيْنَهاُكْم اللَُّه َعْن الَِّذيَن قَ 

وٕانما الباعث هو إزالة حاجز الفصل بين البشر ، ]الممتحنة: 9-8 [َتَولَّْوُهْم َوَمْن َيَتَولَُّهْم َفُأْوَلِئَك ُهْم الظَّاِلُموَن﴾ 
، لطواالسترقاق والتس، االستبداد  أنواعكل رة تسير لتدك قالع حرِ قوة مُ  اإلسالمفقوة  ،وبين ما يشتهون بإرادة حرة

فهو هدف إلزالته بأي صورة ، ومتسلطاً  فمن كان مستبداً ، وال بدين، وال بلون ،عالقة له ال بجنس  الاألمر  اوهذ
 ،وٕانما باإلقناع ، ال يفرض نفسه على الناس بالقوة اإلسالموهذا يعني أن  )36(من صور اإلزالة بما فيها الحرب

  ]سبأ: 25-24 [﴿ َوإِنَّا َأْو ِإيَّاُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو ِفي َضَالٍل ُمِبيٍن ﴾ : قال تعالى *وفق منهج تجريب الصالحية
بإرادة حرة ما ويختار الناس  ،وُتعرض المشاريع على الناس، فكاروالسلم والمهادنة ُتعرض األ،ظل الحرية وفي 

 .يتأتى مع الحرب وهذا ال ،باً ايرونه صو 
، الجيد بالرديءفيها ويتساوى ،  ألنها تخلط األوراق ؛ وال تفيده ،تخدم من يحمل الصواب فالحرب ال، عليه بناءً و  

ظل  ففي، لحرب ليسهل لهم السيطرةامد أدامة إفيحرصون على ، الهدامة فكارصحاب األأوهذا األمر يدركه 
﴿َربََّنا َال َتْجَعْلَنا ِفْتَنًة : فتحدث الفتنة قال تعالى -غالباً  –يستطيع الناس التمييز بين الحق والباطل  الحرب ال

َتُكوَن ِفْتَنٌة  ﴿َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى الَ : وقال تعالى،]الممتحنة: 5 [ِللَِّذيَن َكَفُروا َواْغِفْر َلَنا َربََّنا ِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم﴾ 
﴿َواتَُّقوا ِفْتَنًة َال ُتِصيَبنَّ : وقال تعالى ،]البقرة: 193 [َوَيُكوَن الدِّيُن ِللَِّه َفِإْن انَتَهْوا َفَال ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِميَن﴾ 
ًة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب﴾   )33(ومن معاني الفتنة الكفر والتغطية، ]األنفال: 25 [الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُكْم َخاصَّ

 -العربيةفي شبه الجزيرة  -تواجه قوة المشركين  -عند نزولها  -كانت النصوص ٕاذا و ، واالنحراف عن الصواب
 ،وتحرف إراداتهم ،التي كانت تفتن الناس وتصادر حرياتهم

ففي كل يوم تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن ، يهفإن النصوص عامة مستمرة التوج، وتمنع أن يكون الدين هللا 
 .واالستجابة لها عند االقتناع، اهللاإلى وتحول بينهم وبين سماع الدعوة ، الدين

 
_________ 

 .األفكار والمناهج والمشاريع بطريقة متساوية أمام الجمهور، والجمهور يختار مايراه مناسبًا وملبيًا لطموحاته وهو عرض *
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، أي قوة ظالمة زيلاألمة المسلمة مكلفة في كل حين أن تففلسفة الجهاد في اإلسالم تدل على أن ،وبالجملة 
عدم تبين الحق إلى فانعدام الحرية يقود  )6(اهللا إلى ويختارون ويهتدون ، يستمعون، وتطلق الناس أحرارًا من قهرها

بصورتها الناصعة التي تمكن الناس من االختيار وال يمكن إيجاد الحرية ، ويؤثر على اإلرادات سلباً ، من الباطل
 .إال في حالة السلم واالستقرار

 حماية الحياة
وحصرها في ضرورات دفع المفاسد ، هاضيق مساربو ، محض الحرب لتكون في سبيل اهللاقد  اإلسالمبما أن  

يستقيم الدين بغيرها قال  التي الن ذلك يخدم غاية سامية هي غاية الحياة إف، اليقينية التي ال تندفع بغير الحرب
وبقاء الحياة وسالمة قدر ، نظام الدين بالمعرفة والعبادة ال يتوصل إليهما إال بصحة البدن:(اإلمام الغزالي

وصون العقل ،وما يتعلق بها من صون العرض ،والحفاظ على الحياة )37()الحاجات من الكسوة والمسكن واألقوات
 .وال تهدر الحياة بحال من األحوال)*(ين بالضرورة في السلم والحربمن األمور المعلومة من الد

ومن أهم صفات هذه القاعدة منع التوسع ، ومن األمور المعلومة أن الحرب بكل تفاصيلها تحكمها قاعدة الضرورة
نه من المعلوم إ:(ابن تيمية اإلسالمقال شيخ ، )35(وٕانما يبقى الفعل في دائرة الضرورة، الحاجةإلى من الضرورة 

ومن تجاوز الضرورة  )38()القتالإلى أن القتال إنما شرع للضرورة ولو أن الناس آمنوا بالبرهان واآليات لما احتيج 
 .فكانت الحرب ضرورة ملحة لدفع فساد على الحياة أكبر من الحرب، )39(غيرها فقد تعدى وظلمإلى 

ؤثر على مستقبل المتحاربين يذات األثر االستراتيجي التي المصيرية وقرار خوض الحرب من القرارات الكبرى  
لم ٕاذا و ، والتفكير في عواقبها ونتائجها، موازنة دقيقةإلى لذلك يحتاج اتخاذ القرار بالحرب  **)40(أو إيجاباً  سلباً 

 -طن لهالذلك فقد تف فإن عواقبها وخيمة ال تندمل جراحها على مدى قصير؛، تخضع للموازنة والحسابات الدقيقة
ثار على حياة آحيث ُجعل إعالنها من حق األمة لما يترتب عليها من ، فقهاء القانون الدستوري الحديث -أخيرا
 فيها األحكام والقوانين االستثنائية  تصدرالحرب من األوضاع االستثنائية التي عادة ما و ، ممتلكاتهاو  )***(األمة
وهي قوانين استثنائية تتناسب مع الحالة االستثنائية ،األحكام العرفية  -أحياناً  –رع وتشَّ  تعلن حالة الطوارئ وفيها

ومن المعلوم الذي ال مراء فيه أن حياة اإلنسان في اإلسالم بصرف النظر عن   .التي يمر بها البلد المحارب
ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي :محترمة مكرمة في كل وقت؛ في السلم ،أو الحرب قال تعالى)****(معتقداته ﴿َوَلَقْد َكرَّ

ْن َخَلْقَنا َتْفِضيًال﴾  ْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر ِممَّ ﴿ وََال :وقال تعالى ]اإلسراء: 70[اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ
اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن﴾  َم اللَُّه ِإالَّ ِباْلَحقِّ َذِلُكْم َوصَّ ، فدماء كل الناس حرام ]األنعام:  151 [َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي َحرَّ

 .على كل الناس
 

__________________ 
اشارة دون تفاصيل من قبيل التنبيه وهي عند النظر مع سابقتها فصون العرض من الحفاظ على العقل من الضرورات التى تبحث استقالل غير اني اضفتها هنا *

 .متعلقات الحياة فالحياة بغيرها التساوي شيئاً 
 :ولم يعد زهير حين صور الحرب بتلك الصورة الدقيقة المهولة فقال**

 وما الحرب اال ما علمتم وقتم    وما هو عنها بالحديث المرجم
 ا ذميمة      وتضر اذا ضريتموها فتضرممتى تبعثوها تبعثوه

 فتعرككم عرك الرحي بثفالها     وتلقح كشافأ ثم تنتج فتتئم
اعلن الحرب بأذن البرلمان ،وفي دستور الواليات ) 35(ففي اغلب دساتير العالم  ينص على ان االعالم الحرب ليتم من مجالس جماعية فالدستور الفرنسي الماده*** 

يات ة من صالحية الكنجرس وفقا للفقرة الثامنة من المادة االولى التي نصت على صالحيات الكنجرس، ودستور االتحاد السويسسري جعلها من صالحالمتحدة االمريكي
أ، وفي دستور  115وفقا لمادة ، وفي الدسترو االلماني اناط تحديد حالة الدفاع بالمجلس النيابي االتحادي 85من المادة ال 6نص الفقرة ا) البرلمان(الجمعية االتحادية 

اما الحرب الهجومية  يكون اعالن قيام الحرب  الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس االتحاد بعد مصادقة المجلس االعلى عليه) 140(االمارات العربية المتحدة  المادة 
 .فمحرمه عمال بأحكام المواثيق الدولية

 ألنه يعتنق دينا غير االسالم فليس في االسالم  من يقتل الختالف دينه أو ****



10 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد السادس عشر ، العدد االول

 

وليس ثمة ما ، وتحريم االعتداء عليها ال تفرق بين وقت و آخر، احترام الحياةو ،عصمة والنصوص الدالة على 
من مقاصد وتكثير النسل وتجويده  ،نسانم لإلوالتكريم العا، ر هذا التكريم أو ينقصهيغيأو ، يسقط تلك العصمة 

 اإلنسانوحقوق  ،وتسهم في إضعافه بكل سبل اإلضعاف، على النسل -حتماً  -بينما الحرب تقضي ، الشريعة
سأتناول  )13(متكاملة ليس فيها استثناءات وال إنقاص حفظها وفق منظومة اإلسالميتجزأ وشّرع  كل ال اإلسالمفي 

  :في الحربوصون العرض ،لحق الحياة  اإلسالم، حمايةمظاهر 
 الحفظ العام  .1

ال ينقص ذلك  ،أو حرباً  يشمل كل األوقات سلماً  يةاإلسالمالرؤية وما يتعلق بها في ،الحفظ العام للحياة   
 اإلسالموقد حرص ، حد أن يسلبها من صاحبهاأفال يستطيع ، فالحياة ملك واهبها، استثناءوال يحدث له ، الحفظ

﴿َيا َأيَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم :قال تعالى، وحمايتها وٕاقامتها،على حفظها 
وَن﴾ ﴿ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن ِطيٍن ثُمَّ َقَضى َأَجًال َوَأَجٌل ُمَسم�ى ِعْنَدُه ثُمَّ َأْنُتْم َتْمَترُ : وقال تعالى، ]البقرة: 21[َتتَُّقوَن﴾ 

 ،وحرم قتل النفس ،]الروم: 40 [﴿اللَُّه الَِّذي َخَلَقُكْم ثُمَّ َرَزَقُكْم ثُمَّ ُيِميُتُكْم ثُمَّ ُيْحِييُكْم ﴾ : وقال تعالى ،]األنعام: 2 [
َم اللَُّه ِإالَّ ِباْلَحقِّ ﴾ : قال تعالى ﴿َوَال َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي  :وقال تعالى، ]األنعام: 151[﴿ َوَال َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي َحرَّ

َم اللَُّه ِإالَّ ِباْلَحقِّ﴾ وساوى في القبح بين قتل فرد وقتل ، وجعل قتل النفس قضاء على الحياة، ]اإلسراء[33:  َحرَّ
َغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اَألْرِض ﴿ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا بِ : قال تعالى  )6F1( أمة

وعّد رسول اهللا صلى اهللا عليه  ]المائدة:  32 [َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا ﴾ 

وعلى حد ، حرمة من حرمات اهللان االعتداء على النفس باإلفناء تعٍد على إبل  *)81(وسلم قتل النفس من الكبائر

وال بمكان دون ، دون وقتيرتبط بوقت  وال، وهذا الحفظ للنفس البشرية مقصد من مقاصد الشارع، من حدود اهللا
 وهذا التشديد في حفظ النفس يجعل من خوض الحرب أمراً  ،بل هو على الدوام،وال بظرف دون ظرف ، مكان

وهذا كله يصب في  ،والضرورة تقدر بقدرها، وخوضها من قبيل الضرورة )42(وغير محبذ ،غير محمود  مبغوضاً 
 خانة حفظ حق الحياة

 تضييق مسارب الحرب .2
وٕاغالق كافة السبل المؤدية ، في الحرب دفع الحرب بكل الوسائلوصون العرض ،ومن مظاهر حماية الحياة 

فال يباح  ،إليهاواقتناص الفرص التي تؤدي ،خوض الحروب  اإلسالمفليس من منهج ، خوضهاوتحاشي  ،إليها
، ويبعد حدوثها،بل على العكس يجب عليهم البحث عما يصرفها ، الحربإلى للمسلمين البحث عما يؤدي 

يقول النبي صلى  )43(ص عليهاالحر السبل التي تؤدي إليها ، وال يجوز البحث عن مبرراتها ، كما ال يجوز قطعيو 
﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا : قال تعالى، هايجب التريث قبل خوضفيها و  **)76، 1()لقاء العدو ال تتمنوا:(اهللا عليه وسلم

نشبت ٕاذا و ، ]الحجرات: 6[ ﴾ ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمينَ 
ولهذا ، وهو غير محمود،ألن إطالة الحرب إهدار للحياة ، ومنع إطالتها ،حسمها بسرعةإلى الحرب يجب السعي 

َلِقيُتْم ِفَئًة َفاْثُبُتوا َواْذُكُروا اللََّه َكِثيًرا َلَعلَُّكْم إذا ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا :الثبات في المعركة قال تعالى اإلسالمأوجب 

 
_____________ 

 رواه مسلم، كتاب االيمان ، باب بيان الكبائر واكبرها)  وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزورثم الشرك باهللا:( في الحديث عن انس عن النبي صلى اهللا علية وسلم  في الكبائر قال *

 ء العدوكتاب الجها والسير باب كراهة التمني لقارواه البخاري كتاب الجهاد والسير باب كان النبي صلى اهللا عليه وسلم اذا لم يقاتل اول نهار اخر القتال حتى ينعقد الشمس ورواه مسلم  **
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: 15 [َلِقيُتْم الَِّذيَن َكَفُروا َزْحًفا َفَال ُتَولُّوُهْم اَألْدَباَر﴾ إذا ﴿َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا :تعالى لقا ]األنفال: 45 [تُْفِلُحوَن﴾ 
ًفا ِلِقَتاٍل َأْو ُمَتَحيًِّزا :قال تعالىو  ]األنفال  ِفَئٍة َفَقْد َباَء ِبَغَضٍب ِمْن اللَِّه َوَمْأَواُه إلى ﴿َوَمْن ُيَولِِّهْم َيْوَمِئٍذ ُدُبَرُه ِإالَّ ُمَتَحرِّ

* )1(موبقاتالوعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  الفرار من الزحف من ، ]األنفال: 16  [َجَهنَُّم َوِبْئَس اْلَمِصيُر﴾

استمرارها وٕاضعاف وهو من قبيل تضيق أمد الحرب ، على ضرورة حسم المعركة دليلوهذا التشديد على الثبات 
 )44(تكف معاركاً  اإلسالمفالمعركة في ، يق الردع للمتربصين غير الحاضرينوتحق ومساربها ، مسارتهاتضييق و 

 .وكل هذا يصب في خانة الحفاظ على الحياة
 نتضييق دائرة المستهدفي .3

ين ضيقة هدفَ ستَ فإن دائرة المُ  ولهذا ، -كما سبق الحديث– ال يجب اإلقدام عليها إال اضطراراً  اإلسالمالحرب في  
(األطفال الذين ال يحملون السالح الو ، وال المرأة )17(قتل األسيرفال يُ ، جداً 

7F

 ،نو وال الفالح، وال الشيوخ، وال الرهبان)1
ثم انطلقوا باسم اهللا وباهللا وعلى ملة رسول اهللا وال تقتلوا :( صلى اهللا عليه وسلمفقد قال رسول اهللا  ، وال العمال

نهى ( نهأعن النبي صلى اهللا عليه وسلم  -أيضا–وقد روي  **)45()وال امرأة ،وال صغيراً  ،وال طفالً  ،فانياً  شيخاً 
وكان أبو بكر )47(العسفاء هم العمال واألجراءو الوصفاء هم العبيد والخدم و  ***)46()عن قتل الوصفاء والعسفاء

وفي كنز  ****)48()َال َتْقُتُلوا َصِبي�ا َوَال اْمَرَأًة َوَال َشْيًخا َكِبيًرا َوَال َمِريًضا َوَال َراِهًبا: ( يوصي القادة بأنرضي اهللا عنه 
وقال عمر بن الخطاب رضي اهللا  )49()وال راهباً  وال مريضاً  وال وليداً ، وال امرأة، هرماً  وال تقتلوا كبيراً ( :العمال

ال تقتلوا :(وقال عمر بن عبد العزيز )46()إال أن ينصبوا لكم الحرب، ال تقتلوهم، اتقوا اهللا في الفالحين:( عنه
قال  )50(وال يجوز اإلجهاز على الجريح وال قتل المستسلم ، )47(المزارع أو الفالح :واألكار،  )46 ()راهبا وال أكارا

وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير :( ابن تيمية اإلسالمشيخ 
أو فال يقتل عند جمهور العلماء إال أن يقاتل بقوله ، ونحوهم -المقصود به مرض مزمن  -نمِ والزَّ ،  واألعمى

وتكاد ، ويقل عدد الفئات التي يتم استهدافها في الحرب، فين في الحربهدَ ستَ وبهذا تضيق دائرة المُ  )51()فعله
 .تنحصر في من يحمل السالح

التي  وال شك أن تضييق دائرة المستهدفين يعني خوض الحرب المبصرة،  في القتال غير مستسلم مستمراً  مقاتالً 
 .والحفاظ على النفس البشرية من اإلفناء،وفيه احترام حق الحياة ، متناهيةف بدقة هدَ تَ ستحدد المُ 

 
 

______________ 
تيم والتوايل يوم الزحف وقذف اجتنبو السبع موبقات قالو يارسول اهللا وما هن قال الشرك باهللا والسحر وقتل النفس اليت حرم اهللا اال باحلق واكل الربا واكل مال الي(نص احلديث *

 لردة باب رمي احملصنات عن ايب هريرةاحملصنات املؤمنات الغافالت رواه خباري كتاب احملاربني من اهل الكفر وا

مؤسسة غراس للنشر ) 1420ت(ناصر الدين االلباين  رواه أبو داوود كتاب اجلهاد باب يف دعاء املشركني عن انس بن مالك رضي اهللا عنه قال االلباين ضعيف النظر ضعيف ابو داود االمام حممد**

 )450(ه رقم 1423عام  1/والتوزيع الكويت ط

رقم 1994ه1414حسام الدين القدسي مكتبة القدسي القاهرة ) 807ه(رواه امحد فيه رجل مل يسم جممع الزوائد ومنبع الفوائد أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر اهليثي: اهليثمي قال *** 

)9602( 

 -صلى اهللا عليه وسلم –لنيب وقد روي يف ذلك عن ا: رواه البيهقي يف السنن الكربى عن ايب عمران اجلوين وقال البيهقي**** 
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 البحث عن فرص السلم أثناء الحرب .4

ن اآليات إلهذا نالحظ ، السلم في أي مرحلة من مراحل الحرب هدف استراتيجي للمسلمينإلى الجنوح    
ُكْم وَ : آَخِريَن ِمْن ُدوِنِهْم َال َتْعَلُموَنُهُم ﴿َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّ

﴿َوإِْن : قوله تعالى ،ثم]االنفال: 60[ِإَلْيُكْم َوَأْنُتْم َال ُتْظَلُموَن﴾ اللَُّه َيْعَلُمُهْم َوَما ُتنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبيِل اللَِّه ُيَوفَّ 
ْلِم َفاْجَنْح َلَها َوَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم﴾  ﴿َوإِْن ُيِريُدوا َأْن : وقوله تعالى ،]االنفال: 61[َجَنُحوا ِللسَّ

وذلك جاءت في سياق متتاٍل  كلها ]االنفال: 62[َيْخَدُعوَك َفِإنَّ َحْسَبَك اللَُّه ُهَو الَِّذي َأيََّدَك ِبَنْصِرِه َوِباْلُمْؤِمِنيَن﴾ 
ن إ و (المشروط  وفي المقابل السلم غير، وردع الخصم،والحذر ،ط بين اإلعداد مدى الترابإلى  بجالء تام يشير

بل في أي وقت من أوقات المعركة طالما الغاية حقن ، وهي عملية ليس لها زمن معين تصل إليه، )جنحوا للسلم
 )52،53(السلم الدائم الذي يمثل الفرصة المناسبة للمسلمين لهداية وٕارشاد البشر أو،الهدنة إلى والوصول ،الدماء 

نه يؤكد على السلم أواحتمال حدوث الخيانة من قبل الخصم إال ، إمكانية نقض العهدإلى ومع أن النص يشير 
اجنحوا للسلم حتى لو : وكأنه قال، ياإلسالموعقده مع هذه المحاذير التي توقع النص استشعارها من الجانب ،

االستقرار الذي يمثل إلى ومن ثم الوصول ، فالسلم يحقق مصلحة حقيقية تتمثل في حقن الدماء، خفتم الخيانة
يريد بأن يظهروا له السلم ويبطنوا ) َوإِْن ُيِريُدوا َأْن َيْخَدُعوكَ (وقوله :( قال ابن عطية، الميدان الحقيقي للدعوة

، َفِإنَّ َحْسَبَك اللَُّه أي كافيك ومعطيك نصرة وٕاظهاراً ، فاجنح وما عليك من نياتهم الفاسدة،أي ، الغدر والخيانة
جواء المناسبة وتوفير األ،ظ على الحياة امور الواضحة في الحفمن األ، سلمالإلى والجنوح  )54()وهذا وعد محض

 .اإلسالملنشر 
 هدنةلا إليجادالسعي  .5  
هو إذا وهو الهدنة المؤقتة والصلح المؤقت ، ية تبحث عن مخرج آخراإلسالمإن الرؤية ف، لم يحصل السلمٕاذا و  

ال يوجد ما يمنع من عقد الناحية الفقهية ومن ، الحياة، وتسهم في الحفاظ على من األمور التي تنهي الحرب
ويتم إقرار المختلف على ما تحت يده من األرض ، بل على العكس الهدنة مطلوبة ومحمودة، الصلح والهدنة

، الصلح ووضع الهدنةو معاهدات الوعقد  )50(ألن ذلك يظهر أخالق المسلمين ؛على شرط السالم المتبادل
وقد شدد القرآن على ، ذلك يصب في خانة احترام الحياة والحفاظ عليها كل،العهود وصيانتهاوالمحافظة على 

 .)56(.مور المشروعةوالصلح من األ،إن الهدنة ف، وبالجملة، )55(قدسية العهود 
 منع االنتقام .6

، ضد المنهزم -في الغالب المنتصر -يقوم به فعل تدميريوهو ، من األمور التي تسهم في إفناء الحياة االنتقام 
بكل االنتقام  اإلسالموقد منع ، وهو انتقام ضد مجموعة المهزوم، ةفيحدث ما يطلق عليه اليوم اإلبادة الجماعي

وقال لهم حين اجتمعوا في ، عندما دخل مكة جمع أهلها -صلى اهللا عليه وسلم -بل أن رسول اهللا، هأنواع
  *)48()الطلقاء أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم بكم قالوا خيراً ما ترون أني صانع ( :المسجد

الذي يضع قاعدة العفو عند المقدرة، ويشرع لمنع  -صلى اهللا عليه وسلم -هذا الموقف النبيل من رسول اهللا 
حابه من إيذاء االنتقام من الخصم المهزوم، فرغم ما قام به كفار قريش تجاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأص

 اختار العفو، وهذا العفو -صلى اهللا عليه وسلم -ومضايقة وحرب وصل إلى حد االستهداف بالقتل، إال أنه 
 

__________ 
 رواه البيهقي، جماع أبواب السير، باب قتح مكة، عن أبي هريرة رضي اهللا عنه* 
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، اإلنسانألنفس ومثّل حماية لحياة من االمطلق من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل صيانة لعدد كبير 
 .  وال يشوبها االنتقام الشخصي،يشوبها الهوى  ووضع قاعدة الحرب النبيلة التي ال

 معالجة آثار الحرب .6
على  فإنها ستبقي الباب مشرعاً ، ركت دون معالجةتُ إذا ف، حربا أخرى عل شمما الشك فيه أن آثار الحرب قد ت 

وفرض السلم الدائم من  ،التصالحو ن فكرة التسامح إف لذلك، تهلك الحرث والنسل من جديدقد ثانية وثالثة حرب 
حتى يتم الدعوة  )52(حماية لألرواح واألنفس والممتلكات وفرض السلم الدائم اإلسالماألمور التي يحرص عليها 

 فكاروتسويق األ،تترك فرصة للحوار  وال،رب غير مفيدة حن حالة الأل ؛الناس في دين اهللا  وٕادخال،اهللا  إلى 
ن إف، وعلى هذا واآلراء فكاراأللغة  رماح الالسيوف و اللغة  التي تسود في الحرب هي ألن اللغة ها؛واختبار 
رب يتجه المسلمون للبناء حفبمجرد انتهاء ال، ومعالجة آثار الحرب ،يحرص على المصالحة والعفو اإلسالم
ويخرج الناس من عبادة  د الناس هللاويعبَّ ، الحرية خويرس، األرضجاء ليبني الحياة ويعمر  اإلسالمف، والتنمية
ويتضح  ،وال يمكن أن يحدث هذا العدل)57(اإلسالمعدل إلى ومن جور األديان ، عبادة رب العبادإلى العباد 

، ويأتي دور المنتصر، أوزارهاويتجلى عندما تضع الحرب ،ويظهر العدل ، ويقنع اآلخر في ظل الحرب المستعرة
ي ينضح باألمثلة على استيعاب اإلسالموالتاريخ ، يبني ويعمر ويعفو ويعالج آثار الحرب اإلسالموالمنتصر في 

، ياإلسالموٕادماجهم في المجتمع  رهم،كالفرس والروم والقبط وغي، المسلمون ورعايا الدول التي أسقطها،الشعوب 
 . ب للحر  التي تذهب وقوداً  لألرواح حمايةكل ذلك ، )58(للغوية والشكليةوا،وٕاذابة الفوارق العرقية 

 حماية التدين
ر بتغير الحرب وال تتغيوال في ،لغير المسلمين ال تتغير ال في السلم  اإلسالمإن الحرية الدينية التي منحها     

ألهل األرض لم  اإلسالمإن الحرية الدينية التي كفلها :(الظروف قال الشيخ محمد الغزالي أو، المكان الزمان أو
ومنح مخالفيه في االعتقاد كل أسباب ، ولم يحدث أن انفرد دين بالسلطة، يعرف لها نظير في القارات الخمس

، طريقا لالضطهاد الديني شد حاالت الحياةأثم إن حالة الحرب من  )59()اإلسالمالبقاء واالزدهار مثل ما صنع 
كبح جماح الجنود عن  -في الغالب –وال يستطع قادة الحرب ، االنتهاكات العقدية تتم أثناء الحربوأشد  أكثرو 

وترك المذهب المنتصر ، قامت بين مذهبين في الدين الواحد ولم يؤثر أن حرباً ، االنتقام من المختلف في الدين
 -َكاَن َمْعُهوًدا ِعْنَد َبْعِض اْلَمَلِل (:قال الشيخ محمد عبده ،وفق مذهبه،طقوسه الحرية للمذهب المهزوم أن يمارس 

نَّ أل; َوَهِذِه اْلَمْسَأَلُة َأْلَصُق ِبالسَِّياَسِة ِمْنَها ِبالدِّيِن . باإلكراهَحْمُل النَّاِس َعَلى الدُُّخوِل ِفي ِديِنِهْم  -ِسيََّما النََّصاَرى ال
َوإِنََّما ، واإلكراه باإللزام اإلذعانَوَيْسَتِحيُل َأْن َيُكوَن ، ِعَباَرٌة َعْن ِإْذَعاِن النَّْفسِ  -َوُهَو َأْصُل الدِّيِن َوَجْوَهُرُه  - اإليمان

حدا ولم يمنع أ، فلم يجبر أحدا على اعتناقه، يختلف تماما في حروبه اإلسالمأن  غير)60()َيُكوُن ِباْلَبَياِن َواْلُبْرَهانِ 
حيث قال عن ، يكتب ذلك بأنصع وأوضح عبارة) م1930ت ( رنولدأفهذا السير توماس ، من ممارسة طقوسه

وقدرة أتباعه على استيعاب المختلف في ،  اإلسالمعظمة إلى ي في اسبانيا بعبارة قصيرة تشير اإلسالمالعهد 
ي يمتاز ببعده بعدًا تاًما عن االضطهاد اإلسالماليسعنا ِإال االعتراف بأن تاريخ أسبانيا في ظل الحكم :(الدين
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8F()الديني

وفي هذا المبحث سنحاول تسليط الضوء على حماية حق التدين وحرية التعبد أثناء الحرب على  )16
 :النحو التالي

، تباعه على تركهأال يقسر  اإلسالمن إف، له أتباع طالما أن ديناً :  منع استهداف الدين المخالف باإللغاء 1.
األنبياء  عنومن األمور التي نستدل بها على ذلك حديث القرآن ، جبر الناس على ترك عقائدهملم يف
تعرضت له تلك  ذييومنا هذا بصرف النظر عن مدى التحريف الإلى والرسل الذين ما يزال لهم أتباع ،
يتعرض  لعقيدةل اً مخالفيعد فعله بل ، األنبياءمن  ي مسلم في أي وقت أن يحتقر نبياً فال يجوز أل ديانات،ال

وال  ،ن دينهو يحارب المسلمين ال أنلف معه من أي دين عندما يدرك ختَ فالمُ  الفاعل للمحاكمة والعقوبة،
برز موقف إسالمي من أو ، يفقد مبرر مقاومته ومحاربته للمسلمين هنإف، يحتقرونه وال،يتهجمون على نبيه 
﴿َوَال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َفَيُسبُّوا اللََّه َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلٍم : تعالى ولهقالكريم في األديان سجله القرآن 

ٍة َعَمَلُهْم ثُمَّ  م قال اإلما، ]االنعام: [ 108َربِِّهْم َمْرِجُعُهْم َفُيَنبُِّئُهْم ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾ إلى َكَذِلَك َزيَّنَّا ِلُكلِّ ُأمَّ
، ذلكإلى ما يؤدي إلى وال يتعرض ، وال كنائسهم، وال دينهم، ال يحل لمسلم أن يسب صلبانهمف(:القرطبي

عهدا لنجران ضمن لهم  -صلى اهللا عليه وسلم -وقد عقد رسول اهللا  ، )33()ألنه بمنزلة البعث على المعصية
ُيمنع التعرض للكنائس  وفي الحرب )62,63(ةيوكل ما من شأنه يحفظ حقوقهم العقدية والدين،وكنائسهم ،تدينهم 

ويمنع كسر الصلبان، وال يجوز التعرض ألي معلم من معالم األديان السابقة للتدمير أو ،ودور العبادة 
 .)61(المصادرة

المختلف في الدين إلى ال تتوجه  اإلسالمالحرب في : المختلف في الدين لتدينهإلى توجيه الحرب  عامتنا .2
 ،بعينه نه استهدف ديناً أفلم نجد ، اإلسالموقد تتبعنا أخالق الحرب في  )64(تستهدف المتدين لتدينه ولم)25(لدينه

 .)66(عن استهداف الرهبان والقسس بكر الصديق رضي اهللا عنهأبو فقد نهى ، )65(لتدينه وال متديناً 
استهداف قادة   منعن إفلذلك ،ب على المختلف في الدين لكان الرهبان والقسس أول المستهدفينكان الحر  لوف 

عامة قاعدة  اإلسالموقد وضع ، دليل على حماية الدين واحترام حرية االعتقاد -القسس والرهبان والكرادلة -الدين
ْشُد ِمْن الَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّ : أن ال إكراه في الدين قال تعالى: وهي اُغوِت َوُيْؤِمْن ﴿َال ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن َقْد َتَبيََّن الرُّ

 -فلم يؤثر عن رسول اهللا ، ]البقرة: 256 [ِباللَِّه َفَقْد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى َال انِفَصاَم َلَها َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم﴾ 
اهللا رضي  -وال عن أحد من الصحابة  ،حد من الخلفاء الراشدين رضي اهللا عنهمأوال عن  -صلى اهللا عليه وسلم

أما عن :(يقول السير توماس )67(اإلسالمعلى اعتناق  ي أنهم أرغموا أحداً اإلسالمحد من قادة الجيش أوال  -عنهم
في األيام األولى التي ، أو اضطهادهم بأية وسيلة من وسائل االضطهاد، اإلسالمحمل الناس على الدخول في 

ن سياسة التسامح الديني التي أظهرها هؤالء أوفي الحق . فأننا ال نسمع عن ذلك شيئاً ، الفتح العربي تأعقب
وقال في موضع ، )61()الفاتحون نحو الديانة المسيحية كان لها أكبر األثر في تسهيل استيالئهم على هذه البالد

أو عن أي اضطهاد ، اإلسالملم نسمع أية محاولة مدبرة إلرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول :( سابق
ولو اختار الخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين الكتسحوا المسيحية بتلك ، قصد منه استئصال الدين المسيحي منظم

أو التي جعل بها لويس الرابع عشر ، من إسبانيا اإلسالمدين  *)68( وٕايزابيال فرديناندالسهولة التي أقصى بها 
تلك السهولة التي ظل بها اليهود مبعدين عن أو ب، المذهب البروتستانتي مذهبًا ُيعاَقب عليه متبعوه في فرنسا
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9F()ئة سنةاانجلترا مدة خمسين وثالثم

، في عهده ألهل مصر -رضي اهللا عنه–ونص عمرو بن العاص  )16
، هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من األمان على أنفسهم ومّلتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم:(فقال

 )57()من ذلك وال ينقصوبّرهم وبحرهم؛ ال يدخل عليهم شئ 
عدم ممانعة الدولة هي يسلم بها الكثير  التي قد المن األمور العجيبة : تيعاب جنود المختلف في الجيش اس. 3

والدفاع ،  والدفاع عن األوطان ،ي على قاعدة المواطنة اإلسالمية قبول المختلف في الدين في الجيش اإلسالم
فهم الذين استخدموا جنودًا :(بقولهفهذا السير توماس يصف الحكام المسلمين بعد الفتح ، اإلنسانعن حقوق 

الحرية في أداء شعائرهم ، بمقتضى معاهدات متكررةالمسيحيين من التجار والمستوطنين، ومنحوا  ،مسيحيين
على خدمة حكامهم  وا هؤالءإليهم العناية باألهلين المسيحيين كما حضُّ  الباباواتالدينية وهم الذين فوض 

)61()المسلمين في إخالص ووالء
ه نإف، يته  وبالتالينسانإل اإلنسانالتي تحترم  فكاريتفق مع كل األ اإلسالمو  ،

فال يمنع  استيعاب  ،ويصادر حقوقه، هعسفتكل من يمواجهة و  اإلنسانالناس تحت الفتة احترام حقوق  يجيش
وفي الدولة اإلسالمية اذا اتفقت اإلرادات والغايات على  )69، 70(في الجيش اإلسالمي المختلف في الدين جنوداً 

 : استرشادا بقوله تعالى )71( فإن ذلك من صميم اإلسالم -كائنا من كان-ردع من يتعسف اإلنسان ويمتهنه
على  ]المائدة: 2 [وا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ ﴿ َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َوَال َتَعاَوُنوا َعَلى اِإلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّقُ 

 .اعتبار أن رفع الظلم عن اإلنسان من قبيل التعاون على البر والتقوى
من األمور التي ال جدال فيها أن دور العبادة ال يجوز مسها، أو تهديمها، أو : منع استهداف أماكن العبادة . 4

منع المتعبدين من زيارتها، فقد نهى اإلسالم عن تهديم الكنائس والِبَيع، وقد قرن القرآن بين المساجد والبيع في 
ُهْم ِبَبْعٍض َلُهدَِّمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت ﴿ َوَلْوَال َدْفُع اللَِّه النَّاَس َبْعضَ :االستهداف عند غياب التدافع قال تعالى

وفيه إشارة إلى  ]الحج: [40َوَمَساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَِّه َكِثيًرا َوَلَينُصَرنَّ اللَُّه َمْن َينُصُرُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز﴾ 
 اني واإلسالميالمكانة التي تحتلها أماكن العبادة في القاموس اإلنس

غير قصير حتى  أمدإلى في البلدان المفتوحة  الكنائسبقيت قد و  ؛عبر تاريخه ياإلسالموهذا ما سار عليه الفقه 
بل ، ديراً  أو هدم كنيساً  إسالمياً  جيشاً  أنولم يؤثر ، ملكيتها للدولة آلتحتى ، ولم يبق لها زئر واحد، أهلهاهجرها 

وعند النظر ، ياإلسالمية بعد الفتح اإلسالمأت داخل البلدان شن واألديرةمن الكنائس  اعددً  لقد رصد المؤرخون
، وهما من المدن التي القاهرة وبغداد :على سبيل المثال ي نجداإلسالمبعض المدن التي نشأت بعد الفتح إلى 

، فيهما من الكنائس الكثيرف، ية من انشاء الكنائس فيهااإلسالمية، فلم تمنع نشأتها اإلسالمنشأت في ظل الدولة 
ي بثالثمائة سنة تقريبًا ما يقرب من أربعين أسقفية كانت ال تزال اإلسالمفقد وجد بعد الفتح :(يقول السير توماس

6()باقية هناك
10F

2( 

 حماية الممتلكات
غير  المصالح الدنيوية من األمورإلى لتفات ن اإلإف، محض القتال ليكون في سبيل اهللا اإلسالمبما أن   

من األمور المسلمة أن و ، ن طلب غاية غير غاية الجهاد في سبيل اهللا يعد من الموبقاتأو ، أصالً  المحمودة

 
_____________ 

 ا من بقي من المسلمين صنوف العذابيقصد ملوك قشتالة وارغون الذين اسقطو المسلمين من االندلس واذاقو *
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فليس ، ية  بصرف النظر عن دين أصحابهااإلسالمالحقوق والممتلكات الخاصة والعامة معصومة في الشريعة 
حماية الحق لصاحبه من أي اعتداء  قررت الشريعة( حيث،عنه  يسقط الملكيةفي شخص ما  اإلسالمانعدام 

وهكذا حمت ، وتقرير حق التقاضي، والمسؤولية المدنية، منها المسؤولية أمام اهللا ،مختلفة من المؤيدات أنواعب
، وعدم االعتداء عليه، والعامة باحترام الحق لصاحبه، الخاصة، الحقوق الدينية والمدنية أنواعالشريعة كل 

وسكت القضاء ، ولم يؤثر أن اعتداء حصل على حق مختلف في الدين، من كان كائناً  )72()وبمعاقبة المعتدي
وما يمكن جمعه واالستشهاد به من االعتداءات التي حدثت على ، ي عن المعتدي متى وصل األمر إليهاإلسالم

تختلف العصمة  ولم، شرعية ةية مخالفاإلسالممن الوجهة  دُّ هي حاالت فردية وتع نماإ، بعض أموال أهل الكتاب
وهي حالة الحرب ، وال تنزع عصمته إال في حالة واحدة، ه معصومٌ أنواعفالمال بكل ، في وقت الحرب عن السلم

وفي هذا المبحث سأسلط الضوء على بعض المظاهر التي تبين حماية ، اوالمواجهة المسلحة وبصورة ضيقة جدً 
 . في الحرب وحماية الحقوق العينية والمالية، للممتلكات اإلسالم

 حماية الحق الخاص والعام.1
، ي أن صودر مال خاص من شخص لمجرد انه يختلف مع المسلمين دينااإلسالملم يرد في التاريخ الحربي    

، ي ما يحمل أثناء المعركةأ *)11F1()فله سلبه(غيرها إلى ولم يتعدها ،وٕانما ارتبطت مصادرة المال الخاص بالمعركة 
فاذا  )33( ؟ اً عام اً ملكأو  خاصاً  هل يكون ملكاً  بين فقهاء الشريعة في التكييف الفقهي للسلب الخالف مع وجود 
 يتولى اإلمام توزيعه أو االحتفاظ  عاماً  يكون السلب والغنيمة ماالً ، الغنيمة التي يتولى األمير توزيعها اعتبر مثل

 بعد أو -مع هوازن كما حصل من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -به أو وقفه أو رده بعد إسالم أصحابه
ومن المالحظ أن الرأي القائل باعتبار السلب مثل الغنيمة له ملحظ مقاصدي يتعلق  ،المهادنة أو المعاهدة معهم

إليه سيعود او هادن سلم أنه متى أي اإلسالمعلم المقاتل في الطرف غير إذا ف، بحفظ الدين من جانب الوجود
األمير بذلك إلى وتفويض األمر ، ياإلسالموهذا مكسب في الطريق ،  اإلسالمالمهادنة أو إلى  ماله سيبادر

في حالة األخذ أما ، مصلحةفيه  فقد يرى أن يرد ذلك السلب لصاحبه متى رأى ، يمنحه الحرية في التصرف
هذا من السياسة  – انتزاع الملكية الخاصة يوقع األمير في حرجنه إفن السلب ملك المقاتل إ :مذهب القائلالب

 . الشرعية التي يعود تنظيمها للدولة 
، ية بعد الفتحاإلسالمتؤول  ألحد غير ورثته وفق الشريعة  فال، األموال الخاصة للحربي في موطنه األصليأما 

تم مصادرته وتمليكه ألشخاص إال بإذن  عاماً  وفي المقابل لم يؤثر أن ماالً ، كان هناك هدنةإذا أو وفق دينه 
 أو عبادٌ ، لم يعد له زّوارٌ إذا فال يجوز انتزاعه إال ، لجهة دينية وفي حالة أن يكون المال العام ملكاً ، األمير

ومن المعلوم أن إبقاء األموال في اإلطار ، يستخدمه األمير في إطار المؤسسات العامة اً عام عندها يبقى ملكاً 
ية اإلسالمولم تكن الجيوش ، طر مؤسسيةأإال وفق  وال يمكن مصادرتها، المؤسسي يشكل حماية لهاالجماعي 

وقد احتفظ المختلف في الدين في ظل الفتح ، وال بالصورة الفردية، ال بالصورة الجماعية نهب األموال جيوش 
5(وأصبح له أمالكه الخاصة،وتاجر التاجر ،اها حد بل ونمَّ أي بأمواله دون أن يعترض عليه اإلسالم

12F

2( . 
 منع االعتداء على الممتلكات . 2

 
___________________ 

 ويوم حنين اذا أعجبتكم كثرتكم ومسلم  كتاب الجهاد والسيرباب استحقاق القاتل سلب القتيل عن ابي قتادة رضي اهللا  -تعالى–الحديث رواه بخاري كتاب  المغازي باب قول اهللا *
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كانت العامة أم الخاصة باستثناء ماله عالقة أي بتخريب الممتلكات سواء اإلسالملم يحدث أن قام الجيش   
فالمنازل التي يتحصن بها المحاربون تتعرض ، وأثناء المعركة، وفي حدود ضرورات الحرب،مباشرة بالمعركة 

بل ثمة من ، ت فيهاآي بعد دخوله بلدة ما بتخريب المنشاإلسالمولم يقم الجيش ، وكذلك دور العبادة، للتخريب
يومنا ٕالى و  ،ياإلسالمما بعد الفتح إلى ت العامة والخاصة آالقطعية ما يدل على بقاء المنش والدالئل،الشواهد 

كثير من معالم وثمة  ،أن تلفت من عوامل الدهرإلى بل مئات المعالم العامة والخاصة ،حيث بقيت عشرات  ،هذا
 كنوز الفراعنة لم تمس من قبل الجيش بفقد بقيت األهرامات ، يومنا هذاإلى شاخصة ما تزال  اإلسالمما قبل 
ولم يرتكب عمًال ، ولم يضع عمرو يده على شيء من ممتلكات الكنائس(:قال السير توماس، ي بعد الفتحاإلسالم

ي بثالثمائة سنة تقريبًا ما يقرب من اإلسالمفقد وجد بعد الفتح :( قال أيضاو  )61() لب والنهبمن أعمال الس
ي بسكان البلد األصليين اإلسالمفي منع احتكاك الجيش  ومبالغةً ، )61()أربعين أسقفية كانت ال تزال باقية هناك

وترك ، )73(مقرا للجيش الفاتحبعد فتح مصر اختط عمرو بن العاص رضي اهللا عنه مدينة الفسطاط لتكون 
 .مالهأو ،على ترك بيته  حدٌ أم رغَ دون أن يُ  )74(واختلطوا بالناس مدنيين،الصحابة المجال العسكري 

 منع إتالف المزروعات .3
ُبوا َعاِمًرا َوَال َتْذَبُحوا :(فقال لقد نهى الخليفة األول المحاربين عن إتالف المزروعات   َوَال َتْقَطُعوا ُمْثِمًرا َوَال ُتَخرِّ

 ،بإتالف المزارع إال خطأ إسالميٌ  ولم يؤثر أن قام جيٌش  )48()َبِعيًرا َوَال َبَقَرًة ِإالَّ ِلَمْأَكٍل َوَال ُتْغِرُقوا َنْحًال َوَال ُتْحِرُقوهُ 
حالة استثنائية  يعد ،وما حدث في غزوة  بني النضير ، )75(عدم القيام بذلك اإلسالممن مبادئ القتال في إن بل 

على اختالف بين الفقهاء في تعليل سبب القطع واإلحراق ثم  -صلى اهللا عليه وسلم -تمت بإذن رسول اهللا
ذلك  نإ :ويمكن القول .وتم إحراق نخلة واحدة ،فقيل لم تقطع إال نخلة واحدة، االختالف في عدد المقطوع

وليس من ، جداً  ومحدودةً ،وهي حادثة عين ، صلى اهللا عليه وسلم وكان بأمر من رسول اهللا)33(للضرورة الحربية
في  اً يحقيق ذلك يحدث ضرراً ألن  ؛والثمار المزروعات إتالف - هدفستَ كان المُ  أياً  -ية اإلسالمالحرب  أهداف
 ،مفسدة حقيقية اإلتالفن إف، وبالتاليويقدسه  اإلسالمويتنافى مع السالم الذي يرفعه ،وسلوك المسلمين ،سمعة 

 .ممارستهايمكن للمسلمين  وال
 سلمواأأهلها إن إلى رد الغنائم . 4

وتتحول األحكام الشرعية  ،ير وضعيتهموتتغ،ويدخلون في دين اهللا تتغير المواقف ،عندما يسلم المحاربون     
وعند ذلك يختلف الموقف من أمواله ، ياإلسالمعنصر في الكيان إلى يتحول من محارب  المحاربف ؛تجاههم

وقد ترد عليهم األموال التي خسروها  ،التعويض عنها أوفقد يرى األمير إعادتها إليهم ، المغنومة في حرب سابقة
ردت إليهم غالب أموالهم التي فقد ، حدث من رسول اهللا مع هوازن اكانت ما تزال موجودة كمإذا في الحرب 

 ،فقد جاء وفد هوازن وطلبوا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يمن عليهم ،غنمها المسلمون في حنين
صلى اهللا عليه -ما كان لنا فهو لرسول اهللا : وقال المهاجرون  ،أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم:(فقال

ومن المعلوم أن إبقاء المال المغنوم في اإلطار المؤسسي يمنح األمير  )*()وقالت األنصار مثل ذلك -و سلم
 .أو التعويض عنه متى رأى في ذلك مصلحة ،أو رده ،الحرية في اإلبقاء عليه

 
_________ 

 .الهيثمي في مجمع الزوائد، كتب المغازي والسير ، باب ماجاء في غنائم هوازن وسبيهم، عن عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما رواه* 
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 خاتمة
مكانة حقوق  إبراز علىوقد حرصت ، متعددة المشاربالمن األمور المتشعبة و  اإلنسانالبحث في مجال حقوق   

المراجع  حصلت عليه من  صفح ماوت، موضوعالواآلراء التي ناقشت  فكاراأل بيوتقل، الحرب أثناء اإلنسان
قد و ،ي بها اإلسالموالفقه  اإلسالموكيف اهتم ، اإلنسانوعالقتها بحقوق ،والمصادر التي ناقشت قضايا الحرب 

 :خرجت بعدد من النتائج أهمها
ن أو ، وسائل تحقيق السالم الدائم في الحياةمن وسيلة  أنها أساستقوم على  اإلسالمفلسفة الحرب في  إن .1

 .اإلسالمفي  األصلالسلم هو 
 .ن الحرب تقوم على قاعدة الضرورة وهي من القواعد الضيقةإ .2
والبحث عن ، المستهدفين تضييق دائرة الحرب وتضييق دائرة  :من خالل حافظ على الحياة  اإلسالمن إ .3

 .آثارهالحظة من لحظات الحرب ومعالجة  أيفرص السالم في 
ولم   تتوجه الحرب  ،وحق االعتقاد،كما حرص على الحياة من اإلفناء حرص على حق التدين  اإلسالم إن .4

 ..وٕانما توجهت إلزالة الطواغيت الذين يمنعون دعوة اهللا  ،المختلف في الدينإلى  اإلسالمفي 
في الحرب تضييق التعامل المالي بين الناس  على اإلسالموقد حرص  ،لم يكن دين نهب األموال اإلسالم إن. 5

 .محل احترام وتقديروبقيت  ،الممتلكات العامة والخاصةولم تهدر  ،درجة كبيرةإلى 
 المراجع
تحقيـق محمـد زهيـر بـن ناصـر الناصـر ،الجـامع ) هـ256ت (محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي . 1

،  1/صـحيح البخـاري  ،ط= المختصـر مـن أمـور رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وسـننه وأيامـه المسند الصـحيح 
 .هـ1422دار طوق النجاة،   بيروت، لبنان ، 

  إحســان عبــد المــنعم ســمارة، معاملــة أســرى الحــرب فــي اإلســالم والقــانون الــدولي، مجلــة جامعــة األنبــار للعلــوم . 2
 .م2011األول،  كانون) 12(عدد) 3(اإلسالمية، مجلد 

 .م1997هـ 1418نجيب إبراهيم طراد، تاريخ الرومان،بدون ط ، مكتبة ومطبعة الغد، جيزة،مصر ،  . 3
 .م1972ار النهضة العربية، بيروت، دتاريخ أوربا في العصور الوسطى،  سعيد عبد الفتاح عاشور،.  4
، دار المريخ للنشر، الرياض،المملكـة  2/ديث،طعليه و إسماعيل أحمد ياغي، تاريخ أوربا الح عبد الفتاح أبو. 5 

 .م1993هـ 1413العربية السعودية، عام 
 .م2003،دار الشروق، بيروت،لبنان، عام 32/في ظالل القرآن،ط) هـ1385ت (سيد قطب إبراهيم، . 6
يـاني، ، تحقيق حسـين بـن عبـد اهللا العمـري، مطهـر بـن علـي اإلر )هـ573ت (نشوان بن سعيد الحميرى اليمني . 7

دار الفكـــر المعاصـــر،   1/، ط1يوســـف محمـــد عبـــد اهللا، شـــمس العلـــوم ودواء كـــالم العـــرب مـــن الكلـــوم ،جـــزء
 .م 1999هـ  1420بيروت،لبنان، دار الفكر، دمشق،سوريا، 

، جامعـة بيرزيـت، معهـد ابـراهيم أبـو لغـد،  1/علي الجرباوي وعاصم خليل، النزاعات المسلحة وأمن المـرأة، ط. 8
 .م2008

بــو هــراوة رفيــق ، اختصاصــات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة ، رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي  .9
ــــر،  ــــوم السياســــية، قســــنطينة، الجزائ ــــة الحقــــوق والعل  ، م2009القــــانون العــــام، جامعــــة األخــــوة منتــــوري كلي

 .م، الرسالة مخطوطة2010
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ة الدوليــة نشــأتها وطبيعتهــا ونظامهــا االساســي دراســة فــي فــاروق محمــد صــادق األعرجــي، المحكمــة الجنائيــ.  10
 .م2012، دار الخلود للصحافة والنشر والتوزيع، بيروت،لبنان ، 1/القانون الجنائي الدولي، ط

، كليــة الحقــوق والعلــوم ) 3(مســتاري عــادل، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة برونــدا، مجلــة المفكــر العــدد . 11
 .م2004مد خضير، بسكرة،جمهورية الجزائر الديمقراطية، السياسية، جامعة مح

   تحقيـــق محمـــد عبـــد الســـالم إبـــراهيم، إعـــالم ) هــــ751ت (محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن أيـــوب ابـــن قـــيم الجوزيـــة . 12
 . م1991هـ  1411،دار الكتب العلمية، ييروت، لبنان ، 1/،ط 3الموقعين عن رب العالمين،جزء 

تصدر عن المجلس الـوطني للثقافـة ) 89(قوق اإلنسان، سلسلة عالم المعرفة رقم محمد عماره، اإلسالم وح. 13
 .م1985.والفنون واآلداب، دولة الكويت

محمــــد الصــــادق عفيفــــي، الفكــــر اإلســــالمي مبادئــــه مناهجــــه قيمــــه أخالقه،بــــدون ط ، مكتبــــة الخــــانجي، . 14
 .م1971القاهرة،جمهورية مصر العربية، 

، تحقيـق  محمـد باسـل عيـون )هــ1332ت (محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي محمد جمال الدين بن . 15
 .هـ 1418، دار الكتب العلميه، بيروت،لبنان ، 1/السود، محاسن التأويل،ط

  ، محمــد رشــاد ســـالم )هـــ728ت (تقـــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بـــن عبــد الحلــيم ابــن تيميــة الحرانـــي    16.
ـــة ،جامعـــة اإل1/، ط2االســـتقامة،جزء  ـــن ســـعود، ادارة النشـــر الجـــامعي، الريـــاض، اللملكـــة العربي مـــام محمـــد ب

 .هـ1403السعودية ، 
، دار 1/محمـــد فتحـــي عثمـــان، حقـــوق اإلنســـان بـــين الشـــريعة اإلســـالمية والفكـــر القـــانوني الغربـــي،ط  17.

 .م1982هـ 1402الشروق، بيروت،لبنان ، 
الدولي،مذكرة لنيل درجة الماجستير في القـانون، جامعـة بوجردة مخلوف، اإلبادة الجماعية في القانون  18.

 .م2012مولود معمري، تيزي وزو، جمهورية الجزائر الديمقراطية، عام 
، 7/، إرشـاد السـاري لشـرح صـحيح البخـاري، ط)هــ923ت (أحمـد بـن محمـد بـن أبـى بكـر القسـطالني   19.

 .هـ 1323المطبعة الكبرى األميرية،القاهرة، مصر، 
أبـو : ، المنتقـي)هــ282ت (محمد الحارث بن محمد بن داهـر التميمـي المعـروف بـابن أبـي أسـامة  أبو  20.

تحقيـق حسـين أحمـد ) هــ 807ت (الحسن نور الدين علي بـن أبـي بكـر بـن سـليمان بـن أبـي بكـر الهيثمـي 
نبويـة، ، مركـز خدمـة السـنة والسـيرة ال1/، ط1صالح الباكري، بغية الباحـث عـن زوائـد مسـند الحـارث،جزء 

 .م 1992هـ  1413المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية،  
،سلســلة األحاديــث الضــعيفة والموضــوعة )هـــ1420ت(أبــو عبــد الــرحمن محمــد ناصــر الــدين األلبــاني  21. 

 .م1992هـ 1412،دار المعارف، الرياض، 1/وأثرها السيئ في األمة،ط
مين فــي الدولـة اإلســالمية وحمايتهــا الجزائيــة وتطبيقاتهــا فهـد محمــد علــي المســعود، حقـوق غيــر المســل 22.

في المملكة العربية السـعودية، ، بحـث السـتكمال متطلبـات الماجسـتير فـي التشـريع الجنـائي، جامعـة نـايف 
 .م2004هـ 1424العربية للعلوم األمنية، الرياض ، المملكة العربية السعودية، 

 جامعـة ، مجلـة)مقارنـة دراسـة(والغربـي  اإلسـالمي المفهـوم ينبـ القـوة الطعـان، أخـالق إدريـس أحمد  23.
 .م2011الثالث ، جامعة دمشق،دمشق ،سوريا  العدد )27(والقانونية ، المجلد االقتصادية للعلوم دمشق

طبـع   4/سليمان بـن عبـد الـرحمن الحقيـل، حقـوق اإلنسـان فـي اإلسـالم والشـبهات المثـارة حولهـا، ط 24. 
 .م2003هـ 1424طان بن عبد العزيز آل سعود على نفقة األمير سل
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أمين محمد القضـاة وآخـرون، معاملـة غيـر المسـلمين فـي ديـار اإلسـالم ومعاملـة المسـلمين فـي غيـر   25.
ديار اإلسالم دراسـة مقارنـة، ضـمن كتـاب المـوجز فـي معاملـة غيـر المسـلمين فـي ديـار اإلسـالم، مجموعـة 

يـــت، المجمـــع الملكـــي لبحـــوث الحضـــارة اإلســـالمية، المملكـــة مـــن الباحثين،بـــدون ط، نشـــر مؤسســـة آل الب
 .م1994هـ   1415عام )هـ1418ت ( األردنية الهاشمية،

، دار الضـــــياء، 4/محمـــــد رأفـــــت عثمـــــان، الحقـــــوق والواجبـــــات والعالقـــــات الدوليـــــة فـــــي اإلســـــالم،ط 26.
 . م1991القاهرة،جمهورية مصر العربية،

 .م1984هـ1403دار الفكر، بيروت، سوريا، ، 4/، ط 2سيد سابق، فقه السنة،جزء 27.
، دار الكتـاب الجديـد، بيـروت، لبنـان، عــام 3/الح الـدين المنجـد، المجتمـع اإلسـالمي  فـي ظــل العدالـة،طصـ. 28

 .م1976
 .م1999هـ 1420، دار الوراق، بيروت، لبنان،1/مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا،ط 29.

ـــدأ التمييـــز 30.  ـــل غـــازي مصـــران، مب ـــة فـــي الشـــريعة اإلســـالمية، رســـالة ماجســـتير نائ ـــر  -والضـــرورة الحربي غي
 م، 2012هـ 1433مقدمة إلى كلية الشريعة جامعة النجاح الوطنية فلسطين   - مطبوعة

،بــــدون ط ، مطــــابع أخبــــار اليــــوم، القاهرة،جمهوريــــة مصــــر 8محمــــد متــــولي الشعراوي،تفســــير الشــــعراوي،جزء  31.
 .م 1997العربية، عام 

 10،جامع البيان عن تأويـل آي القرآن،جـزء )هـ310ت(د بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر محم .32
 .هـ1405،بدون ط، دار الفكر، بيروت،لبنان، 

، بــدون ط، دار 8ء الجــامع ألحكــام القرآن،جــز )هـــ671ت(أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد األنصــاري القرطبــي. 33
 .العربية، بدون تالقاهرة، جمهورية مصر الشعب ، 

، دار الكتــب 1/، ط1، التســهيل لعلــوم التنزيــل،جزء )هـــ741ت(أبــو القاســم محمــد بــن أحمــد بــن جــزي الكلبــي. 34
 م 1995هـ 1415العلمية، بيروت،لبنان، 

ـــــّي ، آثـــــار الحـــــرب فـــــي الفقـــــه اإلســـــالمي دراســـــة مقارنـــــة،ط 35. ـــــة بـــــن مصـــــطفى الزَُّحْيِل ، دار الفكـــــر،  3/َوْهَب
 .م1998هـ 1419 دمشق،سوريا ،

 .م1993هـ 1413، دار الشروق، بيروت،لبنان، 13/سيد قطب إبراهيم ، السالم العالمي واإلسالم ،ط. 36
، دار قتيبـة، 1/تحقيـق إنصـاف رمضـان، االقتصـاد فـي االعتقـاد، ط) هــ505ت(محمـد بـن محمـد الغزالـي   37.

 . م2003هـ 1423بيروت،لبنان ، 
تحقيـق علـي حسـن ناصـر، عبـد العزيـز العسـكر، حمـدان ) هــ728ت(الحراني أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  .38

،، ، دار العاصـمة، الرياض،المملكـة العربيـة 2/، ط2الحمدان، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسـيح،جزء 
 .م 1999هـ1419السعودية، 

األصــول النــوازل،  حســن الســيد خطــاب، قاعــدة الضــرورات تبــيح المحظــورات وتطبيقاتهــا المعاصــرة، ، مجلــة .39
 .هـ1430رجب ) 2(العدد 

، دار الكتــب العلميــة، بيروت،لبنــان ، 1/زهيــر بــن أبــي ســلمى، تحقيــق علــي حســن فــاعور، ديــوان زهيــر،ط .40
 .م1988هـ1408

 11، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب،جزء )هـ 606ت (فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي .41
 .م2000هـ 1421ب العلمية، بيروت، ، ،دار الكت1/، ط
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هـــ 1413،، دار النميــر، دمشــق، ســوريا ، 1/إحســان الهنــدي، أحكــام الحــرب والســالم فــي دولــة اإلســالم ،ط .42
 .م1993

، الـدار األثريـة ،  1/حمد بن إبراهيم العثمان، الجهـاد أنواعـه وأحكامـه والحـد الفاصـل بينـه وبـين الفوضـى،ط .43
 .م2007هـ 1428لهاشمية، عمان،المملكة األردنية ا

 .سعد علي الشهراني، العقيدة العسكرية في الحروب النبوية، بدون ط، بدون ت  .44
تحقيـق محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، سـنن ) هــ275ت (سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي .45

 .أبي داود،بدون ط ، دار الفكر، بيروت،لبنان،بدون ت
، دار الشــــروق، بيــــروت، لبنــــان ، 1/تحقيــــق حســــين مــــؤنس، الخــــراج،ط) هـــــ203ت(يحــــي ابــــن آدم القرشــــي .46

 . م1989
 .، دار صادر، بيروت، لبنان1/لسان العرب،ط) هـ 711ت(محمد بن مكرم ابن منظور المصري  .47
طـا، سـنن ، تحقيـق  محمـد عبـد القـادر ع)هــ458ت (أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي بـن موسـى البيهقـي .48

 .م1994هـ  1414البيهقي الكبرى،بدون ط ، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 
تحقيـق  بكـري حيـاني، صـفوة ) هـ975: المتوفى(عالء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان الهندي . 49

 .م1981هـ 1401، مؤسسة الرسالة،5السقا،كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، ط 
ح غمق، نظرية الحرب فـي اإلسـالم وأثرهـا فـي القـانون الدولي،بـدون ط ، جمعيـة الـدعوة اإلسـالمية ضو مفتا.50

 . العالمية،بدون ت
، تحقيـــق علـــي بـــن محمـــد )هــــ728ت (تقــي الـــدين أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم ابـــن تيميـــة الحرانـــي .51

م الفوائــــد، مكــــة المكرمــــة، ، ، دار عــــال1/العمــــران ،السياســــة الشــــرعية فــــي إصــــالح الراعــــي والرعيــــة،ط
 .هـ1429

، المجلـس األعلـى 1/ط) 16(عبد الـرحمن عـزام، الرسـالة الخالـدة، ، سلسـة التعريـف باإلسـالم، الكتـاب رقـم.52
 .م1964هـ 1384للشؤون االسالمية،القاهرة ،جمهورية مصر العربية، 

ـــم للماليـــين بيروت،لبنـــان ، ، دا1/ظـــافر القاســـمي، الجهـــاد والحقـــوق الدوليـــة العامـــة فـــي اإلســـالم،ط.53 ر العل
 .م1982

، تحقيـق )هــ542ت (أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الـرحمن بـن تمـام بـن عطيـة األندلسـي المحـاربي .54
،دار الكتـــب العلميـــة،  1/عبـــد الســـالم عبـــد الشـــافي محمـــد، المحـــرر الـــوجيز فـــي تفســـير الكتـــاب العزيـــز، ط

 .هـ 1422بيروت، لبنان، 
 .م1972ه ـ1392اهللا دراز، نظرات في اإلسالم ،بدون ط، محمد عبد  55.
، رئاسـة ادارة البحـوث 1/الشيخ عبد العزيز بن باز، حكم الصلح مـع اليهـود فـي ضـوء الشـريعة اإلسـالمية،ط.56

 .م1996هـ 1417العلمية واإلفتاء،المملكة العربية السعودية ، 
، دار الكتــب العلميـــة، 1/،ط 2تــاريخ األمــم والملــوك،جزء ) هـــ310ت(محمــد بــن جريــر الطبــري أبــو جعفــر. 57

 . هـ1407بيروت، لبنان، 
للفكـر اإلسـالمي  تصدر عـن المعهـد العـالمي) 5(عماد الدين خليل، الوحدة والتنوع، إسالمية المعرفة، العدد .58

 .م1996،  ، يوليو2،السنة 



22 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد السادس عشر ، العدد االول

، نهضــة مصــر، 4/الــي، حقــوق اإلنســان بــين تعــاليم اإلســالم وٕاعــالن األمــم المتحــدة،طالشــيخ محمــد الغز  .59
 .م 2005القاهرة،جمهورية مصر العربية ، 

 م 1943هـ 1366دار المنار،  2/، ط3، تفسير المنار،جزء)م1934هـ 1354ت(السيد محمد رشيد رضا  .60
مجيـد عابـدين، إسـماعيل النحـراوي، الـدعوة إلـى أرنولد، ترجمة حسـن إبـراهيم حسـن، عبـد ال. و.السير توماس.61

اإلســالم بحــث فــي نشــر العقيــدة اإلســالمية ، ، مكتبــة النهضــة المصــرية،القاهرة،جمهورية مصــر العربيــة،عام 
 .م1970

، تحقيق شاكر ذيب فيـاض، األمـوال، )هـ251ت (أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة المعروف بابن زنجويه  .62
هـــــ   1406 يــــاض ،المملكــــة العربيــــة الســــعودية،فيصــــل للبحــــوث والدراســــات اإلســــالمية، الر ،  مركــــز الملــــك 1/ط

 .م 1986
، عمـدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري،جزء )هـ855ت (أبو محمد محمود بن أحمد الحنفى بدر الدين العينى  .63

 .،بدون ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، لبنان ،بدون ت 18
، دار البيـارق، دار ابـن حـزم، بيـروت 2/،ط2د والقتـال فـي السياسـية الشـرعية، جـزءمحمد خير هيكل، الجهـا  .64

 .م1996ه 1417،لبنان، عام 
، طبعة خاصة بالمؤلف، غير 2/علي بن عبدالرحمن الطيار، حقوق غير المسلمين في الدولة اإلسالمية ،ط .65

 .م2006ه1427معلومة دار الطبع، الرياض، المملكة العربية السعودية، عام 
، تحقيق أيمن صالح شعبان ،تنقيح تحقيق )هـ744ت (شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي .66

 .م1998،بدون ط، دار الكتب العلمية ، بيروت،لبنان،  3أحاديث التعليق،جزء 
 . م1981هـ 1401زكريا البري، حقوق اإلنسان في اإلسالم ،بدون طبعة،   .67
،دار 2/علـــــي الحجـــــي، التـــــاريخ األندلســـــي مـــــن الفـــــتح اإلســـــالمي حتـــــى ســـــقوط غرناطـــــة، طعبـــــد الـــــرحمن . 68

 .م1981هـ 1402القلم،دمشق،سوريا،
، مؤسســة الرســالة،  2/ عبــد اهللا بــن إبــراهيم الطريقــي، االســتعانة بغيــر المســلمين فــي الفقــه اإلســالمي ، ط .69

 .هـ1414بيروت،لبنان، 
ف السياسي في الفقه اإلسـالمي ، رسـالة ماجسـتير، كليـة الدراسـات محمد عزت صالح عنيني، أحكام التحال  .70

 . م2008 ، العليا، جامعة النجاح،نابلس، فلسطين
، مؤسســـــــة الشـــــــروق الدوليـــــــة، 1/محمـــــــد عمـــــــاره، اإلســـــــالم واألقليـــــــات الماضـــــــي والحاضـــــــر والمســـــــتقبل،ط .71

 .م2003هـ 1423القاهرة،مصر، 
هـــ 1405،دار الفكــر، دمشــق، ســوريا، 2/، ط 4الِفْقــُه اإلســالميُّ وأدلَّتُــُه، ،جــزءَوْهَبــة بــن مصــطفى الزَُّحْيِلــّي،  72.

 .م1985
محاولة لنقد الرواية التاريخيـة وفـق مـنهج المحـدثين، بـدون  -أكرم بن ضياء العمري، عصر الخالفة الراشدة  .73

 .ط،مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية
تحقيـق عبـد المجيـد ديـات، تـاريخ األقبـاط المعـروف بـالقول اإلبريـزي للعالمـة ) هـ845ت(تقي الدين المقريزي .74

 .م 1995ه 1416ر الفضيلة، القاهرة، جمهورية مصر العربية، االمقريزي، بدون ط، د
، تحقيق عبد المحسن التركي وعبـد   )هـ620ت (أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي . 75

 م1997هـ 1417، دار علم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، 3/، ط13الحلو، المغني، جزء الفتاح
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المســـند ، تحقيـــق محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي  )ه261ت(ابوري ســـمســـلم بـــن الحجـــاج ابـــو الحســـن القشـــيري الني. 76
 -احيــاء التــراث العربـــيدار , الصــحيح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلـــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 

 . بيروت لبنان


	Fehres16-1
	1
	/

	2
	3
	ولعل التلميح يضطلع بدور الخروج من الحكاية السابقة وافتتاح جديد للحكاية اللاحقة، وعلى الأرجح هي طريقة سردية استطرادية مألوفة في الحكاية التراثية، حيث نجدها في "كليلة ودمنة"، و"ألف ليلة وليلة"، ولقد راجت «في الليالي رواجًا ملحوظًا؛ لأنها صادفت قبولاً طي...
	ومن اللافت للنظر أن المروي عليه/هارون الرشيد هو من يبحث عن الراوي، لا العكس، فنجد "هارون الرشيد" يطوف في مملكته ويسأل وبسؤاله يصبح مرويًا عليه، فعندما يرى شيخًا كبيرًا يحمل «على رأسه: "شبكة" و"قفة" وفي يده "عصا" وهو ماشٍ علي مهله. تقدم الخليفة إليه وق...
	إذًا، صار من المألوف أن يُلمح الراوي إلى حكاية منتظرًا سؤال المروي عليه ليشرع في الحكي مباشرة وذلك دون قيد أو شرط؛ ولكن من غير المألوف أن يضع الراوي شرطًا قبل الشروع في حكيه، فإذا قبل المروي عليه الشرط بدأ فورًا في الحكي. وعلى الأرجح أن سبب هذا التحول...

	4
	5
	6
	استخدام مستخلص اﻷعشاب البحرية و البكتيريا النافعة المنتجة لهرمونات النمو النباتية لزيادة نمو نبات الساليكورنيا داخل البيوت البلاستيكية و على شواطئ البحر بدولة الإمارات العربية المتحدة
	الأدوات و الطرق المعملية و الحقلية
	النتائج



	7
	8
	9
	أهمية الدراسة:  تكتسب هذه الدراسة أهميتها من محاولتها الكشف عن دور التكنولوجيا المتمثلة في وحدات التعلم الإلكترونية في تعليم الكيمياء وتعلمها، بعد توفير نماذج من وحدات تعلم إلكترونية مصممة بطريقة مدروسة، ومدعمة بإستراتيجية التعلم القائم على المشروع ال...
	أهداف الدراسة: سعت الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
	مصطلحات الدراسة إجرائياً
	وحدات التعلم الإلكترونية(Learning Objects): وحدات تتكون من مصادر يوظف كل منها في نشاط تعليمي لتحقيق هدف تعليمي محدد لكل وحدة، وتدعم وحدات التعلم الإلكترونية باستراتيجية تربوية؛ لتحقق أهدافاً تعليمية أكبر، ومن الأمثلة على وحدات التعلم الإلكترونية استخد...
	التعلم القائم على المشروع(Project based learning): استراتيجية تعليمية تتمحور حول مشكلة أو سؤال يقود المتعلم لممارسة عدة مهارات كحل المشكلات، واتخاذ القرار، والعمل التعاوني، ومهارات الاتصال والتواصل، ويدمجه في أنشطة صفية ولاصفية، من خلال مواقف تعليمية ...
	وحدات التعلم الإلكترونية المدعمة بالمشاريع(Project based learning objects): وحدات تعلم تتكون من مصادر تعلم موظفة في أنشطة تعليمية لتحقيق أهداف تربوية، ومدعمة باستراتيجية التعلم القائم على المشروع.
	تعليم الكيمياء: عمليات وإجراءات مخططة ينفذها المعلم لتحقيق أهداف محددة تتعلق بتعلم الطلبة لمهارات، وقيم، ومعارف في الكيمياء تصنف إلى:
	دور التكنولوجيا في التعليم والتعلم: تعددت الدراسات التي وصفت هذا الدور، فمنها ما خلص إلى أن تكنولوجيا تزيد من فهم الطلبة لبعض الظواهر الكيميائية، وتحسن من تحصيلهم العاجل والمؤجل في الكيمياء بمستوياتها الثلاث(الملموس، تحت المجهري، والرمزي)، ومن اتجاهات...
	تشير الدراسات أن المفاضلة ليست سهلة، فنوعية التوظيف للتكنولوجيا في التعليم، وحاجات المتعلم تحكمPaechter,2004))(26)، والكم الذي يحتاجه هذا المتعلم من النصائح والتوجيهات أثناء تعلمه، وطبيعة البرنامج التعليمي المستخدم عند توظيف تكنولوجيا الحاسوب والإنتر...
	اDelen& Bulut, 2011))(29)، أما(بوابينج آندوه) فوضح أن هناك عوامل شخصية ومؤسساتية تؤثر على دمج التكنولوجيا في التعليم، وذكر منها خصائص المعلمين، والنقص في مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم لدى المعلمين، وعدم التدريب عليها، والمشاكل في البنية التحتية ال...
	وحدات التعلم الإلكترونية: اتجه تربويون لمواجهة بعض تحديات تكنولوجيا التعليم من خلال تطوير وحدات تعلم مكونة من مصادر تكنولوجية بسيطة وتوظيفها في التعليم بطريقة ممنهجة، وتقييم استخدامها أو إعادة استخدامها، فقيمت(سكونر) وزملائها أثر وحدات التعلم الإلكترو...
	أما دراسة)وحدة الإبداع في التعلم، 2013)(39) فوجدت أن المعلمين الذين استخدموا وحدات التعلم الإلكترونية، كانوا أكثر قرباً من الممارسات الجيدة من أولئك الذين لم يستخدموها، وأضافت دراسة(عبد الباسط، 2006) (40)على أن استخدام المعلمين لوحدات التعلم الإلكترون...
	الاختبار التحصيلي :طورت الباحثتان الاختبار التحصيلي القبلي والبعدي، وتم تحكيمه من قبل ثلاثة خبراء تربويين ومعلمين لضمان صدقه، كما تم التحقق من ثبات الاختبار من خلال حساب قيمة كرونباخ ألفا(Cronbach Alpha) والذي بلغ 0.84 وهي قيمة مقبولة تربوياً، تضمن ال...
	استبانة تقييم الطلبة لوحدات التعلم الإلكترونية المدعمة باستراتيجية المشاريع: طورت الباحثتان استبانة لتقييم تعلم الطلبة باستخدام وحدات التعلم الإلكترونية المدعمة بالمشاريع، وأُعطي لكل فقرة من فقرات الاستبانة وزن وفق سلم ليكرت الخماسي، وتم عرض الاستبان...
	مقابلات الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور: بعد تنفيذ التجربة أجريت مقابلات معمقة مع مجموعة من الطلبة وثلاثة من المعلمين الذين نفذوا التجربة، وثلاثة من أولياء الأمور لطلبة المجموعة التجريبية.
	تأملات الطلبة والمعلمين: خلال تنفيذ التجربة جمعت بعض تأملات طلبة المجموعة التجريبية في الحصص التي نفذت وتأملات معلميهم، وحللت هذه التأملات ورصدت النتائج.
	مناقشة النتائج: خلصت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة(0.05≥α) في تحصيل طلبة الصف السابع في الاختبار البعدي لوحدة الكيمياء تعزى إلى متغير طريقة التدريس( تقليدية أو بوحدات التعلم الإلكترونية المدعمة بالمشاريع)، أو لمتغير الجنس...
	12) (Ardac& Akaygun, 2004)(24);( Mari.C, Sara& Mari. L, 2006))
	(19)(Su 2011) حيث أبرزت تلك الدراسات أثر التكنولوجيا الإيجابي على الفهم والاتجاهات مؤكدة على أهمية تدعيمها بإستراتيجية تربوية بينما وضحت دراسة(Barak& Dori, 2005)(17) أن دمج المشاريع التعليمية مع التكنولوجيا من شأنه تعميق الفهم وتنمية القدرات الذهنية ن...
	أظهرت نتائج التأملات والمقابلات أن وحدات التعلم الإلكترونية المدعمة بالمشاريع ساعدت على تنمية مهارات مختلفة كعمل الفريق، وعلى تحديد الفجوات الناتجة عن عدم قدرة أعضاء الفريق على التواصل أحياناً، وهذا ما اتفق مع دراسة
	,2005) ، Gultekin, M)(43) وبرزت اتجاهات إيجابية للمعلمين وأولياء الأمور لتعليم العلوم بوحدات التعلم الإلكترونية المدعمة بالمشاريع، ودعوتهم مع الطلبة لتعميم هذه الطريقة على المدارس والمواد التعليمية الأخرى، نتيجة لما لمسوه من تحسن في أداء أبنائهم الطلب...
	(Kay& Knaack, 2008)(14) التي خلصت إلى أن وحدات التعلم الإلكترونية لها أثر إيجابي على اتجاهات المعلمين والمتعلمين، ومع هذا فقد ذكرت بعض التحديات من قبل المعلمين والطلبة وأولياء الأمور لتطبيق وحدات التعلم الإلكترونية المدعمة بالمشاريع، وتعلقت هذه التحدي...
	(وحدة الإبداع في التعليم، 2013)(39)، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بدعم البيئة التحتية والتكنولوجية ما جعل النتائج تتفق مع دراسةAfashari. et. al, 2009))(28)، ودراسة Delen& Bulut, 2011))(29) رغم الاختلاف مع الأخيرة في أن نتائج هذه الدراسة بينت عدم وجود فروق...
	 توفير الوقت الكافي لكل من المعلم، والمتعلم، وأصحاب القرار
	 تطوير نظام التعليم والتقييم واعتماد التقييم الأصيل.
	 توفير البنية التحتية والإلكترونية المناسبة.
	التوصيات
	 اتخاذ الإجراءات التحضيرية اللازمة قبل تطبيق وحدات التعلم الإلكترونية المدعمة بالمشاريع أو غيرها من التكنولوجيا
	 العمل على تصميم نماذج لوحدات تعلم مدعمة بالمشاريع وتقييمها ثم تدريب المعلمين على تطويرها.
	 عمل دراسات طولية لفحص أثر وحدات التعلم الإلكترونية المدعمة بالمشاريع على اتجاهات الطلبة والمعلمين وتحصيلهم في العلوم وعلى مهارات تفكيرهم، ودراسات لفحص أثر وحدات التعلم الإلكترونية بالمشاريع على اتجاهات الطلبة والمعلمين وتحصيلهم في مختلف المواد، ولمخ...
	35.Sidhu,Ranjit Do your project plans cater for learning dips,changequest.Retrieved from the internet in Septemper 2, 2014 from: http://www.changequest.co.uk/blog/do-your-project-plans-cater-for-learning-dips/#sthash.6K5azjms.dpuf. (2012).

	42.Bell, StephanieProject-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future, The Clearing House: A Journal of Educational Strategies 83(2), PP. 39-43.
	44.Lee , Hee-Sun ; Linn, Marcia C. ; Varma , Keisha & Liu, Ou LydiaHow do technology-enhanced inquiry science units impact classroom learning? , Journal of Research in Science Teaching 47(1), pp.71- 90. (2009).

	10

