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الرؤية:
أن تكون إحدى املجالت العلمية املتميزة وفق معايري قواعد البيانات الدولية.

الرسالة:
مة يف جماالت العلوم اإلنسانية واإلدارية وفق القواعد واألخالقيات األكاديمية  دعم النرش العلمي للبحوث املحكَّ

والبحثية املتعارف عليها.

األهداف:
1- تعزيز التنوع والتكامل والرتاكم املعريف بني الباحثني يف جماالت العلوم اإلنسانية واإلدارية عىل مستوى العامل 

العريب.
2- اإلسهام يف نرش املعرفة وتبادهلا حول تطور النظريات العلمية يف العلوم اإلنسانية واإلدارية.

ا لنرش أبحاثهم وفق معايري التحكيم  ا وإقليميًّ 3- تلبية حاجة الباحثني يف ميادين العلوم اإلنسانية واإلدارية حمليًّ
العلمي التي ُيْسَتَند إليها يف الرتقيات األكاديمية.

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية
أربعة  تصدر  واإلدارية،  اإلنسانية  العلوم  جماالت  يف  بالنرش  ُتْعنَى  مة(  جملة)علمية-دورية-حمكَّ
أعداد يف العام )مارس - يونيو - سبتمرب - ديسمرب( عن مركز النرش والرتمجة بجامعة املجمعة. 

صدر العدد األول منها يف يونيو 2012م - رجب 14٣٣هـ.

التعريف بالمجلة

C 2٠21 م  )1٤٤3 هـ(   جامعة املجمعة.
مجيع حقوق الطبع حمفوظة. ال يسمح بإعادة طبع أي جزء من املجلة أو نسخة بأي شكل وبأية وسيلة سواء 
آلية بام يف ذلك التصوير والتسجيل أو اإلدخال يف أي نظام حفظ معلومات أو استعادهتا  كانت إلكرتونية أم 

بدون احلصول عىل موافقة كتابية من رئيس حترير املجلة.

للمراسلة واالشتراك

Almajmaah 66 :Kingdom of Saudi Arabia – P.O.Box        اململكة العربية السعودية - جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية – ص.ب: 66 املجمعة

E.Mail: jhas@mu.edu.sa            www.mu.edu.sa

األفكار الواردة في هذه المجلة تعبر عن آراء أصحابها والتعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة



هيئة التحرير 
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رئيس التحرير
أ.د.طارق بن سليامن البهالل

مدير التحرير
د.هاجد بن عبداهلادي العتيبي

أعضاء هيئة التحرير
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جامعة دهلي – اهلند

أ.د. عيل أسعد وطفة
جامعة الكويت – الكويت
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القواعد العامة: 
1- تنــرش املجلــة األبحــاث والدراســات األكاديمية 
يف العلــوم اإلنســانية واإلداريــة باللغتــني العربية 
واإلنجليزية، وتشــمل  )إدارة األعامل، املحاســبة ، 
القانون، علــم االجتامع، اخلدمة االجتامعية، اإلعالم، 
اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، الدراسات اإلسالمية، 
االقتصاد املنزيل، العلوم الرتبوية(،  كام تنرش مراجعات 
وعروض الكتــب،  وملخصات الرســائل العلمية،  
وتقارير املؤمترات واملنتديات العلمية،  والنشــاطات 

ذات العالقة.
2- تنرش املجلة البحوث التي تتوافر فيها األصالة واالبتكار،  
واتباع املنهجية الســليمة،  والتوثيق العلمي،  مع سالمة 
الفكر واللغة واألسلوب،  وأال يكون البحث مستالًّ من 

رسالة أو كتاب.
3- يرســل الباحث بحثه بصيغــة وورد وأخرى PDF مع 
ملخــص باللغة العربية ال يزيد عن )2٠٠( كلمة متبوعًا 
بالكلامت املفتاحية )مخس كلامت( وآخر باإلنجليزية عىل 
إيميل املجلــة jhas@mu.edu.sa ، مع مراجعة البحث 
لغويًا مــن قبل متخصص )وارفاق خطــاب من املدقق 

اللغوي إن أمكن ذلك(. 
٤- أن يتضمن البحــث عنوان البحث مع اســم الباحث، 
ودرجتــه العلميــة، وختصصه الدقيق، ومــكان عمله، 

وايميله باللغتني العربية واإلنجليزية.
5- يتم ارسال الســرية الذاتية املخترصة للباحث/ للباحثني 

عىل أن تتضمن التخصص العام والتخصص الدقيق.
6- يتم ارســال خطاب طلــب نرش البحث باملجلة باســم 
رئيس هيئة حترير املجلة مع إيضاح أنه مل يســبق له النرش 
أو إرســاله إىل أي جهة نرش أخرى، وأنه غري مستل من 

املاجستري أو الدكتوراه.
7-  ترســل البحوث املقدمة ملحكمني متخصصني ختتارهم 
هيئة التحرير بشــكل رسي،  وللمجلة أن تطلب إجراء 
تعديالت عىل البحث حسب رأي املحكمني قبل اعتامد 

البحث للنرش.
8- يبلَّغ الباحــث بقبول النرش أو رفضــه،  وال ُترد أصول 

املواد إىل أصحاهبا سواء ُقبلت أم مل تقبل.
9- ال جيوز إعادة نــرش أبحاث املجلة يف أي مطبوعة أخرى 

إال بإذن كتايب من رئيس التحرير.
1٠- يف حالة نــرش البحث ُيمنح الباحث ) 5 ( مســتالت 
جمانية من بحثه،  باإلضافة إىل العدد الذي ُنرش فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- ُيراعى أال يزيد عدد صفحات البحث عن )3٠( صفحة 
من القطع)21×28(ســم، للمتن العريب يستخدم اخلط 
)Lotus Linotype( مقــاس )1٤(، والعنــوان الرئييس 
اإلنجليزي  وللمتــن  مقــاس )15( عريــض،  للعريب 
يســتخدم اخلط )Times New Roman( مقاس )12(، 
والعنــوان الرئييس لإلنجليزي مقــاس )13( عريض، 
)Lotus Linotype( وكذلــك اهلامــش العــريب خــط
 Times New( واهلامش االنجليزي خط ،)مقــاس )12
الكتب  Roman(مقاس )1٠(، وأن تكــون مراجعات 

والتقارير والرسائل العلمية يف حدود ) 5 ( صفحات.
ينبغي أن تكون اجلداول والرسومات واألشكال مناسبة   -2

للمساحة املتاحة يف صفحات املجلة )12× 18سم(.
تقــدم األعــامل املطلوب نرشهــا عىل وســائط رقمية   -3

باستخدام برامج ويندوز.
يشــار إىل املراجع يف املتن بذكر االسم األخري للمؤلف، ثم   -٤
سنة النرش بني قوســني مثل: ) أبو حطب،  1٤12هـ( أو: 
ويرى أبو حطب )1٤12هـ( أن......،  ويف حالة االقتباس 
يذكر رقم الصفحة بعد ســنة النرش هكــذا: )أبو حطب، 
1٤12هـ: 79 (،  وإذا كان هناك أكثر من مؤلفني للمصدر 

فيشار إليهم هكذا:  ) أبو حطب وآخرون،  1٤12هـ(.
ترتــب املراجع يف هنايــة البحث ترتيًبا هجائيا حســب   -5
االســم األخري، وتكتب كافة املراجع التي استند عليها 

البحث،  وإذا كان املرجع كتاًبا فُيتبع يف كتابته اآليت: 
اســم العائلة للمؤلف، االســم األول.)سنة النرش(.    
عنــوان الكتاب بخط مائل.  الطبعــة غري األوىل، مكان 

النرش،  دار النرش.
مثل: القايض،  يوسف. )1٤٠1هـ (. سياسة التعليم    

والتنمية يف اململكة. ط2،  الرياض،  دار املريخ. 
أما إذا كان املرجع بحًثا فُيتبع يف كتابته اآليت:   

اسم العائلة للمؤلف، االسم األول. )سنة النرش(.  عنوان    
البحث.  اسم املجلة بخط مائل. العدد،  صفحات النرش.

مثل: العبدالقادر، عيل. )1٤13هـ (." التعليم األهيل    
استثامر وإسهام يف تنمية املوارد البرشية".  جملة االقتصاد.  

العدد 23٤ ، ص ص 7 –2٠
يستحســن اختصار اهلوامش إىل أقــى حدٍّ ممكن،  ويف   -6
حالة اســتخدامها تكــون لتزويد القــارئ بمعلومات 
توضيحية،  ويشار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل يف هنايته.
7- تكون املالحق يف هناية البحث بعد املراجع.   

قواعد النشر في المجلة



افتتاحية العدد

            باسم اهلل املوىل األجلِّ سبحانه، له احلمُد يف األوىل واآلخرة، نستفتُح بالذي هو خري، ربنا عليك توكلنا 
وإليك أنبنا وإليك املصري، وبعد:

فعىل كثرة ما متوج به الساحة العلمية األكاديمية من إصدارات دورية، فإن جملة جامعة املجمعة للعلوم اإلنسانية 
واإلدارية، رسمت لنفسها مكانة متميزة، واستطاعت أن حتقق مكسًبا علمًيا مبعثه ثقة القراء والباحثني واألكاديميني. 
وذلك بفضل السياسة التي اتبعتها هيئة حتريرها من دقة وتفان وحسن عمل وإتقان، وحتمل مسؤولية وأمانة، حتى 

تصل املجلة إىل هذه الصورة التي يشهد هبا إقبال الباحثني عىل النرش هبا، واختاذها أحد أوعية النرش املوثوقة. 
واليوم عزيزي القارئ يرسُّ هيئة التحرير أن تضع بني يديك عدًدا جديًدا متنوًعا، وهو العدد اخلامس والعرشون 
يف  بحوث،  عرشة  العدد  هذا  تضمن  وقد  التنوع،  عىل  فيه  حرصنا  والذي  لعام1٤٤3هـ/2٠21م،  املجلة  من 

ختصصات خمتلفة و متنوعة.
وختاًما أشكر هيئة التحرير وفريق العمل امُلميز الذي بذل وقته وجهده حتى تصل هذه املجلة بتلك الصورة التي 
بني أيديكم، وهيئة التحرير تسعد دائاًم باستقبال مقرتحاتكم وهي حمل اعتبار، فام حققته املجلة إنام هو بفضل اهلل، 
ثم بتفاعلكم معنا قراًء وكتاًبا، ونحن يف انتظار مشاركاتكم واقرتاحاتكم عىل بريد املجلة اإللكرتوين واحلمد هلل يف 

بدٍء وخُمَتَتِم.
                                                       

                                                                                              رئيس التحرير
                                                                                           أ.د.طارق بن سليمان البهالل
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مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢5(       ربيع الثاني  ١٤٤٣ هـ - ديسمبر ٢٠٢١ م

أثر التسويق االبتكاري عىل رضاء ووالء العمالء يف الفنادق فئة مخسة نجوم يف السعودية: الدور الوسيط جلودة اخلدمة

د. عيل بن عبد اهلادي األملعي
أستاذ مساعد - إدارة الضيافة - قسم اإلدارة - كلية التطبيقية - جامعة جازان

   ملخص البحث  
أصبح التسويق االبتكاري أحد اإلسرتاتيجيات التسويقية التي 
وتعزيز  التنافسية،  قدراهتا  لتعزيز  املنظامت؛  بعض  إليها  تلجأ 
والنمو.  واالستمرار  البقاء  هلا  يضمن  بام  السوق،  يف  مكانتها 
هتدف هذه الدراسة إىل استكشاف الدور الوسيط جلودة اخلدمة 
يف العالقة بني تطبيق التسويق االبتكاري يف الفنادق فئة مخسة 
نجوم ورضاء العمالء ووالئهم. من بني 71٤ استامرة استقصاء 
تم توزيعها عىل عينة عشوائية من عمالء الفنادق فئة مخسة نجوم 
بمناطق مكة املكرمة واملدينة والرياض؛ تم االعتامد عىل حتليل 
أن  إىل  الدراسة  نتائج  للتحليل. توصلت  628 استامرة صاحلة 
تطبيق  بني  العالقة  يف  جزئيًّا  وسيًطا  دوًرا  تلعب  اخلدمة  جودة 
التسويق االبتكاري يف الفنادق فئة مخسة نجوم ورضاء العمالء. 
كام أظهرت نتائج الدراسة أن جودة اخلدمة تلعب دوًرا وسيًطا 
جزئيًّا يف العالقة بني تطبيق التسويق االبتكاري ووالء العمالء.

الكلامت املفتاحية: 
والء  العمالء،  رضاء  اخلدمة،  جودة  االبتكاري،  التسويق 

العمالء، الفنادق، السعودية.

Abstract
Innovative marketing has become one of 
the marketing strategies that some organiza-
tions use to enhance their competitiveness 
and enhance their position in the market, in 
a way that guarantees their survival, conti-
nuity and growth. This study aims to explore 
the mediating role of service quality in the 
relationship between innovative marketing 
application in five-star hotels and customer 
satisfaction and loyalty. Out of 714 ques-
tionnaires that were distributed to a random 
sample of five-star hotel customers in the 
regions of Mecca, Madinah and Riyad to 
achieve the study objective; 628 question-
naires were valid for analysis. The results 
concluded that service quality plays a partial 
mediating role in the relationship between 
applying innovative marketing in five-star 
hotels and customer satisfaction. The re-
sults also showed that service quality plays 
a partial mediating role in the relationship 
between applying innovative marketing in 
five-star hotels and customer loyalty.
Keywords: 
Innovative Marketing, Service Quality, Cus-
tomer Satisfaction, Customer Loyalty, Ho-
tels, Saudi Arabia.

أثر التسويق االبتكاري على رضاء ووالء العمالء في الفنادق فئة خمسة نجوم في 
السعودية: الدور الوسيط لجودة الخدمة

1. املقدمة:
علمــي  تقــدم  مــن  العــامل  يشــهده  مــا  ضــوء  يف 
بجانــب  معلومــات،  وثــورة  تكنولوجــي  وتطــور 
ــاح األســواق وتنوعهــا، وتغــري  ــادة املنافســة، وانفت زي
)بعــيل،  برسعــة  والعمــالء  األســواق  احتياجــات 
2٠19، ص2٠9(؛ أدركــت املقاصــد الســياحية قيمــة 

االبتــكار، ورضورتــه كنشــاط منظــم ومنهجــي يف 
التوصــل إىل منتجــات وخدمــات وعمليــات وأســواق 
ــزة، حتقــق للمقصــد الســياحي  ــدة متمي وأنشــطة جدي
ــر،  ــدر آخ ــن أي مص ــة ع ــل قيم ــية ال تق ــزة تنافس مي
ــرتات  ــزة لف ــك املي ــتدامة تل ــكار اس ــن االبت ــل يضم ب

طويلــة )أبــو حطــب وآخــرون، 2٠2٠، ص3٠(.
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االجتاهــات  أحــد  االبتــكاري  التســويق  ويعــد 
الفكــر  تطــور  تعكــس  التــي  احلديثــة  التســويقية 
ــويق  ــد التس ــم يع ــامت، فل ــف املنظ ــويقي يف خمتل التس
مرتبًطــا فقــط بتحديــد احتياجــات الســوق، أو تصميــم 
ــات  ــات واحتياج ــع رغب ــق م ــويقي يتواف ــج تس مزي
العمــالء فقــط، بــل يرتبــط أيًضــا بخلــق احلاجــة مــن 
خــالل دفــع العميــل إىل التفكــري بعــدم إدراكــه حلاجته 
مــن املنتــج املبتكــر حتــى يتــم عرضــه يف الســوق، ثــم 
يقــوم بعدهــا برشائــه ليحظــى بقيمــة ومنفعــة مل يســبق 
ــد وكورتــل،  ــن زاي ــل )ب ــه أن حصــل عليهــا مــن قب ل

2٠17، ص113؛ بــن زايــد، 2٠16، ص255(.
وتعــد جــودة اخلدمــات مــن األمــور امللحــة التــي جيب 
عــىل خمتلــف املنظــامت االهتــامم هبــا، فلــم يعــد تقديــم 
خدمــة ذات جــودة متميــزة هــو دليــل نجــاح املنظمــة 
ورضــا العمــالء )حممــد والســيد، 2٠2٠، ص619(، 
بــل ينبغــي بجانــب ذلــك االهتــامم بشــكاوى العمالء، 
وآرائهــم ومقرتحاهتــم، ومعرفــة انطباعاهتــم عــن 
ــك  ــر تل ــم، وتطوي ــة هل ــات املقدم ــات واخلدم املنتج
ــم  ــم ومقرتحاهت ــوء آرائه ــات يف ض ــات واخلدم املنتج
ــكل  ــتوى والش ــا إىل املس ــول هب ــم، والوص واحتياجاهت

ــك. ــاوزه كذل ــالء، ويتج ــوح العم ــي طم ــذي يلب ال
وتركــز املؤسســات الســياحية والفندقيــة عــىل حتســني 
ــم،  ــم ووالئه ــاظ هب ــامن االحتف ــا لض ــاء عمالئه رض
ــان،2٠12،  وذلــك مــن خــالل اجلــودة املدركــة )مزي
ص85( املتمثلــة يف حتســني األداء الداخــيل للمؤسســة، 
وتقليــل الفجــوة بــني التوقعــات واإلدراكات، وحتليــل 
أســباب عــدم رضــا العميــل، واملتابعــة املســتمرة 
للعميــل مــن خــالل بنــاء عالقــة قويــة بــني املؤسســة 
ص1٠(.   ،2٠2٠ وآخــرون،  )ماهــر  والعميــل 
وقــد أبــرز العــزاوي وآخــرون )2٠٠9، ص122( 
التســويق  أن  ص273(   ،2٠1٤( وســعيد  وبرهــوم 
االبتــكاري يســاهم بشــكل واضــح يف تعزيــز مســتوى 
ــاعد  ــك يس ــالء، كذل ــة للعم ــات املقدم ــودة اخلدم ج

التســويق االبتــكاري يف زيــادة مســتوى رضــا العمــالء 
)بوســكرة، 2٠16، ص85(، وكذلــك زيــادة والئهــم 
ــوط، 2٠1٤،  ــات )خل ــن خدم ــة م ــه املنظم ــا تقدم مل

.)15٤ ص 

1.1.مشكلة الدراسة:
ــامت  ــض املنظ ــامد بع ــة يف اعت ــكلة الدراس ــن مش تكم
ــة، مل  ــويقية تقليدي ــرتاتيجيات تس ــاليب وإس ــىل أس ع
تعــد مقبولــة يف ظــل اشــتداد املنافســة، ورضورة ابتكار 
ــة،  ــويقية حديث ــرتاتيجيات تس ــاليب وإس ــق أس وتطبي
تعــزز مــن القــدرات التنافســية لتلــك املنظــامت، 
وتزيــد مــن حصتهــا الســوقية مقارنــة باملنافســني؛ ومن 
ــكاري  ــويق االبت ــامت للتس ــك املنظ ــي تل ــإن تبن ــم ف ث
ــن  ــويق م ــة للتس ــاليب احلديث ــد األس ــد أح ــذي يع ال
ــويق  ــد التس ــام يع ــية، ك ــا التنافس ــزز ميزهت ــأنه أن يع ش
ــي  ــة الت ــكاري مــن االجتاهــات التســويقية احلديث االبت
ــة  ــق قيم ــا لتحقي ــا وتطبيقه ــامت لتبنيه ــت املنظ اجته
مضافــة ملنتجاهتــا وخدماهتــا، كــام تكمــن مشــكلة 
ــارش  ــر املب ــت األث ــات تناول ــود دراس ــة يف وج الدراس
ــاء  ــة ورض ــودة اخلدم ــىل ج ــكاري ع ــويق االبت للتس
العمــالء ووالء العمــالء، ولكــن ال توجــد أيــة دراســة 
ــة  ــة يف العالق ــودة اخلدم ــيط جل ــدور الوس ــت ال تناول
بــني التســويق االبتــكاري ورضــاء العمــالء ووالئهــم، 
ــل يف  ــن قب ــة م ــذه الدراس ــق ه ــدم تطبي ــك ع وكذل
ــإن  ــذا ف ــعودية؛ ل ــوم يف الس ــة نج ــة مخس ــادق فئ الفن
مشــكلة الدراســة تتلخــص يف اإلجابــة عــن التســاؤلني 

ــني: ــيني اآلتي الرئيس
1( هــل تلعــب جــودة اخلدمــة دوًرا وســيًطا يف العالقــة 
بــني تطبيــق التســويق االبتــكاري يف الفنــادق فئــة 

ــالء؟ ــاء العم ــوم ورض ــة نج مخس
2( هــل تلعــب جــودة اخلدمــة دوًرا وســيًطا يف العالقــة 
بــني تطبيــق التســويق االبتــكاري يف الفنــادق فئــة 

ــالء؟ ــوم ووالء العم ــة نج مخس
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1.2. أمهية الدراسة:
تستمد الدراسة أمهيتها مما يأيت:

ــة 	  ــذه الدراس ــد ه ــث؛ تع ــم الباح ــد عل ــا حل وفًق
األوىل التــي تتنــاول الــدور الوســيط جلــودة اخلدمة 
يف العالقــة بــني التســويق االبتــكاري ورضــاء 
ــة  ــة مخس ــادق فئ ــالء يف الفن ــالء ووالء العم العم

ــوم. نج
ــكل 	  ــر بش ــريات تؤث ــع متغ ــة أرب ــاول الدراس تتن

مبــارش عــىل بقــاء واســتمرار الفنــادق فئــة مخســة 
نجــوم يف الســعودية، وكذلــك تؤثــر عــىل حصتهــا 
ــب  ــا، بجان ــا وأرباحه ــم إيراداهت ــوقية، وحج الس
ــاج  ــث حتت ــية، حي ــا التنافس ــىل ميزهت ــا ع تأثريه
تلــك الفنــادق إىل اتبــاع األســاليب التســويق 
ــة،  ــة املقدم ــتوى اخلدم ــامم بمس ــة، واالهت احلديث
ــالء. ــاء ووالء العم ــىل رض ــا ع ــس إجياًب ــي تنعك الت

تفيــد نتائــج هــذه الدراســة مديــري الفنــادق 	 
ــة تطبيــق  ــة مخســة نجــوم يف التعــرف عــىل أمهي فئ
ــودة  ــتوى ج ــني مس ــكاري يف حتس ــويق االبت التس
تأثــري  وكذلــك  للعمــالء،  املقدمــة  اخلدمــات 
ــاء ووالء  ــىل رض ــكاري ع ــويق االبت ــق التس تطبي
العمــالء؛ ممــا حيفزهــم عــىل تطبيــق أحــدث 
األســاليب التســويقية لتعزيــز قدراهتــم التنافســية.

1.٣. أهداف الدراسة:
ــكاري يف 	  ــويق االبت ــق التس ــتوى تطبي ــم مس تقيي

ــعودية. ــوم يف الس ــة نج ــة مخس ــادق فئ الفن
تقييــم مســتوى جــودة اخلدمــات املقدمــة للعمــالء 	 

يف الفنــادق فئــة مخســة نجــوم يف الســعودية.
قيــاس مســتويات رضــاء العمــالء عــن اخلدمــات 	 

نجــوم،  مخســة  فئــة  بالفنــادق  هلــم  املقدمــة 
ومســتوى والئهــم.

ــة يف 	  ــودة اخلدم ــيط جل ــدور الوس ــاف ال استكش
العالقــة بــني تطبيــق التســويق االبتــكاري يف 

الفنــادق فئــة مخســة نجــوم يف الســعودية ورضــاء 
ــم. ــالء ووالئه العم

1.4. فروض الدراسة:
تقوم الدراسة عىل الفرضني اآلتيني:

1. تلعــب جــودة اخلدمــة دوًرا وســيًطا يف العالقــة بــني 
ــة  ــة مخس ــادق فئ ــكاري يف الفن ــويق االبت ــق التس تطبي

ــالء. ــاء العم ــعودية ورض ــوم يف الس نج
وينقســم هــذا الفــرض إىل ثالثــة فــروض فرعيــة عــىل 

النحــو اآليت:
يؤثــر تطبيــق التســويق االبتــكاري يف الفنــادق فئــة 	 

مخســة نجــوم عــىل رضــاء العمــالء.
يؤثــر تطبيــق التســويق االبتــكاري يف الفنــادق فئــة 	 

مخســة نجــوم عــىل مســتوى اخلدمــة.
تؤثــر جــودة اخلدمــة املقدمــة يف الفنــادق فئــة 	 

مخســة نجــوم عــىل رضــاء العمــالء.
2.تلعــب جــودة اخلدمــة دوًرا وســيًطا يف العالقــة بــني 
ــة  ــة مخس ــادق فئ ــكاري يف الفن ــويق االبت ــق التس تطبي

ــالء. ــعودية ووالء العم ــوم يف الس نج
وينقســم هــذا الفــرض إىل ثالثــة فــروض فرعيــة عــىل 

النحــو اآليت:
يؤثــر تطبيــق التســويق االبتــكاري يف الفنــادق فئــة 	 

مخســة نجــوم عــىل والء العمــالء.
يؤثــر تطبيــق التســويق االبتــكاري يف الفنــادق فئــة 	 

مخســة نجــوم عــىل مســتوى اخلدمــة.
تؤثــر جــودة اخلدمــة املقدمــة يف الفنــادق فئــة 	 

مخســة نجــوم عــىل والء العمــالء.

2. اإلطار النظري:
2.1. التسويق االبتكاري:

2.1.1. مفهوم التسويق االبتكاري:
ــي  ــًعا، ويعن ــا واس ــكاري مفهوًم ــويق االبت ــد التس يع
وعمليــات  أنشــطة  أوجــه  مجيــع  يف  االبتــكار 
وشــويكي،  )جــرادات  التســويق  وإســرتاتيجيات 
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2٠19، ص 13٤؛ بعــيل، 2٠19، ص211(.فهنــاك 
ــه تلــك املامرســات  مــن يــري التســويق االبتــكاري أن
ــكل  ــل بش ــاء العمي ــق رض ــة لتحقي ــويقية اهلادف التس
 McIntyre et al. 2003( املنافســني  مــن  أفضــل 
ــه  ــكاري أن ــويق االبت ــري التس ــن ي ــاك م p.144(، وهن

ثقافــة منظمــة مرتكــزة عــىل تعزيــز أفضــل املامرســات 
 Kahn 2005( التــي حتقــق قيمــة مضافــة للعمــالء
أن  ص19(   ،2٠19( عســقول  أوضــح  p.7(.كــام 

ــري  ــىل توف ــة ع ــدرة املنظم ــو ق ــكاري ه ــويق االبت التس
نظــام متكامــل، هيــدف إىل خلــق املزيــد مــن األفــكار 
اإلبداعيــة، باالعتــامد عــىل خــربات وقــدرات العاملني، 
مــن خــالل االحتــكاك مــع العمــالء، واالهتــامم بتلــك 
ــدة  ــات جدي ــا إىل منتج ــا وحتويله ــكار، وترمجته األف
ــق  ــويقي؛ لتحقي ــج التس ــارص املزي ــرب عن ــزة، ع متمي

ــالء. ــة للعم ــة مضاف قيم
ص   ،2٠2٠( واهلاجــري  خطــاب  أوضــح  فيــام 
التســويق  أن  ٤81( واألخــرس )2٠19، ص125( 
يســبق  مل  جديــدة  أفــكار  توليــد  هــو  االبتــكاري 
وجودهــا مــن قبــل، وترمجتهــا إىل ممارســات تســويقية 
كتحســني منتــج أو خدمــة، أو اســتخدام طريقــة جديدة 
يف التقديــم مــع أســاليب تروجييــة غــري تقليديــة، 
ووســائل غــري مألوفــة؛ ممــا يضيــف قيمــة أكــرب وأرسع 
ــث  ــب البح ــذا يتطل ــوق، وه ــني يف الس ــن املنافس م
ــى  ــق أق ــا حيق ــا؛ مم ــر منتجاهت ــن تطوي ــتمرار ع باس
حــد إلشــباع حاجــات العمــالء ورغباهتــم، مــن 
ــدة  ــدة وبعي ــويقية جدي ــات تس ــام بعملي ــالل القي خ

ــوف. ــن املأل ع
القــادر  وعبــد  ص8٠(   ،2٠18( بوفــاس  وذكــر 
وكــرشود )2٠17، ص659( أن التســويق االبتــكاري 
هــو وضــع األفــكار اجلديــدة أو غــري التقليديــة وضــع 
التطبيــق الفعــيل يف املامرســات التســويقية، ويرتكــز عىل 
عنــرص املنتــج )ســلعة أو خدمــة(، أو عنــرص الســعر، 
ــع( أو  ــكان )التوزي ــرص امل ــج، أو عن ــرص الرتوي أو عن

ــد. ــت واح ــة يف وق ــارص جمتمع ــذه العن ــىل كل ه ع

2.1.2. أمهية التسويق االبتكاري:
ــبة  ــرية بالنس ــة كب ــكاري بأمهي ــويق االبت ــع التس يتمت
ــىل  ــكاري ع ــويق االبت ــرص التس ــال يقت ــامت، ف للمنظ
االبتــكار يف املنتجــات، بــل يتضمــن االبتــكار يف كافــة 
ــات  ــرتاتيجيات واملامرس ــات واإلس ــطة والعملي األنش
ــل  ــقول، 2٠19، ص 23-2٤(.ويمث ــويقية )عس التس
ــة كبــرية لــكل مــن املنظمــة  التســويق االبتــكاري أمهي
ــورة  ــني الص ــاهم يف حتس ــث يس ــا، حي ــني هب والعامل
مبيعــات  وزيــادة  وســمعتها،  للمنظمــة  الذهنيــة 
ــز يف  ــع متمي ــب موق ــاح، وكس ــادة األرب ــة، وزي املنظم
الســوق، وجــذب عمــالء جــدد، ومواجهة املنافســة يف 
الســوق الدوليــة )عثــامن، 2٠19، ص2؛ عبــد القــادر 
ذلــك  عــىل  ص659(.عــالوة   ،2٠17 وكــرشود، 
ــف،  ــض التكالي ــكاري يف ختفي ــويق االبت ــاهم التس يس
ــني  ــر والتحس ــات التطوي ــالل عملي ــن خ ــك م وذل
ــكار  ــالل ابت ــن خ ــاج، أو م ــات اإلنت ــتمر يف عملي املس
وبــن  )بوطالعــة  جديــدة  وخدمــات  منتجــات 
ــويقي  ــز األداء التس ــش، 2٠18، ص123(، وتعزي دبي
ــه  ــم التوج ــني ودع ــاس، 2٠18، ص78(، وحتس )بوف

الريــادي للمنظــامت )رســل، 2٠16، ص11٠(. 
فيــام أضاف األخــرس )2٠19، ص126( أن التســويق 
ــة  ــىل مواكب ــة ع ــدرة املنظم ــن ق ــزز م ــكاري يع االبت
التغــريات يف رغبــات واحتياجــات العمــالء، ووضــع 
املشــكالت  لبعــض  املبتكــرة  احللــول  مــن  عــدد 
عــىل  الطلــب  وزيــادة  العمــالء،  يطرحهــا  التــي 
ــن  ــوع م ــق ن ــياحية، وحتقي ــات الس ــات املؤسس خدم
االســتقالل املــايل لتلــك املؤسســات، مــن خــالل 
ــار  ــك أش ــذايت. كذل ــل ال ــىل التموي ــا ع ــادة قدرهت زي
 ،2٠1٠( Naidoo و )ــقول )2٠19، ص 2٤-25 عس
ــن  ــكاري تكم ــويق االبت ــة التس ص1312( إىل أن أمهي
يف االســتجابة املتميــزة لرغبــات واحتياجــات العمــالء 
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ــع  ــف م ــني، والتكي ــىل املنافس ــب ع ــرية، والتغل املتغ
عيــوب  مــن  والتخلــص  األســواق،  احتياجــات 
األســاليب التســويقية القديمــة. أمــا الســيد وآخــرون 
)2٠2٠، ص353( و Kangal )2٠15، ص8( فقــد 
ذكــروا أن التســويق االبتــكاري يســاهم يف خلــق 
أفــكار جديــدة تعــزز مــن امليــزة التنافســية للمنظمــة، 
ــة  ــة، وترمج ــني باملنظم ــني أداء العامل ــاهم يف حتس ويس
ــق  ــن طري ــا ع ــول إليه ــم الوص ــي يت ــات الت املعلوم
ــزة،  ــات متمي ــات وخدم ــواق إىل منتج ــوث األس بح
كــام يســاهم يف فتــح أســواق جديــدة، واحلصــول عــىل 
ــالء يف  ــة العم ــزز ثق ــام يع ــزة، ك ــوقية متمي ــة س حص
ــالء  ــؤالء العم ــم والء ه ــن ث ــة، وم ــات املنظم منتج

ــة. ــات املنظم ملنتج

2.1.٣. مقومات نجاح التسويق االبتكاري:
يرتكــز التســويق االبتــكاري عــىل الطريقــة التــي 
تشــجع وتدفــع هبــا املنظمــة العاملــني عــىل التــرصف 
ــني  ــة العامل ــاء ثق ــوق، وبن ــو الس ــة نح ــة موجه بطريق
حــول جــودة املنتجــات املقدمــة للعمــالء قبــل أن 
تتمكــن مــن إرضــاء توقعــات العمــالء، وإضافــة قيمــة 
ــن  ــق كل م ــد اتف ــرص، 2٠19، ص٤٤2(. وق ــم )ن هل
ــد  ــن زاي ــرون )2٠2٠، ص33( وب ــب وآخ ــو حط أب
ــات  ــض املقوم ــاك بع ــىل أن هن )2٠16، ص26٠( ع
نجــاح  لضــامن  االعتبــار  يف  أخذهــا  جيــب  التــي 
التســويق االبتــكاري يف حتقيــق أهدافــه، تشــمل تلــك 

ــأيت: ــا ي ــات م املقوم
ال يعنــي االبتــكار التعقيــد يف خصائــص املنتجات، 	 

ــم  ــورة تقدي ــكار يف ص ــون االبت ــب أن يك ــل جي ب
ــًدا،  ــل تعقي ــيط وأق ــد وبس ــكل جدي ــة يف ش منفع

ــد. ــة التقلي بمعنــى ســهولة االســتخدام وصعوب
ــج 	  ــر املنت ــىل تطوي ــكار ع ــرص االبت ــب أن يقت ال جي

املزيــج  عنــارص  كافــة  يشــمل  وإنــام  شــكاًل، 
التســويقي.

االهتــامم بالعنــرص البــرشي باعتبــاره مصــدر 	 
العمــل. االبتــكار يف 

أن يكــون املنتــج املبتكــر مرتبًطــا بحــل مشــكالت 	 
ــكل  ــات تش ــرض منتج ــالل ع ــن خ ــالء، م العم
ــل  ــن قب ــا م ــري هب ــم التفك ــكاًرا مل يت ــوالً أو أف حل

ــني. ــالء أو املنافس العم
ــة 	  ــة واخلارجي ــني الداخلي ــل البيئت ــامم بتحلي االهت

نقــاط  ومعاجلــة  القــوة،  نقــاط  الكتشــاف 
ــتغلة،  ــري املس ــرص غ ــتغالل الف ــف، واس الضع

بكفــاءة. التحديــات  ومواجهــة 
تعزيــز اليقظــة التســويقية، ومتابعــة وحتليــل كافــة 	 

ــتعداد  ــة، واالس ــل املحيط ــة العم ــريات يف بيئ التغ
املســبق للتعامــل مــع تلــك املتغــريات.

رضورة االســتعداد واإلقــدام عــىل املخاطــرة، 	 
ــة  ــادرة يف بيئ ــرص ن ــاف ف ــد اكتش ــة عن وخاص
العمــل قــد ال تتكــرر مــرة أخــرى، والســعي 

تــردد. دون  الســتغالهلا 
االهتــامم بتوجيــه مجيــع وســائل الرتويــج للســوق 	 

املســتهدف، فاالبتــكار دون وســيلة اتصــال فعالــة 
يعــد خطــًأ تســويقيًّا مكلًفــا للمنظمــة.

2.1.4. أبعاد التسويق االبتكاري:
االبتــكار يف املنتــج: هنــاك عــدد مــن الطــرق 	 

تتضمــن  والتــي  املنتــج،  االبتــكار يف  لتطبيــق 
تقديــم منتجــات جديــدة، أو إضافــة خطــوط 
ــدة، أو توســيع خطــوط املنتجــات  منتجــات جدي
ــة  ــات احلالي ــر املنتج ــني وتطوي ــة، أو حتس احلالي

ص659(.  ،2٠17 وكــرشود،  القــادر  )عبــد 
إلجيــاد 	  املنظمــة  تســعى  الســعر:  يف  االبتــكار 

ــه  ــا تقدم ــعري م ــرة يف تس ــدة ومبتك ــاليب جدي أس
أســعار  وتقديــم  وخدمــات،  منتجــات  مــن 
ــىل  ــالء ع ــجع العم ــع وتش ــة تدف ــية بطريق تنافس
اإلقبــال عــىل رشاء منتجــات املنظمــة )بعــيل، 
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ص213(.  ،2٠19
يف 	  االبتــكار  يشــمل  الرتويــج:  يف  االبتــكار 

ــكار  ــالن، واالبت ــال اإلع ــكار يف جم ــج االبت الرتوي
يف جمــال البيــع الشــخيص، واالبتــكار يف جمــال 
ــرض  ــال الع ــكار يف جم ــات، واالبت ــيط املبيع تنش

ص8٤(.  ،2٠18 )بوفــاس،  والنــرش 
ــرق 	  ــن كل الط ــع: يتضم ــال التوزي ــكار يف جم االبت

يتــم  التــي  واملتميــزة  اجلديــدة  واألســاليب 
ــف  ــكل خمتل ــات بش ــع املنتج ــتخدامها لتوزي اس
املســتهدفني  العمــالء  لــكل  يصــل  وجــذاب 
برسعــة وســهولة، وحيقــق رضــاء هــؤالء العمــالء 
ــد التــي حيصــل عليهــا  ــم الفوائ مــن خــالل تعظي
ــة أو  ــة أو الزمني ــد املكاني ــواء الفوائ ــالء، س العم
احلصــول عــىل املنتــج )بعــيل، 2٠19، ص213(.

2.2. جودة اخلدمة:
2.2.1. مفهوم جودة اخلدمة:

ــات  ــق توقع ــة حتقي ــن درج ــة ع ــودة اخلدم ــرب ج تع
العميــل، أي أهنــا متثــل التطابــق بــني مــا يتمنــاه 
العميــل ومــا تقدمــه املنظمــة. وينبغــي النظــر إىل 
جــودة اخلدمــة مــن وجهــة نظــر املنظمــة، التــي متثــل 
ــم  ــددة لتقدي ــري املح ــات واملعاي ــع املواصف ــق م التطاب
ــر  ــة نظ ــن وجه ــا م ــر إليه ــك النظ ــات، وكذل اخلدم
ــه  ــع احتياجات ــق م ــة التطاب ــل درج ــي متث ــل، الت العمي
ــرس، 2٠17، ص٤6؛ وداد، 2٠1٤،  ــه )األخ ورغبات

.)171 ص
ــة 	  ــودة اخلدم ــوكل )2٠19، ص2٤( ج ــرف ع يع

العميــل  توقعــات  يتجــاوز  مــا  حتقيــق  بأهنــا 
ــل  ــن قب ــكاوى م ــدوث ش ــب ح ــه، وجتن ورغبات
ــور يف  ــع األم ــالل وض ــن خ ــك م ــل، وذل العمي
ــود  ــدم وج ــامن ع ــرة األوىل، وض ــن امل ــا م نصاهب
أيــة عيــوب أو مشــاكل يف اخلدمــات املقدمــة. فيــام 
 Xie et ــعبان )2٠17، ص31( و ــو ش ــرف أب يع

ــا  ــىل أهن ــة ع ــودة اخلدم al. )2٠18، ص٤٤7( ج

ــة  ــا اخلدم ــن أن حتققه ــي يمك ــا الت ــة الرض درج
ــم  ــباع رغباهت ــق إش ــن طري ــالء ع ــة للعم املقدم
واحتياجاهتــم وتوقعاهتــم. ويــرى أبــو ســعدة 
 ،2٠2٠( وآخــرون  وحســني  ص68(   ،2٠19(
ــذي  ــاس ال ــي املقي ــة ه ــودة اخلدم ص66( أن ج
ــق اخلدمــات  ــق تطاب حيــدد أداء املنظمــة عــن طري
التــي تقدمهــا املنظمــة مــع توقعــات العمــالء 
ــق  ــم، وحيق ــم واحتياجاهت ــبع رغباهت ــكل يش بش
رضاهــم. كــام يــربز الزيــادات والعلــوان )2٠2٠( 
هــي  اخلدمــة  جــودة  أن   )2٠15(  Janssen و 
الفــرق بــني توقعــات العمــالء للخدمــة وإدراكهم 
ــم تلــك  ــط بتقدي ــأداء الفعــيل للمنظمــة ، املرتب ل

ــة. اخلدم

2.2.2. أهداف جودة اخلدمة:
تتمثــل أهــداف جــودة اخلدمــات املقدمــة للعمالء 	 

يف حتقيــق رضــاء العميــل؛ ومــن ثــم تعزيــز والئــه 
ــال  ــوات االتص ــني قن ــر وحتس ــة، وتطوي للمنظم
ــن  ــة م ــني املنظم ــالء، ومتك ــة والعم ــني املنظم ب
القيــام بمهامهــا وأنشــطتها بفاعليــة )اجلــدي، 
2٠18، ص2٠(. كــام تشــمل أهــداف جــودة 
ــالء  ــات العم ــات وانطباع ــة تعليق ــة معرف اخلدم
تقدمــه  عــام  رضاهــم  مســتويات  ،وقيــاس 
املنظمــة مــن خدمــات يعــد وســيلة مهمــة يف 
جمــال البحــوث اإلداريــة والتخطيــط ووضــع 
ــة  ــتويات إنتاجي ــق مس ــب حتقي ــات، بجان السياس
ــات العاملــني، حيــث إن  أفضــل، وحتســني معنوي
املنظمــة هــي التــي متتلــك القــدرة عــىل تعزيــز ثقــة 
عامليهــا، وتعزيــز شــعورهم بقيمتهــم وفاعليتهــم 
ــن  ــم، وم ــىل معنوياهت ــس ع ــا ينعك ــة؛ مم يف املنظم
ــو يوســف،  ــج أفضــل )أب ــم احلصــول عــىل نتائ ث

.)22-21 ص   ،2٠19
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2.2.٣. أمهية جودة اخلدمة:
كافــة 	  أولويــات  مــن  اخلدمــات  تعــد جــودة 

النمــو  واســتمرار  للنجــاح  اهلادفــة  املنظــامت 
ــاج، 2٠19، ص  ــل )احل ــوق العم ــور يف س والتط
ــات  ــودة اخلدم ــامم بج ــع االهت 52-53(. ويرج
إىل عــدد مــن األســباب التــي يــأيت يف مقدمتهــا مــا 

ــأيت: ي
نتيجــة 	  اخلدمــات  بقطــاع  االهتــامم  زيــادة 

التحــوالت الكبــرية التــي شــهدها االقتصــاد 
العاملــي.

ــة 	  ــؤرشات اهلام ــد امل ــات أح ــودة اخلدم ــد ج تع
القــدرة  عــىل  احلكــم  خالهلــا  يمكــن  التــي 
التنافســية للمنظمــة؛ ومــن ثــم يعــد االهتــامم هبــا 

إحــدى وســائل تعزيــز تنافســية املنظمــة.
ــات 	  ــىل رغب ــرف ع ــىل التع ــامت ع ــرص املنظ ح

واحتياجــات العمــالء لضــامن االســتمرار والبقــاء 
ــوق. ــاح يف الس والنج

املدلــول االقتصــادي جلــودة اخلدمــة بالنســبة 	 
للعمــالء، حيــث إن جــذب عميــل جديــد يكلــف 
تكلفــة  أضعــاف  مخســة  املتوســط  يف  املنظمــة 
ــعدة،  ــو س ــد )أب ــل واح ــىل والء عمي ــاظ ع احلف
ص29(.  ،2٠19 لبــد،  ص68-69؛  ص   ،2٠19

وتكمــن أمهيــة جــودة اخلدمــة يف أهنــا تؤثــر 	 
عــىل حجــم الطلــب واإلقبــال عــىل اخلدمــة، 
ــة  ــة مقارن ــية للمنظم ــدرة التنافس ــن الق ــزز م وتع
ــف،  ــض التكالي ــاهم يف ختفي ــام تس ــيها، ك بمنافس
ــاظ  ــاهم يف احلف ــك تس ــاح، وكذل ــادة األرب وزي
عــىل العمــالء احلاليــني للمنظمــة مــن خــالل 
حتقيــق رضاهــم ووالئهــم، وكذلــك جــذب 
عمــالء جــدد )أبــو شــعبان، 2٠17، ص 31-

.)32

2.2.4. أنواع جودة اخلدمة:
تنقسم أنواع جودة اخلدمة إىل ما ييل:	 
اجلــودة الفنيــة: هــي التــي تتصــل بــام يتــم إشــباعه 	 

ــري إىل  ــالء، وتش ــات العم ــات واحتياج ــن رغب م
ــم  ــي يت ــة، الت ــة املقدم ــة للخدم ــب الكمي اجلوان
ــوكل، 2٠19، ص25(. ــا )ع ــا كميًّ ــري عنه التعب

الوظيفيــة: تشــري إىل مســتوى جــودة 	  اجلــودة 
للعمــالء. اخلدمــة  تقديــم  وأســلوب  طريقــة 

ــرشة 	  ــات املنت ــري إىل املعلوم ــة: تش ــودة املروج  اجل
ــا  ــي تقدمه ــات الت ــودة اخلدم ــتوى ج ــن مس ع
العمــالء، مــن خــالل وســائل  بــني  املنظمــة 

ص28(.  ،2٠19 )لبــد،  املختلفــة  الرتويــج 
اجلــودة املتوقعــة: تشــري إىل مســتوى اجلــودة الــذي 	 

يتوقــع العمــالء توافــره يف اخلدمــات املقدمــة هلــم.
إىل 	  تشــري  اإلدارة:  قبــل  مــن  املدركــة  اجلــودة 

ــباعه  ــع اإلدارة إش ــذي تتوق ــودة ال ــتوى اجل مس
ــف،  ــو يوس ــالء )أب ــات العم ــات واحتياج لرغب

ص23(.  ،2٠19

2.2.5. أبعاد قياس جودة اخلدمة:
يمكــن اهلــدف الرئيــيس يف قيــاس مســتوى جــودة 	 

وإبــراز  اجلــودة،  اخلدمــة يف حتســني مســتوى 
ــي تقدمهــا  نقــاط القــوة والضعــف يف اخلدمــة الت
املنظمــة، بشــكل ينعكــس عــىل التحســني املســتمر 
لتلــك اخلدمــات، بــام يالقــي استحســان العمــالء 
ورضاهــم )عــوكل، 2٠19، ص27(. وتتمثــل 
ــو  ــا أوس ــار إليه ــي أش ــة الت ــودة اخلدم ــاد ج أبع

ــأيت: ــام ي ــرس )2٠٠8، ص11( في وبط
ــق 	  ــزات واملراف ــة التجهي امللموســية: تشــري إىل كاف

واملظهــر العــام ملقــدم اخلدمــة.
االعتامديــة: قــدرة املنظمــة عــىل تقديــم اخلدمــات 	 

يف الوقــت املطلــوب وبالشــكل املناســب، كــام 
ــزام  ــاء وااللت ــىل الوف ــة ع ــدرة املنظم ــري إىل ق تش
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ــات. ــة وثب ــامد ودق ــا باعت ــم خدماهت بتقدي
األمــان: تشــري إىل قــدرة املنظمــة عــىل توفــري 	 

ــالء  ــعور العم ــالء، وش ــة للعم ــان والطمأنين األم
ــورة  ــن اخلط ــة م ــم خالي ــة هل ــة املقدم ــأن اخلدم ب

.)Saliba and Zoran2018p.162(

عــىل 	  املنظمــة  قــدرة  إىل  تشــري  االســتجابة: 
االســتجابة لكافــة رغبــات واحتياجــات العمــالء 
مــن اخلدمــة، وكذلــك االســتجابة لشــكواهم 

ص5٤(.  ،2٠19 )احلــاج،  رسيًعــا 
ــع 	  ــتمر م ــل املس ــه التواص ــد ب ــف: ُيقص التعاط

مقدمــة  شــكوى  ألي  واالســتجابة  العمــالء، 
منهــم، واالهتــامم هبــم ورعايتهــم، بحيــث ينتقــل 
ــة  ــد للمنظم ــل الوحي ــه العمي ــعور بأن ــل ش للعمي

.)Jebraeily 2019p.3(

2.٣. رضاء العمالء:
2.٣.1. مفهوم رضاء العمالء:

يعــد مفهــوم رضــاء العمــالء مــن املفاهيــم اهلامــة التــي 
أثــارت اهتــامم الكثــري مــن الباحثــني يف جمــال التســويق 
)محــاد، 2٠1٤، ص7٤(، حيــث أدركــت العديــد مــن 
ــكل  ــط بش ــل مرتب ــة العم ــز يف بيئ ــامت أن التمي املنظ
كبــري بدرجــة رضــاء العميــل وتلبيــة احتياجاتــه 
ورغباتــه. وقــد اختلفــت اآلراء حــول مفهــوم رضــاء 
العميــل )حامــد، 2٠19، ص85(، وقــد ذكــر بــركات 
أن  )2٠19، ص76( وشــريوف )2٠19، ص773( 
رضــاء العمــالء يعنــي درجــة تلبيــة توقعــات العميــل؛ 
ــد  ــل وبع ــذايت قب ــل ال ــم العمي ــو تقيي ــم فه ــن ث وم
ــه  ــة توقعات ــم تلبي ــا كان ت ــة إذا م ــرشاء ملعرف ــة ال عملي
ــي )2٠17،  ــف ومرين ــار الرشي ــام أش ــا. ك أو جتاوزه
ــاع  ص195( إىل أن رضــاء العمــالء هــو ذلــك االنطب
ــة  ــن مقارن ــج ع ــل، والنات ــلبي للعمي ــايب أو الس اإلجي
ــعور  ــه ش ــه، أي أن ــع توقعات ــة م ــيل للخدم األداء الفع
ــرف  ــام يع ــة. في ــه للخدم ــد جتربت ــل عن ــاب العمي ينت

لبيــب )2٠2٠، ص391( رضــاء العمــالء بأنــه رد 
الفعــل العاطفــي الناتــج عــن جتربــة اســتهالكية معينة. 
ــالء  ــاء العم ــان )2٠12، ص99( أن رض ــرى مزي وي
هــو املحــور األســايس لتوثيــق العالقــة الرتابطيــة 
الدائمــة بــني العميــل واملنظمــة؛ وذلــك لتحقيــق 
ــق  ــه مطاب ــج املقــدم إلي ــأن املنت ــل ب قناعــة لــدى العمي
لتوقعاتــه، ويشــبع احتياجاتــه ورغباتــه، وهتــدف منــه 
ــد  ــة األم ــتقبلية طويل ــات مس ــاء عالق ــة إىل بن املنظم
مبنيــة عــىل أســاس تبــادل املنفعــة بــني الطــرف األول 
ــاين  ــرف الث ــام(، والط ــاه الت ــل )رض ــل يف العمي املتمث

ــبة(. ــاح مناس ــق أرب ــة )حتقي ــل يف املنظم املتمث

2.٣.2. أمهية رضاء العميل:
ــه  ــام تقدم ــالء ع ــاء العم ــن وراء رض ــة م ــق املنظم حتق
العديــد  املنظمــة مــن منتجــات وخدمــات  تلــك 
ــة  ــدرة املنظم ــن ق ــزز م ــي تع ــد الت ــا والفوائ ــن املزاي م
ــار  ــل، ويف إط ــة العم ــور يف بيئ ــتمرار والتط ــىل االس ع
ذلــك أشــار ا لبيــب )2٠2٠، ص392( وأبــو عيســى 
وحســن )2٠18، ص52( إىل أن أمهيــة رضــاء العميــل 
ــض  ــة، وختفي ــل للمنظم ــز والء العمي ــل يف تعزي تتمث
تكلفــة األنشــطة التســويقية، بجانــب حتســني الصــورة 
الذهنيــة للمنظمــة، وتعزيــز الكلمــة املنطوقــة اإلجيابيــة 
عــن املنظمــة، وكذلــك اســتدامة امليــزة التنافســية 
للمنظمــة، وزيــادة احلصــة الســوقية للمنظمــة، وزيــادة 
نســبة املبيعــات واألربــاح والنمــو. وأضــاف اليوســف 
أن  ص1٠٠(   ،2٠12( ومزيــان  ص11(   ،2٠19(

ــأيت: ــام ي ــل في ــالء تتمث ــاء العم ــة رض أمهي
ــة 	  ــات املنظم ــن خدم ــرايض ع ــل ال ــاهم العمي يس

ــالل  ــن خ ــة، م ــدد للمنظم ــالء ج ــذب عم يف ج
ــن  ــه م ــا تقدم ــة وم ــن املنظم ــايب ع ــه اإلجي حديث
ــرايض دوًرا  ــل ال ــب العمي ــذا يلع ــات؛ وهب خدم

ــة. ــبة للمنظم ــا بالنس ــويقيًّا هامًّ تس
ال ينتقــل العميــل الــرايض عــن خدمــات منظمــة 	 
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مــا إىل منافســيها؛ ومــن ثــم ضــامن اســتمرار عمــل 
املنظمــة.

القصــور 	  وأوجــه  املشــكالت  عــىل  التعــرف 
يف اخلدمــات املقدمــة؛ ومــن ثــم العمــل عــىل 

باســتمرار. عالجهــا 
يعــد رضــاء العمــالء مــؤرًشا لدرجــة كفــاءة 	 

أنشــطة وعمليــات املنظمــة؛ ومــن ثــم تعمــل 
املنظمــة عــىل حتســني تلــك األنشــطة والعمليــات 

باســتمرار.
يســاعد رضــاء العمــالء يف الكشــف عــن مســتوى 	 

أداء العاملــني، ودرجــة كفاءهتــم، وإذا مــا كانــوا يف 
حاجــة إىل تدريــب أم ال.

2.٣.٣.أهداف قياس رضاء العمالء:
العمــالء ذات أمهيــة  قيــاس رضــاء  تعــد عمليــة 
ــة  ــؤرشات واضح ــا م ــا تعطيه ــة؛ ألهن ــرية للمنظم كب
ــح  ــاه الصحي ــري يف االجت ــل وتس ــت تعم ــام إذا كان ع
أو تســري يف االجتــاه اخلاطــئ. وينبغــي أن تكــون هــذا 
ــىل آراء  ــرف ع ــم، للتع ــكل دائ ــتمرة وبش ــة مس العملي
ومقرتحــات العمــالء املتعلقــة بــأداء املنظمــة. وهتــدف 
عمليــة قيــاس رضــاء العمــالء إىل مــا يــأيت )أبــو 

ص88(:  ،2٠11 عمــرة، 
ــث 	  ــالء؛ حي ــن العم ــة م ــة قريب ــون املنظم أن تك

ــاعد يف  ــالء يس ــاء العم ــتمر لرض ــاس املس إن القي
ــالء؛  ــات العم ــريات يف احتياج ــة التغ إدراك كاف
ــك  ــباع تل ــات إلش ــري خدم ــاعدها يف توف ــا يس مم

االحتياجــات.
يســاعد املنظمــة يف تقييــم أدائهــا، ومعرفــة درجــة 	 

مطابقــة هــذا األداء لتوقعــات العمــالء؛ ومــن 
ــرتاتيجياهتا  ــر إس ــل وتطوي ــىل تعدي ــل ع ــم العم ث

ــج. ــك النتائ ــوء تل ــويقية يف ض التس
ــة 	  ــا املنظم ــل عليه ــي حتص ــات الت ــاهم املعلوم تس

احلاليــة  املنتجــات  تطويــر  يف  العمــالء  مــن 

للمنظمــة، وكذلــك تفيــد يف تقديــم منتجــات 
جديــدة. وخدمــات 

ــا 	  ــول عليه ــم احلص ــي يت ــات الت ــاهم املعلوم تس
مــن العمــالء يف معرفــة نقــاط القــوة والضعــف يف 
املنظمــة، ســواء فيــام يتعلق بــام تقدمه مــن خدمات 
وإســرتاتيجياهتا  أنشــطتها  يف  أو  ومنتجــات، 

ــويقية. التس
إمكانيــة اســتخدام املعلومــات التــي يتــم احلصــول 	 

عليهــا مــن العمــالء كإحــدى أدوات الرقابــة 
ــا. ــني فيه ــة والعامل ــىل أداء املنظم ــة ع الداخلي

ــا 	  ــول عليه ــم احلص ــي يت ــات الت ــاهم املعلوم تس
مــن العمــالء عــىل اكتشــاف األخطــاء يف أداء 
ــك  ــالج تل ــىل ع ــل ع ــم العم ــن ث ــة؛ وم املنظم

األخطــاء وجتنبهــا مســتقباًل.

2.4. والء العمالء:
2.4.1. مفهوم والء العمالء:

تعــددت تعريفــات والء العمــالء نظــًرا الختــالف 
ــل  ــا يف املجم ــا، ولكنه ــي تناولته ــر الت ــات النظ وجه
ــوم  ــح مفه ــد أصب ــزى. وق ــس املغ ــول نف ــدور ح ت
ــه مفهــوم غــري  ــًدا؛ نظــًرا ألن ــر تعقي والء العمــالء أكث
ــل،  ــعور )بلب ــاإلدراك والش ــط ب ــم فق ــوس، وُيفه ملم
2٠11، ص6٤(. يــري الزعبــي وآخــرون )2٠19، 
بأنــه  تعريفــه  يمكــن  العمــالء  والء  أن  ص18( 
االلتــزام العميــق الــذي ُيظهــره العميــل جتــاه امتــالك 
ــم  ــىل الرغ ــتقبل، ع ــة يف املس ــة املفضل ــج أو اخلدم املنت
ــي  ــويقية الت ــريات التس ــة والتأث ــريات احلالي ــن التأث م
تؤثــر عــىل ســلوك الكثــري مــن العمــالء، وتتســبب يف 
ــري أن والء  ــن ي ــاك م ــن. وهن ــلوك متباي ــدوث س ح
العميــل هــو الرغبــة يف التعامل مــع منظمــة دون غريها 
مــن املنظــامت املنافســة، وهــو جمموعــة مــن املعتقــدات 
ــدى  ــون ل ــي تتك ــات الت ــات والرغب ــول واالجتاه واملي
 Nuseir, 2018, ص6٤؛   ،2٠19 )هــالل،  العميــل 
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 ،2٠19( وشــامم  بوقجــاين  أوضــح  فيــام   .)p.454

أن  ص327( و Orel and Kara )2٠1٤، ص119( 
والء العمــالء هــو ذلــك الســلوك القائــم عــىل إرصار 
العميــل عــىل التعامــل احلــايل واملســتقبيل مــع املنظمــة، 
ورشاء منتجاهتــا وخدماهتــا، وكذلــك حــث اآلخريــن 

ــة. ــن املنظم ــرشاء م ــىل ال ع
والء  ص15(   ،2٠17( وغالــة  ديــوب  ويعــرف 
ــل للــرشاء  ــزام املســتمر مــن العمي ــه االلت العمــالء بأن
ــذا  ــق ه ــة، وخيل ــة معين ــني أو خدم ــج مع ــتمر ملنت املس
ــس  ــرًرا لنف ا ومتك ــتمرًّ ــا مس ــلوًكا رشائيًّ ــزام س االلت
األخــذ  دون  باملنتــج،  اخلاصــة  التجاريــة  العالمــة 
يف االعتبــار كافــة اجلهــود واإلغــراءات التســويقية 
للمنافســني. وذكــر Azhar and Shah )2٠15، ص٤( 
أن والء العميــل يمثــل مقياًســا لرغبــة العميــل واجتاهه 

ــة. ــطة املنظم ــاركة يف أنش للمش

2.4.2. أنواع وتصنيفات والء العمالء:
اتفــق كل مــن عتيــق وبوروبــة )2٠2٠، ص69(؛ 
ــامم  ــاين وش ــرون )2٠2٠، ص٤5(؛ بوقج ــايل وآخ غ
 ،2٠19( وآخــرون  وطلعــت  ص328(   ،2٠19(
ــام  ــل في ــالء تتمث ــواع والء العم ــىل أن أن ص155( ع

ــأيت: ي
الــوالء املعــريف: وهــو قائــم عــىل معرفــة العميــل 	 

ــل  ــه العمي ــة، ويتوج ــات املنظم ــات وخدم بمنتج
أو اخلدمــات بســبب  املنتجــات  تلــك  لــرشاء 

ــات. ــك املنتج ــزات تل ــه بممي معرفت
 الــوالء الســلوكي: وهــو ســلوك العميــل املرتبــط 	 

اخلاصــة  واخلدمــات  املنتجــات  رشاء  بتكــرار 
ــات  ــك املنتج ــة تل ــه لعالم ــا، وتفضيل ــة م بمنظم

ــن. ــن الزم ــة م ــرتات طويل ــات لف واخلدم
ــي 	  ــل املبن ــف العمي ــو موق ــي: وه ــوالء املوقف  ال

ــزام املســتمر  عــىل اهتاممــه بإعــادة الــرشاء، وااللت
جتــاه التعامــل مــع املنظمــة دون أخــذ املنافســني يف 

االعتبــار ، وهــذا يمثــل مــؤرًشا للعميــل املخلــص 
للمنظمــة.

2.4.٣. أمهية والء العمالء:
حتقيــق  يف  منظمــة  ألي  الرئيــيس  اهلــدف  يتمثــل 
ــق  ــة بتحقي ــوم املنظم ــتمر، تق ــو املس ــاح والنم األرب
ــات  ــم منتج ــات تقدي ــق عملي ــن طري ــدف ع ــذا اهل ه
ــض  ــاع بع ــالل اتب ــن خ ــا م ــزة وبيعه ــات متمي وخدم
أكــرب  جلــذب  اهلادفــة  التســويقية  اإلســرتاتيجيات 
ــؤالء  ــىل ه ــاظ ع ــك احلف ــالء، وكذل ــن العم ــدد م ع
ــدف  ــذا اهل ــق ه ــة لتحقي ــعي املنظم ــام تس ــالء. ك العم
إىل إقنــاع العميــل بتكــرار التعامــل مــع املنظمــة ورشاء 
ــا  ــو م ــتمرار، وه ــات باس ــات وخدم ــه منتج ــا تقدم م
ــن  ــرًرا؛ وم ــا متك ــلوًكا رشائيًّ ــل س ــدى العمي ــق ل خيل
ثــم ينعكــس عــىل اســتمرار املنظمــة وتطورهــا وزيــادة 
ص٤1  ص   ،2٠2٠ )الريفــي،  الســوقية  حصتهــا 
-٤2(.وتكمــن أمهيــة والء العمــالء يف أن تكلفــة 
جــذب عمــالء جــدد يســاوي مخســة أضعــاف تكلفــة 
االحتفــاظ بالعمــالء؛ ومــن ثــم يســاهم العميــل املوايل 
ــام  ــري، ك ــكل كب ــة بش ــف يف املنظم ــض التكالي يف ختفي
ــة  ــة وإجيابي ــر مردودي ــة أكث ــوايل للمنظم ــل امل أن العمي
مــن العميــل غــري املــوايل )طلعــت وآخــرون، 2٠19، 

ص2٤(.  ،2٠15 قحــف،  ص15٤؛ 
ــل  ــال العمي ــالء يف إقب ــة والء العم ــربز أمهي ــك ت كذل
ــم  ــن ث ــة؛ وم ــن املنظم ــرى م ــرة أخ ــرشاء م ــىل ال ع
إيــرادات  وزيــادة  وعملياهتــا،  أنشــطتها  اســتمرار 
وربحيــة املنظمــة، وتعزيــز الكلمــة اإلجيابيــة املنطوقــة 
ص   ،2٠19 وشــامم،  )بوقجــاين  املنظمــة  عــن 
ص327-328(. كــام تتضــح أمهيــة والء العميــل 
بالنســبة للمنظمــة يف التســويق املجــاين للمنظمــة مــن 
ــن عــىل  ــة وحــث اآلخري ــل بتوصي ــام العمي خــالل قي
)الســيد، 2٠19، ص289؛  املنظمــة  التعامــل مــع 
عمليــة  تكــرار  أن  كــام   ،)Javed et al. 2014p.35
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 Hazrati( الــرشاء يســاهم يف اســتدامة حتقيــق األربــاح
ــة  ــني أداء املنظم ــب حتس et al. 2012 p. 5027(، بجان

وأداء العاملــني هبــا، وزيــادة املكانــة الســوقية للمنظمة، 
ــن  ــة، م ــر باملنظم ــث والتطوي ــات البح ــم عملي ودع
ــن  ــة م ــا املنظم ــل عليه ــي حتص ــات الت ــالل املعلوم خ
العمــالء )صبحــي والرشقــاوي، 2٠19، ص69(.

2.4.4. كيفية بناء والء العمالء:
حتتــاج املنظمــة لكســب والء عمالئهــا إىل تنظيــم 
هيــكيل فعــال، وأداء تنظيمــي قوي، وأنشــطة تســويقية 
فعالــة، وفتــح قنــوات اتصــال مســتمرة مــع العمــالء. 
ــاوي )2٠19، ص72( أن  ــي والرشق ــاف صبح وأض
املنظــامت الســاعية لكســب والء عمالئهــا ينبغــي عليها 
ــدي  ــري التقلي ــع غ ــل الرسي ــي، واحل ــزام التنظيم االلت
أداء اخلدمــة  التــي تؤثــر عــىل  لكافــة املشــكالت 
ــرف  ــويق، والتع ــوث التس ــامم ببح ــالء، واالهت للعم
ــات واحتياجــات العمــالء،  بشــكل مســتمر عــىل رغب
ــات  ــم منتج ــريات، وتقدي ــن تغ ــا م ــرأ عليه ــا يط وم
وخدمــات تلبــي تلــك الرغبــات واالحتياجــات، 
وكذلــك تفعيــل دور العالقــات العامــة، ومقابلــة 
ــول  ــم ح ــم وآرائه ــىل توقعاهت ــرف ع ــالء، والتع العم
أداء املنظمــة، بجانــب بنــاء نظــام إلكــرتوين إلدارة 
العالقــات مــع العمــالء ؛ لتســهيل التواصــل املســتمر 
ــل )2٠11،  ــار بلب ــام أش ــكالهتم. ك ــل مش ــم وح معه
ص 7٠-73( والســيد )2٠19، ص289( إىل جمموعــة 
مــن اإلجــراءات التــي ينبغــي عــىل أيــة منظمــة ترغــب 
ــاظ  ــة واحلف ــرتات طويل ــا لف ــب والء عمالئه يف كس

ــأيت: ــام ي ــراءات في ــك اإلج ــل تل ــم، تتمث عليه
ــة 	  ــات احلقيقي ــة املعلوم ــري كاف ــىل توف ــرص ع احل

التــي  واخلدمــات  املنتجــات  عــن  والصادقــة 
تقدمهــا املنظمــة.

تقديــم منتجــات وخدمــات تتوافــق مــع رغبــات 	 
ــكل  ــم بش ــا هل ــالء، وتقديمه ــات العم واحتياج

مناســب، حيقــق راضهــم، وجيعلهــم يشــعرون 
ــتمرار. ــم باس ــن أجله ــل م ــة تعم ــأن املنظم ب

االهتــامم باالســتامع إىل شــكاوى العمــالء والعمل 	 
عــىل حلهــا برسعــة، وكذلــك االســتامع إىل آرائهــم 
ــة  ــه املنظم ــام تقدم ــا في ــذ هب ــم، واألخ ومقرتحاهت

مــن منتجــات وخدمــات.

٣. الدراسة امليدانية:
٣.1. أداة الدراسة:

التــي  االســتبانة  اســتامرة  يف  الدراســة  أداة  متثلــت 
ــات  ــب البيان ــية، بجان ــاور رئيس ــن ٤ حم ــت م تكون
والســن،  النــوع،  شــملت  التــي  الديموغرافيــة 
األول:  املحــور  االجتامعيــة.  واحلالــة  واجلنســية، 
ــكاري يف  ــويق االبت ــق التس ــة تطبي ــم درج ــاول تقيي يتن
ــة  ــن وجه ــعودية م ــوم يف الس ــة نج ــة مخس ــادق فئ الفن
ــا  ــم توزيعه ــارة ت ــالل 23 عب ــن خ ــالء، م ــر العم نظ
عــىل أربعــة أبعــاد رئيســية، وهــي االبتــكار يف اخلدمــة 
)6 عبــارات(، واالبتــكار يف الســعر )5 عبــارات(، 
واالبتــكار يف الرتويــج )6 عبــارات(، واالبتــكار يف 
التوزيــع )6 عبــارات(. تــم إعــداد عبــارات هــذا 
ــن  ــو حطــب وآخري ــامد عــىل دراســة أب املحــور باالعت
)2٠2٠(. أمــا املحــور الثــاين فيتنــاول تقييــم مســتوى 
الفنــادق فئــة مخســة نجــوم يف  جــودة اخلدمــة يف 
ــالل  ــن خ ــالء م ــر العم ــة نظ ــن وجه ــعودية م الس
ــي  ــاد، وه ــة أبع ــىل مخس ــيمها ع ــم تقس ــارة ت 21 عب
ــارات(،  ــف )٤ عب ــارات(، والتعاط ــة )٤ عب االعتامدي
ــارات(،  ــان )٤ عب ــارات(، واألم ــتجابة )٤ عب واالس
إعــداد  تــم  عبــارات(.   5( امللموســة  واجلوانــب 
ــن  ــة كل م ــالل دراس ــن خ ــور م ــذا املح ــارات ه عب
األخــرس )2٠17( وأبــو يوســف )2٠19(. ويتنــاول 
ــن  ــالء م ــاء العم ــة رض ــم درج ــث تقيي ــور الثال املح
ــة  ــالل دراس ــن خ ــا م ــم إعداده ــارة ت ــالل 11 عب خ
مقبــول )2٠18(. وأخــرًيا يتنــاول املحــور الرابــع 
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ــارة  ــالل 11 عب ــن خ ــالء م ــتوى والء العم ــم مس تقيي
تــم إعدادهــا باالعتــامد عــىل دراســة طلعــت وآخريــن 
ــاور  ــتامرة يف املح ــم االس ــم تصمي ــد ت )2٠19(. وق

ــاميس. ــرت اخل ــاس ليك ــتخدام مقي ــة باس األربع
ــيل؛  ــاق الداخ ــات واالتس ــدى الثب ــىل م ــرف ع وللتع
فقــد تــم حســاب قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ، والتــي 
بلغــت أكثــر مــن 8٤% يف مجيــع حمــاور الدراســة، 
وهــي أكــرب مــن القيمــة املقبولــة التــي تقــدر بـــ %7٠ 
ــم  ــرب هــذه القي )Al-Romeedy 2019 p.1011(. وتعت

ــة  ــر االعتامدي ــس تواف ــذي يعك ــكل ال ــة بالش مقبول
ــج  ــذه النتائ ــم ه ــة، وتدع ــريات الدراس ــة ملتغ والثق
الثقــة يف متغــريات الدراســة، وتؤكــد صالحيتهــا 

ــة. ــل التالي ــل التحلي ملراح

٣.2. جمتمع وعينة الدراسة:
متثــل جمتمــع الدراســة يف العمــالء املرتدديــن عــىل 
الفنــادق فئــة مخســة نجــوم باململكــة العربية الســعودية، 
وحتديــًدا يف ثــالث مناطــق رئيســية، هــي: مكــة 
ــم  ــرب حج ــًرا لك ــاض. ونظ ــة، والري ــة، واملدين املكرم
ــوائية  ــة عش ــار عين ــم اختي ــد ت ــة؛ فق ــع الدراس جمتم
ــد  ــادق، وق ــك الفن ــىل تل ــن ع ــالء املرتددي ــن العم م
تــم توزيــع االســتامرة بشــكل ورقــي لضــامن وصــول 
االســتامرة ألكــرب عــدد مــن العمــالء، وكذلــك ضــامن 
اإلجابــة عــن أســئلة االســتبانة بشــكل صحيــح، 
وجتميــع أكــرب عــدد مــن االســتامرات. ويوضــح 
جــدول رقــم )1( بيانــا بعــدد اســتامرات االســتقصاء.

%عدد االستامرات الصاحلة للتحليلعدد االستامرات املسرتدةعدد االستامرات املوزعة
761671628%82.5

جدول )1( بيان بعدد استامرات االستقصاء

شكل رقم )1( نموذج الدراسة املقرتح

٣.٣. نموذج الدراسة املقرتح:
املســتقلة  املتغــريات  الدراســة  نمــوذج  يوضــح 
ــة  ــتها، وعالق ــم دراس ــي يت ــة الت ــيطة والتابع والوس
االرتبــاط والتأثــري املبــارش للمتغــري املســتقل عــىل 
املتغــري التابــع، وكذلــك التأثــري املبــارش وغــري املبــارش 
التابــع يف وجــود  املتغــري  املســتقل عــىل  للمتغــري 
املتغــري الوســيط. وبنــاء عــىل الدراســات الســابقة 
التــي تناولــت العالقــات املبــارشة بــني متغــريات 

الدراســة، مثــل دراســة كل مــن برهــوم وســعيد 
لعــالوي  )2٠٠9(؛  وآخريــن  العــزاوي  )2٠1٤(؛ 
)2٠1٤(؛  خلــوط  )2٠16(؛  بوســكرة  )2٠1٤(؛ 
ــعد  ــي )2٠17(؛ س ــري ومرايم ــان )2٠٠7(؛ خث بوعن
اهلل )2٠17(؛ املطــريي )2٠1٠(؛ بــركات )2٠19(؛ 
Rai and Medha )2٠13(؛ Walsh et al. )2٠٠8(؛ 

فقــد اقــرتح الباحــث نمــوذج الدراســة اآليت:
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جدول رقم )2( مؤرشات جودة أو تطابق نموذج الدراسة

جدول رقم )3( البيانات الديموغرافية لعينة الدراسة

٣.4. األساليب اإلحصائية املستخدمة:
 AMOS وSPSS V.25 تــم االعتــامد عــىل برناجمــي
V.24 يف حتليــل بيانــات الدراســة. وقــد تــم اســتخدام 

معامــل  قيمــة  حســاب  يف   SPSS V.25 برنامــج 
املئويــة،  والنســب  والتكــرارات،  كرونبــاخ،  ألفــا 

املعياريــة.  واالنحرافــات  احلســابية،  واملتوســطات 
كــام تــم اســتخدام برنامــج AMOS V.24 يف حســاب 
ــار،  ــل املس ــراء حتلي ــة، وإج ــودة املطابق ــؤرشات ج م
ــني  ــارش ب ــري املب ــارش وغ ــري املب ــة التأث ــاب قيم وحس

متغــريات الدراســة.

املصدرقاعدة جودة املطابقةاملؤرشات
Kline 2011أقل من 2مربع كاي املعياري

Hair et al. 2010بني ٠.٠5 – ٠.٠8مؤرش جذر متوسط مربع اخلطأ التقريبي
Chan et al. 2007أكرب من ٠.9٠مؤرش حسن املطابقة

Tabachnick and Fidell 2010أكرب من ٠.9٠مؤرش املطابقة املعياري
Schumacker and Lomax 2010أكرب من ٠.95مؤرش املطابقة املقارن

 املصدر: من إعداد الباحث باالعتامد عىل املصادر املذكورة.

4. نتائج الدراسة:
4.1. التحليل الوصفي للبيانات الديموغرافية:

النسبة املئويةالتكراراملتغرياتالنسبة املئويةالتكراراملتغريات
اجلنسية   النوع

35.7%22٤سعودي72.3%٤5٤ذكر
٤2.8%269عريب27.7%17٤أنثى

21.5%135أجنبيالسن
احلالة االجتامعية1.9%12أقل من 2٠ سنة

2٠.1%126أعزب21.5%2٠135 – أقل من 3٠ سنة
67.5%٤2٤متزوج3٤.1%3٠21٤ – أقل من ٤٠ سنة
6.5%٤1أرمل26.6%٤٠167 – أقل من 5٠ سنة
5.9%37مطلق1٠.5%5٠66 – أقل من 6٠ سنة

5.٤%6٠3٤ سنة فأكثر
ــني  ــا ب ــور م ــبة الذك ــم )3( أن نس ــدول رق ــح ج يوض
أفــراد العينــة بلغــت 72.3%، بينــام بلغــت نســبة 
ــت  ــد بلغ ــن، فق ــق بالس ــام يتعل ــاث 27.7%. وفي اإلن
نســبة مــن تــرتاوح أعامرهــم مــا بــني 3٠ – أقــل مــن 
٤٠ ســنة حــوايل 3٤.1%، وبلغــت نســبة مــن تــرتاوح 
ــوايل  ــنة ح ــن 5٠ س ــل م ــني ٤٠ – أق ــا ب ــم م أعامره
ــا  ــم م ــرتاوح أعامره ــن ت ــبة م ــت نس 26.6%، وبلغ
بــني 2٠ – أقــل مــن 3٠ ســنة حــوايل 21.5%، يليهــم 

ــن 6٠  ــل م ــني 5٠ – أق ــا ب ــم م ــرتاوح أعامره ــن ت م
ــم 6٠  ــغ أعامره ــن تبل ــم م ــبة 1٠.5%، ث ــنة بنس س
ســنة فأكثــر بنســبة 5.٤%، وأخــرًيا مــن تقــل أعامرهــم 
عــن 2٠ ســنة بنســبة 1.9%. وفيــام يتعلــق باجلنســية؛ 
الســعودية  غــري  العربيــة  اجلنســيات  كانــت  فقــد 
ــاركون  ــم املش ــبة ٤2.8%، يليه ــاركة بنس ــر مش األكث
ــرًيا  ــبة 35.7%، وأخ ــعوديني بنس ــالء الس ــن العم م
ــبة %21.5.  ــة بنس ــري العربي ــة غ ــيات األجنبي اجلنس
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أمــا بالنســبة للحالــة االجتامعيــة؛ كان املتزوجــون مــن 
ــبة %67.5 . ــاركة بنس ــر مش ــم األكث ــالء ه العم

االنحراف املعيارياملتوسط احلسايباملتغرياالنحراف املعيارياملتوسط احلسايباملتغري
االبتكار يف 

٤.23٠.81االعتامدية٤.28٠.81اخلدمة

٤.3٠٠.66التعاطف٤.23٠.9٠االبتكار يف السعر
االبتكار يف 

٤.26٠.79االستجابة٤.181.٠1الرتويج

االبتكار يف 
٤.28٠.91األمان٤.26٠.8٠التوزيع

التسويق 
٤.31٠.58اجلوانب امللموسة٤.2٤٠.8٠االبتكاري

٤.28٠.71جودة اخلدمة
٤.36٠.51والء العمالء٤.2٤٠.69رضاء العمالء

جدول رقم )٤( املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري ملتغريات الدراسة

4.2. التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة: 

ــكاري  ــويق االبت ــق التس ــتوى تطبي ــق بمس ــام يتعل في
ــة  ــة املكرم ــق مك ــوم بمناط ــة نج ــة مخس ــادق فئ يف الفن
واملدينــة والريــاض؛ يوضــح اجلــدول ارتفــاع مســتوى 
الفنــادق،  تلــك  يف  االبتــكاري  التســويق  تطبيــق 
ــراف  ــايب ٤.2٤، واالنح ــط احلس ــغ املتوس ــث بل حي
ــع  ــق مجي ــدول تطبي ــح اجل ــام يوض ــاري ٠8٠. ك املعي
ــاء  ــرية، وج ــة كب ــكاري بدرج ــويق االبت ــاد التس أبع
ــكار يف اخلدمــة" كأعــىل األبعــاد بمتوســط  ُبعــد "االبت
حســايب بلــغ ٤.28 وانحــراف معيــاري بلــغ 81.٠، 
ــة  ــة الثاني ــع" يف املرتب ــكار يف التوزي ــد "االبت ــه ُبع يلي
ــغ 26.٤  ــايب بل ــط حس ــق بمتوس ــث التطبي ــن حي م
ــة  ــاء يف املرتب ــم ج ــغ ٠.8٠، ث ــاري بل ــراف معي وانح
ــايب  ــط حس ــعر" بمتوس ــكار يف الس ــد "االبت ــة ُبع الثالث
بلــغ ٤.23 وانحــراف معيــاري بلــغ ٠.9٠، وجــاء يف 
املرتبــة الرابعــة ُبعــد "االبتــكار يف الرتويــج" بمتوســط 
حســايب بلــغ ٤.18 وانحــراف معيــاري بلــغ ٠1.1.
ــة يف  ــات املقدم ــودة اخلدم ــتوى ج ــبة ملس ــا بالنس أم
ــة  ــة املكرم ــق مك ــوم بمناط ــة نج ــة مخس ــادق فئ الفن
ــتوى  ــاع مس ــدول ارتف ــربز اجل ــاض؛ في ــة والري واملدين
ــث  ــادق، حي ــك الفن ــة يف تل ــات املقدم ــودة اخلدم ج

بلــغ املتوســط احلســايب ٤.28، واالنحــراف املعيــاري 
٠.71. كــام تــربز النتائــج ارتفــاع مســتوى مجيــع 
ــب  ــد "اجلوان ــاء ُبع ــد ج ــة، وق ــودة اخلدم ــاد ج أبع
ــغ  ــايب بل ــط حس ــاد بمتوس ــىل األبع ــة" كأع امللموس
ــد  ــه ُبع ــغ ٠.58، يلي ــاري بل ــراف معي ٤.31 وانح
"التعاطــف" بمتوســط حســايب بلــغ ٤.3٠ وانحــراف 
بمتوســط  "األمــان"  ُبعــد  ثــم   ،٠.66 معيــاري 
ــم  ــاري ٠.91، ث ــراف معي ــغ ٤.28 وانح ــايب بل حس
ُبعــد "االســتجابة" بمتوســط حســايب بلــغ 26.٤ 
وانحــراف معيــاري ٠.79، وأخــرًيا ُبعــد "االعتامديــة" 
ــاري  ــراف معي ــغ ٤.23 وانح ــايب بل ــط حس بمتوس
ــن  ــالء ع ــاء العم ــتوى رض ــق بمس ــام يتعل ٠.81.وفي
اخلدمــات املقدمــة يف الفنــادق فئــة مخســة نجــوم؛ 
فقــد بينــت النتائــج باجلــدول ارتفــاع مســتوى رضــاء 
املتوســط  بلــغ  حيــث  واضــح،  بشــكل  العمــالء 
احلســايب ٤.2٤، وانحــراف معيــاري ٠.69. أمــا 
بالنســبة ملســتوى والء العمــالء؛ فُيظهــر اجلــدول 
ارتفــاع مســتوى والء هــؤالء العمــالء بدرجــة كبــرية، 
ــراف  ــايب ٤.36، واالنح ــط احلس ــغ املتوس ــث بل حي

.٠.51 املعيــاري 
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جدول رقم )5( قيم مؤرشات تطابق النموذج مع البيانات

Y عىل املتغري التابع X شكل رقم )2( التأثري املبارش للمتغري املستقل

شكل رقم )3( املتغري الوسيط يف نموذج املعادلة البنائية

٤.3.اختبار الفروض:

الختبــار الفــروض؛ تــم إجــراء حتليــل املســار للتعــرف 
املســتقل )التســويق  للمتغــري  املبــارش  عــىل األثــر 
االبتــكاري( عــىل املتغرييــن التابعــني )رضــاء العمالء، 
ووالء العمــالء(، بجانــب استكشــاف األثــر غــري 
ــالء  ــاء العم ــىل رض ــكاري ع ــويق االبت ــارش للتس املب
ووالء العمــالء يف وجــود جــودة اخلدمــة كمتغــري 

ــيط. وس
يتضــح مــن جــدول رقــم )5( ارتفــاع قيــم مــؤرشات 
جــودة تطابــق النمــوذج مــع البيانــات بدرجــة تقــرتب 

مــن القيــم املثــيل. فقــد بلغــت قيمــة مربــع كاي 
املحســوبة 1.661، وهــي أقــل مــن 2، ممــا يــدل عــىل 
ــؤرش  ــة م ــت قيم ــام بلغ ــوذج. ك ــة للنم ــة التام املطابق
املطابقــة املقــارن ٠.951، ممــا يــدل عــىل تطابــق أفضل 
للنمــوذج مــع البيانــات. وبلغــت قيمــة مــؤرش جــودة 
ــوذج.  ــودة النم ــىل ج ــدل ع ــا ي ــة ٠.936، مم املطابق
باإلضافــة إىل أن قيمــة مــؤرش املطابقــة املعيــاري بلغــت 
٠. 9٤٤.وأخــرًيا بلغــت قيمــة مــؤرش جــذر متوســط 
مربــع اخلطــأ التقريبــي ٠.٠6، ممــا يــدل عــىل التطابــق 

ــة. األمثــل للنمــوذج مــع بيانــات العين

 مؤرش جذر متوسطمؤرش املطابقة املعياريمؤرش جودة املطابقةمؤرش املطابقة املقارنمربع كاي املعياري
مربع اخلطأ التقريبي

1.661٠.951٠.936٠.9٤٤٠.٠6

وقــد أوضــح Awang )2٠12، ص157( أن تأثــري 
ــريا  ــي "تأث ــع يعن ــري التاب ــىل املتغ ــتقل ع ــري املس املتغ
مبــارشا"، أمــا تأثــري املتغــري املســتقل عــىل املتغــري 
التابــع يف وجــود املتغــري الوســيط فيعنــي "تأثــريا 
ــكل  ــر بش ــتقل يؤث ــري املس ــارش"، أي أن املتغ ــري مب غ
ــري  ــالل املتغ ــن خ ــع م ــري التاب ــىل املتغ ــارش ع ــري مب غ
الوســيط. وهــذا مــا يوضحــه شــكل رقــم )2( ورقــم 

وبعد إضافة املتغري الوسيط إىل النموذج املوضح بشكل 
رقم )2( يصبح النموذج كاآليت:

ــا كان  ــىل إذا م ــرف ع ــوات التع ــيل خط ــام ي )3(. وفي
للمتغــري الوســيط دور يف العالقــة بــني املتغــري املســتقل 
Zaki and Al-Ro-  واملتغــري التابــع أم ال وفًقا ملــا ذكــره

meedy )2٠19، ص ص6٠-61( فيــام يــأيت:

ــري 	  ــارش للمتغ ــر املب ــار لأث ــل املس ــد معام حتدي
املســتقل عــىل املتغــري التابــع بشــكل مبــارش، كــام 

ــم )2(. ــكل رق ــح بش ــو موض ه

ــري 	  ــارش للمتغ ــر املب ــار لأث ــل املس ــد معام حتدي
ــع بعــد إدخــال املتغــري  املســتقل عــىل املتغــري التاب
ــم  ــكل رق ــو يف ش ــام ه ــوذج، ك ــيط يف النم الوس

.)3(

حتديــد معامــل املســار ألثــر املتغــري املســتقل عــىل 	 
املتغــري الوســيط.

حتديــد معامــل املســار ألثــر املتغــري الوســيط عــىل 	 
املتغــري التابــع.

إذا كانــت قيمــة معامــل املســار لتأثــري املتغــري 	 
املســتقل عــىل املتغــري التابــع بعــد إضافــة الوســيط 
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يف النمــوذج أقــل مــن قيمــة معامــل املســار لتأثــري 
املتغــري املســتقل عــىل املتغــري التابــع بــدون وجــود 
ــري  ــوي للمتغ ــري املعن ــة إىل التأث ــيط، باإلضاف وس
املســتقل عــىل املتغــري الوســيط، وكذلــك للمتغــري 
ــاك دور  ــون هن ــع؛ يك ــري التاب ــىل املتغ ــيط ع الوس

ــيط. للوس
ــا  وحتــى يمكــن توضيــح إذا كان الــدور الوســيط كليًّ
ــري  ــتقل واملتغ ــري املس ــني املتغ ــة ب ــا يف العالق أم جزئيًّ
ــا إذا كان  ــون جزئيًّ ــيط يك ــدور لبوس ــإن ال ــع، ف التاب
ــري  ــىل املتغ ــتقل ع ــري املس ــوي للمتغ ــري معن ــاك تأث هن

التابــع، بينــام يكــون الــدور الوســيط كليًّــا إذا كان 
هنــاك تأثــري غــري معنــوي للمتغــري املســتقل عــىل 

ــع. ــري التاب املتغ
 وفيــام يــيل توضيــح التأثــريات املبــارشة وغــري املبــارشة 
ــود  ــني يف وج ــن التابع ــىل املتغريي ــتقل ع ــري املس للمتغ

املتغــري الوســيط.

4.4. أثــر التســويق االبتــكاري عــى رضــاء العمــالء 
يف وجــود جــودة اخلدمــة كمتغــري وســيط:

رضــاء  عــى  االبتــكاري  التســويق  أثــر   .٤.٤.1
العمــالء:

اخلطأ املعياريمعامالت املسار املعياريةاملتغريات
S.EC.R قيمةP Valueالنتيجة

معنوي٠.719٠.٠661٠.89٠.٠٠٠التسويق االبتكاري---< رضاء العمالء

جدول رقم )6( األثر املبارش للتسويق االبتكاري عىل رضاء العمالء يف الفنادق فئة مخسة نجوم

يوضــح جــدول رقــم )6( قيمــة معامــل املســار لأثــر 
املبــارش للمتغــري املســتقل )التســويق االبتــكاري( عــىل 
املتغــري التابــع )رضــاء العمــالء( بــدون وجــود وســيط 
ــام أن  ــة ٠.719، ك ــت القيم ــد بلغ ــوذج، وق يف النم
التأثــري معنــوي )P Value= 0.000(. وتشــري هــذه 
النتيجــة إىل أن تطبيــق التســويق االبتــكاري يف الفنــادق 
ــا عــىل رضــاء العمــالء.  فئــة مخســة نجــوم يؤثــر إجيابيًّ
ويوضــح جــدول رقــم )7( قيمــة معامــل املســار ألثــر 
التســويق االبتــكاري عــىل جــودة اخلدمــة، حيــث 
بلغــت القيمــة ٠.659، كــام أن التأثــري معنــوي، وهذا 
يعنــي أن تطبيــق التســويق االبتــكاري يف الفنــادق 
ــودة  ــتوى ج ــىل مس ــا ع ــر إجيابيًّ ــوم يؤث ــة نج ــة مخس فئ
ــدول  ــربز ج ــادق. وي ــك الفن ــة يف تل ــات املقدم اخلدم
)7( أيًضــا أن قيمــة معامــل املســار ألثــر جــودة اخلدمة 
ــري  ــام أن التأث ــغ ٠.7٠6، ك ــالء بل ــاء العم ــىل رض ع
معنــوي، وهــذا يــدل عــىل التأثــري اإلجيــايب واملعنــوي 
ــىل  ــوم ع ــة نج ــة مخس ــادق فئ ــة يف الفن ــودة اخلدم جل

ــالء.  ــاء العم رض

ــة( يف  ــودة اخلدم ــيط )ج ــري الوس ــع املتغ ــد وض وعن
ــكاري(  ــني املتغــري املســتقل )التســويق االبت ــة ب العالق
ــق رشوط  ــالء(، وبتطبي ــاء العم ــع )رض ــري التاب واملتغ
التعــرف عــىل إذا مــا كان هنــاك دور للمتغــري الوســيط 
يف العالقــة بــني املتغــري املســتقل واملتغــري التابــع؛ 

ــأيت: ــا ي ــم )7( م ــدول رق ــح ج يوض

ــويق 	  ــر التس ــار ألث ــل املس ــة معام ــاض قيم انخف
ــة  ــد إضاف ــالء بع ــاء العم ــىل رض ــكاري ع االبت
جــودة اخلدمــة للنمــوذج )أصبحــت 5٤7.٠ 
مقابــل ٠.719 قبــل إضافــة الوســيط. باإلضافــة 
ــري  ــة املتغ ــد إضاف ــا بع ــوي أيًض ــري معن إىل أن التأث

الوســيط للنمــوذج )٠.٠٠٠(.
االبتــكاري 	  للتســويق  معنــوي  تأثــري  وجــود 

ــري  ــة )املتغ ــودة اخلدم ــىل ج ــتقل( ع ــري املس )املتغ
الوســيط(.

ــري 	  ــة )املتغ ــودة اخلدم ــوي جل ــري معن ــود تأث وج
الوســيط( عــىل رضــاء العمــالء )املتغــري التابــع(.
وبعــد تطبيــق الــرشوط يتضــح أن جــودة اخلدمــة 
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جدول رقم )7( األثر غري املبارش للتسويق االبتكاري عىل رضاء العمالء يف وجود جودة اخلدمة كمتغري وسيط

جدول رقم )8( األثر املبارش للتسويق االبتكاري عىل والء العمالء يف الفنادق فئة مخسة نجوم

ــا يف العالقــة بــني التســويق  تلعــب دوًرا وســيًطا جزئيًّ
االبتــكاري ورضــاء العمــالء، وهــذا يشــري إىل أن 
تأثــري التســويق االبتــكاري عــىل رضــاء العمــالء يتــم 

مــن خــالل جــودة اخلدمــة بشــكل جزئــي، وأن هنــاك 
ــكاري  ــويق االبت ــري التس ــر يف تأث ــرى تؤث ــل أخ عوام
ــوم.  ــة نج ــة مخس ــادق فئ ــالء يف الفن ــاء العم ــىل رض ع

معامالت املساراملتغريات
 املعيارية

اخلطأ املعياري
S.E

قيمة ت
C.RP Valueالنتيجة

معنوي٠.5٤7٠.٠3٤16.٠9٠.٠٠٠التسويق االبتكاري---< رضاء العمالء
معنوي٠.659٠.٠5212.67٠.٠٠٠التسويق االبتكاري---<جودة اخلدمة

معنوي٠.7٠6٠.٠8٤8.٤٠٠.٠٠٠جودة اخلدمة---< رضاء العمالء

٤.5. أثــر التســويق االبتــكاري عــى والء العمــالء يف 
وجــود جــودة اخلدمــة كمتغــري وســيط: 

4.5.1.أثر التسويق االبتكاري عى والء العمالء:

معامالت املسار املعياريةاملتغريات
اخلطأ املعياري

S.E

قيمة ت
C.R

P Valueالنتيجة

معنوي٠.697٠.٠٤71٤.83٠.٠٠٠التسويق االبتكاري---< والء العمالء

ــر  ــار لأث ــل املس ــة معام ــم )8( قيم ــدول رق ــني ج يب
املبــارش للمتغــري املســتقل )التســويق االبتــكاري( عــىل 
ــيط  ــود وس ــدون وج ــالء( ب ــع )والء العم ــري التاب املتغ
ــام أن  ــة ٠.697، ك ــت القيم ــد بلغ ــوذج، وق يف النم
التأثــري معنــوي )P Value= 0.000(. وتشــري هــذه 
النتيجــة إىل أن تطبيــق التســويق االبتــكاري يف الفنــادق 
فئــة مخســة نجــوم يؤثــر بشــكل معنــوي وإجيــايب عــىل 
والء العمــالء. ويــربز جــدول رقــم )9( قيمــة معامــل 
املســار ألثــر التســويق االبتــكاري عــىل جــودة اخلدمة، 
حيــث بلغــت القيمــة ٠.659، كــام أن التأثــري معنوي، 
وهــذا يعنــي أن تطبيــق التســويق االبتــكاري يف الفنادق 
ــا وبشــكل إجيــايب عــىل  فئــة مخســة نجــوم يؤثــر معنويًّ
ــادق.  مســتوى جــودة اخلدمــات املقدمــة يف تلــك الفن
ويبــني جــدول )9( أيًضــا أن قيمــة معامــل املســار ألثــر 
جــودة اخلدمــة عــىل والء العمــالء بلــغ ٠.657، كــام 
أن التأثــري معنــوي، وهــذا يــدل عــىل التأثــري املعنــوي 
واإلجيــايب جلــودة اخلدمــة يف الفنــادق فئــة مخســة نجــوم 

عــىل والء العمــالء. 

ــة( يف  ــودة اخلدم ــيط )ج ــري الوس ــع املتغ ــد وض وعن
ــكاري(  ــني املتغــري املســتقل )التســويق االبت ــة ب العالق
واملتغــري التابــع )والء العمــالء(، وبتطبيــق رشوط 
التعــرف عــىل إذا مــا كان هنــاك دور للمتغــري الوســيط 
يف العالقــة بــني املتغــري املســتقل واملتغــري التابــع؛ 

ــأيت: ــا ي ــم )9( م ــدول رق ــح ج يوض
ــويق 	  ــر التس ــار ألث ــل املس ــة معام ــاض قيم انخف

إضافــة  بعــد  العمــالء  والء  عــىل  االبتــكاري 
جــودة اخلدمــة للنمــوذج )أصبحــت ٠.٤39 
مقابــل ٠.697 قبــل إضافــة الوســيط، باإلضافــة 
ــري  ــة املتغ ــد إضاف ــا بع ــوي أيًض ــري معن إىل أن التأث

الوســيط للنمــوذج )٠.٠٠٠(.
االبتــكاري 	  للتســويق  معنــوي  تأثــري  وجــود 

ــري  ــة )املتغ ــودة اخلدم ــىل ج ــتقل( ع ــري املس )املتغ
الوســيط(.

ــري 	  ــة )املتغ ــودة اخلدم ــوي جل ــري معن ــود تأث وج
الوســيط( عــىل والء العمــالء )املتغــري التابــع(.
وبعــد تطبيــق الــرشوط يتضــح أن جــودة اخلدمــة 
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ــا يف العالقــة بــني التســويق  تلعــب دوًرا وســيًطا جزئيًّ
ــري  ــذا يشــري إىل أن تأث ــكاري ووالء العمــالء، وه االبت
ــن  ــم م ــالء يت ــىل والء العم ــكاري ع ــويق االبت التس

خــالل جــودة اخلدمــة بشــكل جزئــي، وأن هنــاك 
ــكاري  ــويق االبت ــري التس ــر يف تأث ــرى تؤث ــل أخ عوام

ــوم.  ــة نج ــة مخس ــادق فئ ــالء يف الفن ــىل والء العم ع
جدول رقم )9( األثر غري املبارش للتسويق االبتكاري عىل والء العمالء يف وجود جودة اخلدمة كوسيط

معامالت املسار املعياريةاملتغريات
اخلطأ املعياري

S.E
قيمة ت
C.R

P Valueالنتيجة

معنوي٠.٤39٠.٠٤11٠.71٠.٠٠٠التسويق االبتكاري---< والء العمالء
معنوي٠.659٠.٠5212.67٠.٠٠٠التسويق االبتكاري---<جودة اخلدمة

معنوي٠.657٠.٠5٤12.17٠.٠٠٠جودة اخلدمة---< والء العمالء

5. مناقشة نتائج الدراسة واختبار الفروض:
توصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج التــي يمكــن 
مناقشــتها، وبيــان مــدى اتفاقهــا أو اختالفهــا مــع 
مــا توصلــت إليــه الدراســات الســابقة، واختبــار 

ــة. ــج الدراس ــوء نتائ ــروض يف ض الف
ــاء  ــىل رض ــكاري ع ــويق االبت ــر التس ــق بأث ــام يتعل في
العمــالء يف الفنــادق فئــة مخســة نجــوم يف وجــود 
جــودة اخلدمــة كمتغــري وســيط؛ توصلــت نتائــج 
ــارًشا  ــا مب ــا وإجيابيًّ ــرًيا معنويًّ ــاك تأث الدراســة إىل أن هن
ــة  ــة مخس ــادق فئ ــكاري يف الفن ــويق االبت ــق التس لتطبي
نجــوم يف الســعودية عــىل رضــاء العمــالء. وتتفــق هذه 
النتيجــة مــع بعــض الدراســات الســابقة مثــل دراســة 
 Ramayah et )2٠٠6(؛   Voon )2٠16(؛  بوســكرة 
و  )2٠12(  Zebal and Goodwin )2٠11(؛   .al

Lam et al. )2٠12(، حيــث توصلــت الدراســات إىل 

أن التســويق االبتــكاري يؤثــر بشــكل إجيــايب يف رضــاء 
ــي  ــرض الفرع ــة الف ــت صح ــا يثب ــذا م ــالء. وه العم
"يؤثــر  والقائــل:  األول  الرئيــيس  للفــرض  األول 
ــة  ــة مخس ــادق فئ ــكاري يف الفن ــويق االبت ــق التس تطبي

ــالء". ــاء العم ــىل رض ــوم ع نج
ــا  كذلــك توصلــت الدراســة إىل أن هنــاك تأثــرًيا معنويًّ
وإجيابيًّــا مبــارًشا لتطبيــق التســويق االبتــكاري يف 
الفنــادق فئــة مخســة نجــوم عــىل مســتوى جــودة 
ــة  ــذه النتيج ــق ه ــادق. وتتف ــك الفن ــات يف تل اخلدم

مــع مــا توصلــت إليــه دراســة كل مــن برهــوم وســعيد 
والعــزاوي وآخريــن  لعــالوي )2٠1٤(  )2٠1٤(؛ 
إىل  الدراســة  تلــك  توصلــت  حيــث   ،)2٠٠9(
وجــود عالقــة إجيابيــة وكذلــك تأثــري إجيــايب ومبــارش 
ــة  ــات املقدم ــودة اخلدم ــىل ج ــكاري ع ــويق االبت للتس
ــي  ــرض الفرع ــة الف ــت صح ــا يثب ــذا م ــالء. وه للعم
"يؤثــر  والقائــل:  األول  الرئيــيس  للفــرض  الثــاين 
ــة  ــة مخس ــادق فئ ــكاري يف الفن ــويق االبت ــق التس تطبي

ــة". ــتوى اخلدم ــىل مس ــوم ع نج
ــا  ــرًيا معنويًّ ــاك تأث ــة إىل أن هن ــت الدراس ــام توصل ك
ــا مبــارًشا جلــودة اخلدمــات املقدمــة يف الفنــادق  وإجيابيًّ
فئــة مخســة نجــوم عــىل رضــاء العمــالء. وتتفــق هــذه 
النتيجــة مــع عــدد كبــري مــن الدراســات مثــل دراســة 
ــعد  ــي )2٠17(؛ س ــري ومرايم ــان )2٠٠7(؛ خث بوعن
 .Subramanian et al Shin )2٠15(؛  اهلل )2٠17(؛ 
ــت  ــث توصل )2٠1٤( و Liang et al. )2٠٠9(، حي
املقدمــة  اخلدمــة  جــودة  أن  إىل  الدراســات  تلــك 
ــاء  ــىل رض ــوي ع ــايب وق ــكل إجي ــر بش ــالء تؤث للعم
العمــالء. وهــذا يثبــت صحــة الفــرض الفرعــي 
الثالــث للفــرض الرئيــيس األول والقائــل: "تؤثــر 
ــة مخســة نجــوم  ــادق فئ جــودة اخلدمــة املقدمــة يف الفن

ــالء". ــاء العم ــىل رض ع
ــة إىل أن  ــج الدراس ــت نتائ ــك توصل ــىل ذل ــالوة ع ع
ــا يف العالقــة  جــودة اخلدمــة تلعــب دوًرا وســيًطا جزئيًّ
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بــني تطبيــق التســويق االبتــكاري يف الفنــادق فئــة 
ــت  ــا يثب ــذا م ــالء، وه ــاء العم ــوم ورض ــة نج مخس
ــل:  ــة والقائ ــيس األول للدراس ــرض الرئي ــة الف صح
ــني  ــة ب ــيًطا يف العالق ــة دوًرا وس ــودة اخلدم ــب ج "تلع
ــة  ــة مخس ــادق فئ ــكاري يف الفن ــويق االبت ــق التس تطبي

ــالء". ــاء العم ــعودية ورض ــوم يف الس نج
ــىل والء  ــكاري ع ــويق االبت ــري التس ــبة لتأث ــا بالنس أم
العمــالء يف الفنــادق فئــة مخســة نجــوم يف وجــود 
جــودة اخلدمــة كمتغــري وســيط؛ فقــد توصلــت نتائــج 
ــارًشا  ــا مب ــا وإجيابيًّ ــرًيا معنويًّ ــاك تأث الدراســة إىل أن هن
ــة  ــة مخس ــادق فئ ــكاري يف الفن ــويق االبت ــق التس لتطبي
وتتفــق  العمــالء.  الســعودية عــىل والء  نجــوم يف 
ــه دراســة خلــوط  هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إلي
ــوي  ــري معن ــود تأث ــت إىل وج ــي توصل )2٠1٤(، والت
ــق  ــىل حتقي ــكاري ع ــويق االبت ــة التس ــايب ملامرس وإجي
والء العمــالء، وهــذا مــا يثبــت صحــة الفــرض 
الفرعــي األول للفــرض الرئيــيس الثــاين والقائــل: 
ــة  ــادق فئ ــكاري يف الفن ــويق االبت ــق التس ــر تطبي "يؤث
مخســة نجــوم عــىل والء العمــالء". وتوصلت الدراســة 
أيضــا إىل وجــود تأثــري معنــوي وإجيــايب مبــارش لتطبيــق 
ــوم  ــة نج ــة مخس ــادق فئ ــكاري يف الفن ــويق االبت التس
ــادق،  ــك الفن ــات يف تل ــودة اخلدم ــتوى ج ــىل مس ع
وهــذا مــا يثبــت صحــة الفــرض الفرعــي الثــاين 
للفــرض الرئيــيس الثــاين والقائــل: "يؤثــر تطبيــق 
ــوم  ــة نج ــة مخس ــادق فئ ــكاري يف الفن ــويق االبت التس

ــة". ــتوى اخلدم ــىل مس ع
ــوي  ــري معن ــود تأث ــة إىل وج ــت الدراس ــك توصل كذل
وإجيــايب مبــارش جلــودة اخلدمــات املقدمــة يف الفنــادق 
ــذه  ــق ه ــالء. وتتف ــىل والء العم ــوم ع ــة نج ــة مخس فئ
ــابقة  ــات الس ــن الدراس ــدد م ــض ع ــع بع ــة م النتيج
املطــريي  )2٠16(؛  رسبويــل  أبــو  دراســة  مثــل 
 Javalgi 2٠1٠(؛ عبــد احلميــد ومقــدم )2٠15(؛(
Zinel- )2٠13(؛   .Akbari et al )2٠٠6(؛   .et al

Rai and Medha )2٠13(، حيــث  din )2٠٠5( و 

ــوي  ــري معن ــود تأث ــات إىل وج ــك الدراس ــت تل توصل
وإجيــايب جلــودة اخلدمــة املقدمــة للعمــالء يف والء 
العمــالء، وهــذا يثبــت صحــة الفــرض الفرعــي 
ــر  ــل: "تؤث ــاين والقائ ــيس الث ــرض الرئي ــث للف الثال
ــة مخســة نجــوم  ــادق فئ جــودة اخلدمــة املقدمــة يف الفن
عــىل والء العمــالء". وأخــرًيا؛ أبــرزت نتائــج الدراســة 
أن جــودة اخلدمــة تلعــب دوًرا وســيًطا جزئيًّــا يف 
العالقــة بــني تطبيــق التســويق االبتــكاري يف الفنــادق 
ــت  ــا يثب ــذا م ــالء، وه ــوم ووالء العم ــة نج ــة مخس فئ
ــل:  ــة والقائ ــاين للدراس ــيس الث ــرض الرئي ــة الف صح
ــني  ــة ب ــيًطا يف العالق ــة دوًرا وس ــودة اخلدم ــب ج "تلع
ــة  ــة مخس ــادق فئ ــكاري يف الفن ــويق االبت ــق التس تطبي

نجــوم يف الســعودية ووالء العمــالء".

5.1. نتائج وتوصيات الدراسة:
توصلــت الدراســة إىل عــدد كبــري مــن النتائــج املرتبطة 
ــتوى  ــق بمس ــام يتعل ــوم في ــة نج ــة مخس ــادق فئ بالفن
مســتوى  وكذلــك  االبتــكاري،  التســويق  تطبيــق 
اخلدمــات املقدمــة يف تلــك الفنــادق مــن وجهــة 
ــة  ــج متعلق ــت إىل نتائ ــك توصل ــالء، وكذل ــر العم نظ
بمســتوى رضــاء ووالء العمــالء لتلــك الفنــادق، 

ــو اآليت: ــىل النح ــج ع ــص النتائ ــن تلخي يمك
ــة 	  ــق مك ــوم بمناط ــة نج ــة مخس ــادق فئ ــق الفن تطب

املكرمــة واملدينــة والريــاض التســويق االبتــكاري 
بدرجــة كبــرية، وذلــك مــن خــالل تطبيــق أبعــاده 
األربعــة بدرجــة واضحــة ، واملتمثلــة يف االبتــكار 
ــكار يف  ــع، واالبت ــكار يف التوزي ــة، واالبت يف اخلدم

الســعر، واالبتــكار يف الرتويــج.
املقدمــة 	  اخلدمــات  جــودة  مســتوى  ارتفــاع 

ــالل  ــن خ ــك م ــادق، وذل ــك الفن ــالء يف تل للعم
جلــودة  اخلمســة  األبعــاد  مســتوى  ارتفــاع 
اجلوانــب  يف  واملتمثلــة  املقدمــة  اخلدمــات 
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امللموســة، والتعاطــف، واألمــان، االســتجابة، 
واالعتامديــة. 

ارتفــاع مســتويات رضــاء ووالء العمــالء بدرجــة 	 
كبــرية.

ــويق 	  ــارش للتس ــايب مب ــوي وإجي ــري معن ــاك تأث هن
االبتــكاري عــىل كل مــن جــودة اخلدمــة، ورضــاء 

ــالء. ــالء، ووالء العم العم
هنــاك تأثــري معنــوي وإجيــايب مبــارش جلــودة 	 

العمــالء. ووالء  العمــالء  رضــاء  عــىل  اخلدمــة 
تلعــب جــودة اخلدمــة دوًرا وســيًطا جزئيًّــا يف 	 

العالقــة بــني تطبيــق التســويق االبتــكاري يف 
الفنــادق فئــة مخســة نجــوم ورضــاء العمــالء.

تلعــب جــودة اخلدمــة دوًرا وســيًطا جزئيًّــا يف 	 
العالقــة بــني تطبيــق التســويق االبتــكاري يف 

الفنــادق فئــة مخســة نجــوم ووالء العمــالء.
ــج؛  ــن نتائ ــة م ــه الدراس ــت إلي ــا توصل ــوء م ويف ض

ــة: ــات اآلتي ــث التوصي ــرتح الباح يق
ــعودية 	  ــوم يف الس ــة نج ــة مخس ــادق فئ ــي للفن ينبغ

واإلســرتاتيجيات  األســاليب  تطبيــق  رضورة 
التســويقية احلديثــة؛ لتعزيــز قدراهتــا عــىل الوصول 
إىل عمــالء جــدد بشــكل رسيــع، وزيــادة حصتهــا 
ــويق  ــاليب: التس ــذه األس ــني ه ــن ب ــوقية، وم الس
والتســويق  الفــريويس،  والتســويق  الريــادي، 
ــيس  ــويق احل ــي، والتس ــويق اخلف ــيل، والتس التفاع
ــدة.  ــويقية اجلدي ــاليب التس ــن األس ــا م ...، وغريه

ــا 	  ــة؛ مل ــة املنطوق ــامم بالكلم ــادق االهت ــي للفن ينبغ
ــالء  ــاظ بالعم ــىل االحتف ــوي ع ــري ق ــن تأث ــا م هل
وجــذب عمــالء جــدد، فهــي بمثابــة تســويق 
غــري مبــارش للفنــدق، مــن خــالل حتــدث بعــض 
العمــالء بإجيابيــة أمــام اآلخريــن، وإقناعهــم 
ــن  ــض م ــا خيف ــادق؛ مم ــك الفن ــع تل ــل م بالتعام

تكاليــف التســويق.
ينبغــي للفنــادق فئــة مخســة نجــوم تصميــم نظــام 	 

إلدارة العالقــات مــع العمــالء إلكرتونيًّا، لتســهيل 
ــىل  ــرف ع ــالء، والتع ــع العم ــل م ــة التواص عملي
احتياجاهتــم ورغباهتــم، وتلبيتهــا بشــكل مناســب 
بــام يفــوق توقعاهتــم، وكذلــك التعــرف عــىل آراء 
ــن  ــادق م ــك الفن ــه تل ــام تقدم ــالء في ــؤالء العم ه
خدمــات، والتعــرف عــىل نقــاط القــوة والضعــف 
ــني األداء  ــور وحتس ــة القص ــة؛ ملعاجل يف أداء اخلدم
باســتمرار. كذلــك سيســاعد هــذا النظــام يف 
ــالء،  ــكالت العم ــكاوى ومش ــىل ش ــرف ع التع

ــا. ــا وحله ــا رسيًع ــاوب معه ــىل التج ــل ع والعم
ينبغــي للفنــادق فئــة مخســة نجــوم وضــع برامــج 	 

ــة لتشــجيع العمــالء عــىل تكــرار  تســويقية حتفيزي
ــراءات  ــتجابتهم لإلغ ــدم اس ــا، وع ــل معه التعام

ــني.  ــويقية للمنافس التس
ــني 	  ــة حتس ــني بأمهي ــة العامل ــادق بتوعي ــام الفن قي

ــالء،  ــة للعم ــات املقدم ــودة اخلدم ــتويات ج مس
هــو  ووالئهــم  العمــالء  رضــاء  حتقيــق  وأن 
ــون  ــم يبذل ــام جيعله ــدق، ب ــايس للفن ــدف األس اهل
ــات،  ــودة اخلدم ــني ج ــود لتحس ــن اجله ــد م املزي
وخدمتهــم للعمــالء، وتلبيــة احتياجاهتــم رسيًعــا، 

ــم. ــم ووالئه ــادة رضاه ــىل زي ــس ع ــام ينعك ب

املراجع:
أوالً: املراجع العربية:

1. أبــو حطــب، هبــة اهلل؛ الرشبينــي، حممــد والعــزب، 
حممــود. )2٠2٠(. أثــر التســويق االبتــكاري عــىل 
حتقيــق امليــزة التنافســية للمقصــد الســياحي املــرصي، 
جملــة كليــة الســياحة والفنــادق، العــدد ٤)2/1(، 

.٤٤-3٠
2. أبــو رسبويــل، الطاهــر. )2٠16(. جــودة اخلدمات 
ــة  ــالء: دراس ــق والء العم ــا يف حتقي ــة ودوره املرصفي
ميدانيــة عــىل مــرصف الوحــدة وفروعــه باملنطقــة 
الغربيــة، املجلــة الليبيــة للدراســات، العــدد 11، ٤٤-
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.6٤
البيانــات  دور   .)2٠19( أمحــد.  ســعدة،  أبــو   .3
الضخمــة يف حتســني جــودة اخلدمــات – دراســة حالــة: 
اجلامعــة اإلســالمية بغــزة، رســالة ماجســتري غــري 
منشــورة، كليــة االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة، اجلامعــة 

ــزة. ــالمية بغ اإلس
٤. أبــو شــعبان، أمحــد. )2٠17(. أثــر التدريــب عــىل 
ــات  ــالمية بمحافظ ــة اإلس ــات املرصفي ــودة اخلدم ج
غــزة، رســالة ماجســتري غري منشــورة، أكاديميــة اإلدارة 

والسياســة للدراســات العليــا، جامعــة األقــى.
5.أبــو عمــرة، رامــي )2٠11(. واقــع املامرســات 
ــا  ــزة وأثره ــاع غ ــني يف قط ــرشكات التأم ــة ل الرتوجيي
عــىل رضــا العمــالء، رســالة ماجســتري غــري منشــورة، 

ــزة. ــالمية – غ ــة اإلس ــارة، اجلامع ــة التج كلي
ــد. )2٠18(.  ــن، حمم ــرو وحس ــى، عم ــو عيس 6.أب
املســؤولية  ملفهــوم  املنظــامت  تبنــي  بــني  العالقــة 
االجتامعيــة ورضــاء ووالء العمــالء: دراســة ميدانيــة، 
ــادات  ــة الس ــورة، أكاديمي ــري منش ــتري غ ــالة ماجس رس

ــة. ــوم اإلداري للعل
ــرتاتيجية  ــامن. )2٠19(. دور إس ــف، غي ــو يوس 7.أب
املحيــط األزرق يف حتقيــق جــودة اخلدمــات التمويليــة 
ــالة  ــطني، رس ــة يف فلس ــالمية العامل ــوك اإلس يف البن
ــوم  ــاد والعل ــة االقتص ــورة، كلي ــري منش ــتري غ ماجس

ــزة. ــالمية بغ ــة اإلس ــة، اجلامع اإلداري
8.األخــرس، عبــد احلليــم. )2٠17(. إعــادة هندســة 
جــودة  حتســني  يف  ودورهــا  اإلداريــة  العمليــات 
اخلدمــات يف بلديــات حمافظــة غــزة، رســالة ماجســتري 

ــى. ــة األق ــورة، جامع ــري منش غ
عنــارص  تأثــري   .)2٠19( اهلل.  هبــة  9.األخــرس، 
ــرشكات  ــوقية ل ــة الس ــكاري يف احلص ــويق االبت التس
الســياحة بمــدن القنــاة، جملــة احتــاد اجلامعــات العربيــة 
للســياحة والضيافــة – جامعــة قنــاة الســويس، العــدد 

.13٤-12٤  ،)2(17
1٠.أوســو، خــريي وبطــرس، لــؤي. )2٠٠8(. تقييــم 
مســتوى جــودة اخلدمــات املرصفيــة مــن وجهــة نظــر 

الزبائــن، جملــة تنميــة الرافديــن، العــدد 89، 28-9.
ــات  ــودة اخلدم ــر ج ــالل. )2٠18(. أث ــدي، ب 11.اجل
الصحيــة عــىل رضــا املــرىض يف املستشــفيات األهليــة 
ــورة،  ــري منش ــتري غ ــالة ماجس ــزة، رس ــات غ يف حمافظ

ــزة. ــالمية بغ ــة اإلس ــارة، اجلامع ــة التج كلي
هندســة  إعــادة   .)2٠19( أنــس.  12.احلــاج، 
ــودة  ــىل ج ــا ع ــدرة" وأثره ــة "اهلن ــات اإلداري العملي
اخلدمــة: دراســة رشكــة مطــار اخلرطــوم الــدويل 
"الفــرتة مــن 2٠1٠ إىل 2٠18"، رســالة دكتــوراه غــري 
ــني. ــة النيل ــا، جامع ــات العلي ــة الدراس ــورة، كلي منش
13.الريفــي، أزهــار. )2٠2٠(. املامرســات الرتوجييــة 
غــري األخالقيــة ملنــدويب البيــع وأثرهــا عــىل والء 
ــىل  ــة ع ــة تطبيقي ــم )دراس ــة نظره ــن وجه ــن م الزبائ
ــزة(،  ــاع غ ــت يف قط ــات اإلنرتن ــد خدم رشكات تزوي
رســالة ماجســتري غــري منشــورة، كليــة االقتصــاد 

ــزة. ــالمية بغ ــة اإلس ــة، اجلامع ــوم اإلداري والعل
1٤.الزعبــي، فــراس؛ الزعبــي، أمحــد والشــهوان، 
للمســؤولية  التســويقية  األبعــاد   .)2٠19( رائــد. 
االجتامعيــة وأثرهــا عــىل والء العمــالء: الــدور املعــدل 
للكلمــة املنطوقــة – دراســة حالــة رشكــة االتصــاالت 
األردنيــة "أورانــج"، جملــة املثقــال للعلــوم االقتصاديــة 

ــدد 5 )1(، 37-7. ــة، الع واإلداري
ــد. )2٠2٠(.  ــوان، خال ــد والعل ــادات، حمم 15.الزي
قيــاس رضــاء العمــالء عــن جــودة خدمــات املصارف 
اإلســالمية العاملــة يف األردن، املجلــة العاملية للتســويق 

اإلســالمي، العــدد 9)2(، 175-15٠.
16.الســيد، عزيــزة. )2٠19(. دور مشــاركة العمــالء 
يف زيــادة الــوالء: دراســة ميدانيــة عــىل عمــالء البنــوك 
التجاريــة  للدراســات  العلميــة  املجلــة  التجاريــة، 
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ــدد 1٠)٤(،  ــويس، الع ــاة الس ــة قن ــة – جامع والبيئي
.3٠5-282

ــدي،  ــامن وهري ــاح، إي ــد الفت ــود؛ عب ــيد، حمم 17.الس
التســويق  فتحيــة. )2٠2٠(. حتليــل العالقــة بــني 
ــوك  ــىل البن ــة ع ــية: دراس ــزة التنافس ــكاري واملي االبت
املاليــة  البحــوث  جملــة  ببورســعيد،  التجاريــة 

.375-3٤9  ،1 العــدد  والتجاريــة، 
ــة. )2٠17(.  ــي، خول ــف، خوالــد ومرين 18.الرشي
أثــر جــودة اخلدمــات املرصفيــة يف حتقيــق رضــا 
العمــالء: دراســة اســتطالعية آلراء عمــالء بنــك 
ــة الطائــف، جملــة دراســات،  ــة بمدين الفالحــة والتنمي

.21٠-193  ،53 العــدد 
19.العــزاوي، ســحر؛ ســلامن، رائــد والنعيمــي، 
وعالقتــه  التســويقي  االبتــكار   .)2٠٠9( فاضــل. 
بجــودة اخلدمــة الصحيــة يف القطــاع احلكومــي، جملــة 

.1٤7-12٠  ،27 العــدد  واالقتصــاد،  اإلدارة 
ــة  ــودة اخلدم ــر ج ــل. )2٠1٠(. أث ــريي، دخي 2٠.املط
ــة  ــن – دراس ــىل والء الزبائ ــات ع ــويق بالعالق والتس
حتليليــة عــىل عينــة مــن املســافرين عــىل رشكــة طــريان 
ــري  ــتري غ ــالة ماجس ــت، رس ــة الكوي ــرة يف دول اجلزي
ــط  ــرشق األوس ــة ال ــامل، جامع ــة األع ــورة، كلي منش

ــا. ــات العلي للدراس
ــودة  ــر ج ــم أث ــوب. )2٠19(. تقيي ــف، أي 21.اليوس
اخلدمــة عــىل رضــا املراجعــني: دراســة حالــة يف 
مؤسســة الغــذاء والــدواء األردنيــة، رســالة ماجســتري 
ــة،  ــوم اإلداري ــاد والعل ــة االقتص ــورة، كلي ــري منش غ

ــت. ــة آل البي جامع
مقــرتح  نمــوذج   .)2٠19( حممــد.  22.بــركات، 
ملقدمــات ونواتــج رضــا العمــالء عــن البنــوك: دراســة 
ــة  ــة واألجنبي ــة املرصي ــوك التجاري ــىل البن ــة ع ميداني
ــدد  ــإلدارة، الع ــة ل ــة العربي ــرص، املجل ــة يف م العامل

.97-75  ،)2(39

23.برهــوم، أديــب وســعيد، رشــا )2٠1٤(. أثــر 
ــة  ــات الصحي ــودة اخلدم ــىل ج ــويقي ع ــكار التس االبت
مــن وجهــة نظر املــرىض يف مشــفي الباســل بطرطوس، 
جملــة جامعــة ترشيــن للبحــوث والدراســات العلميــة، 

العــدد 36)٤(، 273-29٤.
2٤.بعــيل، محــزة. )2٠19(. أثــر التســويق االبتــكاري 
ــة:  ــة االقتصادي ــيس للمؤسس ــوق التناف ــز التف يف تعزي
ــة  ــة، جمل ــر – قامل ــن عم ــر ب ــع عم ــة جمم ــة حال دراس
اإلصالحــات االقتصاديــة واالندمــاج يف االقتصــاد 

العاملــي، العــدد 13)1(، 223-2٠8.
25.بلبــل، أدهــم. )2٠11(. تقييــم مــدى نجــاح 
تطبيــق نظــام إدارة عالقــات العمــالء يف رشكــة جــوال 
للمحافظــة عــىل مســتوى والء املشــرتكني )دراســة 
ــة قطــاع غــزة(، رســالة ماجســتري غــري منشــورة،  حال

ــزة. ــالمية بغ ــة اإلس ــارة، اجلامع ــة التج كلي
26.بــن زايــد، ســارة. )2٠16(. التســويق االبتــكاري 
ــاد  ــة االقتص ــة، جمل ــارب عاملي ــه: جت ــات نجاح ومقوم

ــدد 1٤، 265-255. ــة، الع ــة البرشي والتنمي
27.بــن زايــد، ســارة وكورتــل، فريــد. )2٠17(. 
ــط األزرق:  ــرتاتيجية املحي ــكاري وإس ــويق االبت التس
عــرض جتــارب عامليــة، جملــة دراســات – جامعــة عــامر 

ــدد 51، 113-12٠. ــواط، الع ــي باألغ ثليك
التســويق  دور   .)2٠16( ســمية.  28.بوســكرة، 
ــة  ــة حال ــالء – دراس ــا العم ــق رض ــكاري يف حتقي االبت
ــالة  ــس، رس ــة موبيلي ــالء مؤسس ــن عم ــة م ــىل عين ع
ــة  ــوم االقتصادي ــة العل ــورة، كلي ــري منش ــتري غ ماجس
والتجاريــة وعلــوم التســيري، جامعــة حممــد بوضيــاف 

ــيلة. باملس
29.بوطالعــة، حممــد وبــن دبيــش، نعيمــة. )2٠18(. 
متطلبــات جتســيد التســويق االبتــكاري ودوره يف تعزيز 
امليــزة التنافســية للمؤسســة، جملــة التنميــة االقتصاديــة، 

العــدد 3)5(، 133-121.
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3٠.بوعنــان، نــور الديــن. )2٠٠7(. جــودة اخلدمــات 
ــة يف  ــة ميداني ــالء – دراس ــاء العم ــىل رض ــا ع وأثره
ــري  ــتري غ ــالة ماجس ــكيكدة، رس ــة لس ــة املينائي املؤسس
ــيري  ــوم التس ــة وعل ــوم االقتصادي ــة العل ــورة، كلي منش
والعلــوم التجاريــة، جامعــة حممــد بوضيــاف املســيلة.
التســويق  دور   .)2٠18( الرشيــف.  31.بوفــاس، 
االبتــكاري يف حتســني األداء التســويقي للمؤسســة 
االقتصاديــة: دراســة حالــة مؤسســة مطاحــن بلغيــث 
بســوق أهــراس، جملــة إدارة األعــامل والدراســات 
ــان عاشــور باجللفــة، العــدد  ــة – جامعــة زي االقتصادي

.97-78  ،)2(٤
32.بوقجــاين، جنــاة وشــامم، عبد الوهــاب. )2٠19(. 
معاجلــة الشــكاوى الناجتــة عــن فشــل اخلدمــة وأثرهــا 
ــال  ــف النق ــة اهلات ــة مؤسس ــالء: دراس ــىل والء العم ع
ــدد  ــا، الع ــامل إفريقي ــات ش ــة اقتصادي ــس، جمل موبيلي

.33٤-323  ،2٠
ــام. )2٠19(.  ــويكي، ره ــارص وش ــرادات، ن 33.ج
تطبيقــات التســويق االبتــكاري يف الــرشكات الصناعية 
ــة  ــات، جمل ــكاليات واملقرتح ــل: اإلش ــة اخللي بمحافظ

ــدد 36)1٤2(، 153-127. ــة، الع ــؤون اجتامعي ش
3٤.حامــد، حممــد )2٠18(. أثــر التســويق اإللكرتوين 
يف رضــاء العمــالء: دراســة تطبيقيــة عــىل بنكــي 
الشــامل اإلســالمي والســوداين الفرنــيس يف الفــرتة 
مــن 2٠٠7-2٠17م، رســالة دكتــوراه غــري منشــورة، 
معهــد بحــوث ودراســات العــامل اإلســالمي، جامعــة 

ــالمية. ــان اإلس أم درم
ــي،  ــروة وفهم ــوارث، م ــد ال ــامء، عب ــني، أس 35.حس
تقــي. )2٠2٠(. حتســني جــودة اخلدمــات بمطــار 
بــرج العــرب وفقــا ملتطلبــات ســكاي تراكــس، جملــة 
كليــة الســياحة والفنــادق – جامعــة مدينــة الســادات، 

العــدد ٤، 81-65.
ــة  36.محــاد، آدم. )2٠1٤(. جــودة اخلدمــات املرصفي

ــىل  ــة ع ــة ميداني ــون – دراس ــا الزب ــىل رض ــا ع وأثره
رســالة  االجتامعيــة،  والتنميــة  االدخــار  مــرصف 
ــا،  ــات العلي ــة الدراس ــورة، كلي ــري منش ــتري غ ماجس

جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا.
 .)2٠17( أســامء.  ومرايمــي،  حممــد  37.خثــري، 
ــا  ــة ورض ــودة اخلدم ــاد ج ــني أبع ــة ب ــة التفاعلي العالق
القتصاديــات  الرياضــة  جملــة  باملؤسســة،  الزبــون 

.٤7-31  ،)1(3 العــدد  األعــامل، 
38.خطــاب، حممــد واهلاجــري، حممــد. )2٠2٠(. 
ــز  ــة يف تعزي ــة البيئي ــكاري للمعرف ــويق االبت دور التس
ــات،  ــراء باجلامع ــة اخل ــة اإللكرتوني ــة املنطوق الكلم
ــدد 27)125(،  ــة، الع ــة العربي ــتقبل الرتبي ــة مس جمل

.522-٤79
ــكاري  ــويق االبت ــوة. )2٠1٤(. التس ــوط، زه 39.خل
وأثــره عــىل بنــاء والء الزبائــن – دراســة حالة "مؤسســة 
اتصــاالت اجلزائــر"، رســالة ماجســتري غــري منشــورة، 
كليــة العلــوم االقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيري، 

جامعــة أحممــد بوقــرة بومــرداس.
٤٠.ديــوب، حممــد وغالــة، قيــس. )2٠17(. دور 
ــة  ــالء: دراس ــق والء العم ــىل حتقي ــع ع ــدويب البي من
ــة  ــص، جمل ــة مح ــات يف حمافظ ــىل الصيدلي ــحية ع مس

العــدد 39)٤1(، ٤1-11. البعــث،  جامعــة 
أبعــاد  انعــكاس   .)2٠16( نعمــة.  ٤1.رســل، 
الريــادي  التوجــه  نجــاح  االبتــكاري يف  التســويق 
لرشكــة الزيــوت النباتيــة، جملــة كليــة املأمــون اجلامعــة، 

.128-11٠  ،28 العــدد 
اخلدمــات  جــودة   .)2٠17( نــور.  اهلل،  ٤2.ســعد 
ــة:  ــة ميداني ــن – دراس ــا الزبائ ــق رض ــا يف حتقي وأثره
البنــك اإلســالمي الســوداين وبنــك االدخــار والتنميــة 
ــة  ــورة، كلي ــري منش ــتري غ ــالة ماجس ــة، رس االجتامعي
الدراســات العليــا والبحــث العلمــي، جامعــة شــندي.
جــودة  أثــر   .)2٠19( فضيلــة.  ٤3.شــريوف، 
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ــالء يف  ــاء العم ــني رض ــة يف حتس ــات اإللكرتوني اخلدم
ــوم  ــة العل ــنطينة، جمل ــة قس ــر ملدين ــد اجلزائ ــاع بري قط
اإلنســانية – جامعــة العــريب بــن مهيــدي – أم البواقــي، 

.79٤-769  ،)2(6 العــدد 
ــال. )2٠19(.  ــاوي، من ــناء والرشق ــي، س ٤٤.صبح
ــة  ــالء )دراس ــىل والء العم ــويقي ع ــداع التس ــر اخل أث
ــة  ــرة(، املجل ــفر بالقاه ــياحة والس ــب الس ــة مكات حال
العــدد  والضيافــة،  والســياحة  للــرتاث  الدوليــة 

.9٤-66  ،)2(13
٤5.طلعــت، ســمر؛ بكــري، ســوزان وعبــد احلميــد، 
اخلدمــات  ســعر  تأثــري  دراســة   .)2٠19( حممــد. 
للمقصــد  العمــالء  والء  عــىل  الذهنيــة  والصــورة 
والســياحة  للــرتاث  الدوليــة  املجلــة  املــرصي، 

.168  -153  ،13 العــدد  والضيافــة، 
عبــريات.  ومقــدم،  نعيجــات  احلميــد،  ٤6.عبــد 
بالرضــا  )2٠15(. حتليــل عالقــة جــودة اخلدمــة 
ــات  ــة الدراس ــن، جمل ــىل والء الزبائ ــام ع ــر كل منه وأث
.125-1٠8  ،)8(3 العــدد  واملاليــة،  االقتصاديــة 

٤7.عبــد القــادر، ريــاض وكــرشود، إيــامن. )2٠17(. 
ــية  ــزة التنافس ــق املي ــكاري يف حتقي ــويق االبت دور التس
يف املؤسســة االقتصاديــة، جملــة الدراســات املاليــة 

واملحاســبية واإلداريــة، العــدد 8، 682-657.
٤8.عثــامن، أمحــد. )2٠19(. اإلدراك اخلفــي كتســويق 
ابتــكاري ودوره يف متويــل األنديــة الرياضيــة املرصيــة، 
ــة،  ــوم الرياض ــة وعل ــة البدني ــة للرتبي ــة العلمي املجل

ــدد 85، 35-1. الع
التســويق  دور   .)2٠19( حممــد.  ٤9.عســقول، 
االبتــكاري يف حتقيــق القيمــة املدركــة للزبون – دراســة 
حالــة رشكــة أوريــدو فلســطني – قطــاع غــزة، رســالة 
ــوم  ــاد والعل ــة االقتص ــورة، كلي ــري منش ــتري غ ماجس

ــزة. ــالمية بغ ــة اإلس ــة، اجلامع اإلداري
االنقســام  أزمــة   .)2٠19( أنــس.  5٠.عــوكل، 

ــة  ــات الصحي ــودة اخلدم ــىل ج ــره ع ــطيني وأث الفلس
احلكوميــة يف قطــاع غــزة، رســالة ماجســتري غــري 
ــزة. ــالمية بغ ــة اإلس ــوم، اجلامع ــة العل ــورة، كلي منش
ــان.  ــد، حن ــان وأمح ــب، جيه ــا؛ رج ــايل، مادون 51.غ
)2٠2٠(. تأثــري املســؤولية االجتامعيــة للــرشكات عىل 
ــوك  ــالء البن ــىل عم ــة ع ــة ميداني ــل: دراس والء العمي
احلكوميــة، املجلــة العلميــة لالقتصــاد والتجــارة، 

العــدد 1، ٤3-55.
التســويق  دور   .)2٠15( هالــة.  52.قحــف، 
بالعالقــات يف تعزيــز والء الزبائــن للعالمــة موبيليــس: 
ــف  ــر للهات ــاالت اجلزائ ــة اتص ــة مؤسس ــة حال دراس
النقــال فــرع ورقلــة، رســالة ماجســتري غــري منشــورة، 
كليــة العلــوم االقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيري، 

ــة. ــاح – ورقل ــدي مرب ــة قاص جامع
أثــر الشــفافية يف إدارة  53.لبــد، محــزة. )2٠19(. 
ــة  ــة املقدم ــات الدولي ــودة اخلدم ــىل ج ــات ع املناقص
يف املشــاريع املمولــة مــن وجهــة نظــر مقدمــي اخلدمــة 
– دراســة حالــة: جامعــات قطــاع غــزة، رســالة 
ــوم  ــاد والعل ــة االقتص ــورة، كلي ــري منش ــتري غ ماجس

ــزة. ــالمية بغ ــة اإلس ــة، اجلامع اإلداري
اجتاهــات  حتليــل   .)2٠2٠( حســن.  5٤.لبيــب، 
ــالء يف  ــات العم ــو إدارة توقع ــالء نح ــن والعم املديري
ــاع  ــىل قط ــة ع ــة تطبيقي ــل: دراس ــاء العمي ــق رض حتقي
ــة العامــة ومراكــز اخلدمــات الربيديــة  البنــوك التجاري
ــة  ــوث املالي ــة البح ــزة، جمل ــرة واجلي ــي القاه بمحافظت

العــدد ٤، ٤26-37٠. والتجاريــة، 
التســويق  أثــر   .)2٠1٤( نعيمــة.  55.لعــالوي، 
االبتــكاري يف حتســني جــودة اخلدمــة املرصفية، رســالة 
ــة  ــوم االقتصادي ــة العل ــورة، كلي ــري منش ــتري غ ماجس

ــلة. ــة املس ــيري، جامع ــوم التس ــة وعل والتجاري
56.ماهــر، ناديــة؛ زرزور، رضــوة وأبــو زيــد، نريمني. 
لــرشكات  الرقميــة  البنيــة  أثــر  قيــاس   .)2٠2٠(
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ــة  ــة العلمي ــالء، املجل ــاء العم ــق رض ــياحة يف حتقي الس
 ،)1(11 العــدد  والبيئيــة،  التجاريــة  للدراســات 

.2٤ -1
ــد. )2٠2٠(. دور  ــيد خال ــمني والس ــد، ياس 57.حمم
نمــوذج كايــزن يف حتســني االعتامديــة واالســتجابة 
ــوك  ــىل البن ــق ع ــة بالتطبي ــودة اخلدم ــاد ج ــد أبع كأح
املرصيــة، املجلــة العلميــة لالقتصــاد والتجــارة، العــدد 

.6٤٠-617  ،2
ــددات  ــر حم ــادر. )2٠12(. أث ــد الق ــان، عب 58.مزي
جــودة اخلدمــات عــىل رضــاء العمــالء – دراســة 
حالــة الصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي، رســالة 
ــة  ــوم االقتصادي ــة العل ــورة، كلي ــري منش ــتري غ ماجس
والتســيري والعلــوم التجاريــة، جامعــة أيب بكــر بلقايــد.
59.مقبــول، احلــاج. )2٠18( أثــر التســويق املــرصيف 
يف رضــاء العمــالء عــىل املصــارف الســودانية: دراســة 
ــة بنــك التضامــن اإلســالمي – بنــك اخلرطــوم –  حال
ــة  ــورة، كلي ــري منش ــوراه غ ــالة دكت ــة، رس ــك الربك بن

ــالمية. ــان اإلس ــة أم درم ــا، جامع ــات العلي الدراس
6٠.نــرص، نــوال. )2٠19(. التســويق االبتــكاري 
ــز  ــة التمي ــز ثقاف ــل لتعزي ــة: مدخ ــات املرصي باجلامع
وحتقيــق ميــزة تنافســية، املؤمتــر العلمــي الســنوي 
الســادس والعــرشون: تطويــر التعليــم العــايل بالوطــن 
ــية،  ــة والتنافس ــا الفائق ــرص التكنولوجي ــريب يف ع الع
اجلمعيــة املرصيــة للرتبيــة املقارنــة واإلدارة التعليميــة.
ــة  ــة املدرك ــر القيم ــارق. )2٠19(. أث ــالل، ط 61.ه
ــل  ــك فيص ــة بن ــة حال ــل: دراس ــق والء العمي يف حتقي
اإلســالمي الســوادين / فــرع أبــو ســعد، جملــة العلــوم 
االقتصاديــة واإلداريــة والقانونيــة، العــدد 3)7(، 58-

.83
 62.وداد، بــن قــرياط. )2٠1٤(. جــودة اخلدمــات
ــك ــة البن ــة حال ــون: دراس ــا الزب ــىل رض ــا ع  وأثره
 اخلارجــي اجلزائــري – وكالــة ســكيكدة 52، جملــة

رمــاح للبحــوث والدراســات، العــدد 1٤، 169-
187.
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التأصيل الرشعي للوسطية والتحذير من الغلو من خالل تقريرات هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية، مجعا ودراسة.

عبد الرمحن بن صالح إبراهيم الذيب
األستاذ املشارك يف قسم الدراسات اإلسالمية

استاذ العقيدة املشارك بقسم الدراسات كلية الرتبية باملجمعة جامعة املجمعة

   ملخص البحث  
أصاب  الذي  االنحراف  من  السعودية  العربية  اململكة  عانت 
مفهوم  لسوء  والتطرف،  الغلو  بسبب  الشباب  فئات  بعض 
الوسطية والتعايش مع اآلخر يف أفكارهم املنحرفة، تسبب عنه 
هليئة  كان  وقد   ، أمجع  العامل  استنكره  ما  اإلرهابية  األعامل  من 
كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية جهود واضحة، متيزت 
بالتأصيل الرشعي للتعامل مع املخالف يف الدين ممن  باقرتاهنا 
بيننا وبينه من املعاهدات ما يصان بموجبه حقوقه التي حفظها 
له الرشع احلنيف ، كام أصلت ملفهوم الوسطية بام تدل عليه أدلة 

الوحي الرشيف.
العلامء  كبار  هيئة  فتاوي  ضمن  التقريرات  هذه  ولتفرق 
هذه  مجع  رأيت  متفرقة،  أوقات  يف  صدر  التي  وترصحياهتم 
من  للوسطية  الرشعي  التأصيل  لبيان  ودراستها  التقريرات 
حماربة  يف  العلامء  كبار  هيئة  جهود  وإظهار   ، تقريراهتم  خالل 

الغلو .

الكلامت املفتاحية: 
الوسطية ، الغلو يف الدين ، اإلرهاب ، االنحراف الفكري

Abstract
The deviation of youth has long been a prob-
lem in the Kingdom of Saudi Arabia because 
of exaggeration in religion and extremism 
and misconception of modesty and intellec-
tual deviation. This resulted in performing 
terrorist attacks which sparked regional and 
international condemnation.  Senior Schol-
ar Council has put clear validation efforts 
of modesty through displaying references 
)proofs( from the Holy Quran in their ver-
dicts )fatawa(. 
Since there has been varying and diverse 
perspectives and statements about modesty 
and extremism reported by members of the 
Senior Scholar Council at different times, 
this study aims to compile and scrutinize the 
varying perspectives to find out more about 
the roots of modesty through the efforts of 
senior scholars in confronting extremism. 
This paper is outlined as the following: an 
introduction to the Senior Scholar Council 
in Saudi Arabia followed by their perspec-
tives toward trancing the Islamic roots of 
modesty, their perspectives in the waring 
of extremism and refutation of extremists 
practices, and their perspectives in tackling 
extremisms and establishment of modesty. 
Keywords: 
Modesty, exaggeration in religion, terror-
ism, intellectual deviation 

التأصيل الشرعي للوسطية والتحذير من الغلو من خالل تقريرات هيئة كبار 
العلماء في المملكة العربية السعودية، جمعا ودراسة.

احلمــد هلل رب العاملــني، والصــالة والســالم عــىل نبينــا 
حممــد ســيد األولــني واآلخريــن، وعــىل آلــه وأصحابــه 

أمجعــني ، أمــا بعــد:- 

إىل  الدعــوة  الرشعيــة يف  النصــوص  فقــد جــاءت 
ــاىل:  ــال تع ــا ، ق ــالم هب ــة اإلس ــف أم ــطية ووص الوس
ــرة:1٤3[ . ــًطا{  ]البق ــًة َوَس ــْم ُأمَّ ــَك َجَعْلنَاُك لِ }َوَكَذٰ
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ــم  ــالف مناهجه ــىل اخت ــاس ع ــن الن ــام م ــار فئ فص
ومشــارهبم يزعمــون اتصافهــم هبــا وســلوك منهجهــا، 
ــف  ــلوكه املخال ــه وس ــايل يف مذهب ــم الغ ــع أن منه م
ــكام  ــع ألح ــه املضي ــرط يف دين ــم املف ــة ، ومنه للجامع
ــي  ــر الت ــراز األط ــن إب ــد م ــكان ال ب ــة، ف ــرشع واملل ال
ــردا أو  ــف ف ــذا الوص ــتحق ه ــا اس ــف هب ــن اتص م
مجاعــة، وقــد كان هليئــة كبــار العلــامء يف اململكــة 
ــك  ــراز تل ــة يف إب ــود واضح ــعودية جه ــة الس العربي
األطــر وترســيخ قيــم االعتــدال ، مــن خــالل مــا دلــت 

ــف. ــي الرشي ــوص الوح ــه نص علي
ــار  ــة كب ــاوي هيئ ــن فت ــرات ضم ــذه التقري ــرق ه ولتف
أوقــات  يف  صــدرت  التــي  وترصحياهتــم  العلــامء 
متفرقــة، رأيــت مجــع هــذه التقريــرات ودراســتها 
لبيــان التأصيــل الرشعــي للوســطية ، وإظهــار جهــود 

ــرف. ــو والتط ــة الغل ــامء يف حمارب ــار العل ــة كب هيئ
ــة  ــد وثالث ــة ، ومتهي ــىل مقدم ــث ع ــذا البح ــاء ه فج

ــيل: ــا ي ــق م ــة، وف ــول ، وخامت فص
خطوات البحث :

املقدمة: وتضمنت أجراءات البحث  
ــامء يف  ــار العل ــة كب ــف هبيئ ــن : التعري ــد تضم التمهي

ــعودية ــة الس ــة العربي اململك
يف  العلــامء  كبــار  هيئــة  تقريــرات  األول:  الفصــل 

للوســطية الرشعــي  التأصيــل 
املطلب األول : مفهوم الوسطية لغة ورشعا.

املطلــب الثــاين : تقريــرات هيئــة كبــار العلــامء يف بيــان 
التأصيــل الرشعــي للوســطية 

الفصــل الثــاين : تقريــرات هيئــة كبــار العلــامء يف 
ــالة  ــن الغ ــدر ع ــا يص ــكار م ــو وإن ــن الغل ــر م التحذي

ــات  ــال وممارس ــن أفع م
املطلب األول : معنى الغلو لغة ورشعا

املطلــب الثــاين : تقريــرات هيئــة كبــار العلــامء يف إنــكار 
الغلو والتحذير منه 

ــامء يف  ــار العل ــة كب ــرات هيئ ــث : تقري ــب الثال املطل

بيــان بطــالن انتســاب مجاعــات الغلــو للدعــوات 
اإلصالحيــة.

ــامء يف  ــار العل ــة كب ــرات هيئ ــث : تقري ــل الثال الفص
معاجلــة الغلــو وترســيخ االعتــدال والوســطية 

هدف البحث وأسباب اختياره :  
1ـ التأصيل الرشعي للوسطية.

2ـ إبــراز جهــود هيئــة كبــار العلــامء يف اململكــة العربيــة 
الســعودية يف ترســيخ الوســطية واالعتدال.

3ـ حتذيــر املســلمني مــن الغلــو والتطــرف وبيــان 
خطــورة مناهــج الغــالة وتلبيســاهتم .

٤ـ بيــان بعــد مجاعــات الغلــو عــن منهــج أهــل الســنة 
واجلامعــة .

 الدراسات السابقة : 
تنوعــت األبحــاث عــن الوســطية والتحذيــر مــن 
ــة يف  ــات الرشعي ــود املؤسس ــك يف جه ــالة، وكذل الغ
ــو،  ــن الغل ــر م ــطية والتحذي ــيخ الوس ــة يف ترس اململك
ــه، إال أين مل أر مــن  ــه أمهيت ــب ل ــاول جان وكل منهــا تن
مجــع تقريــرات هيئة كبــار العلــامء يف التأصيــل الرشعي 
ــي  ــات الت ــض الدراس ــري إىل بع ــيل أش ــطية، ولع للوس

ــك :  ــن ذل ــث ، وم ــذا البح ــق هب ــا تعل هل
1-جهــود املؤسســات الرشعيــة باململكــة العربيــة 
الســعودية يف مواجهــة األرهــاب، إعــداد: د.حامــد بن 
مــده اجلدعــاين، بحث مقــدم ضمــن مؤمتــر دور العلامء 
ــة  ــر جامع ــرف ، بمق ــاب والتط ــن اإلره ــة م يف الوقاي
نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة بمدينــة الريــاض. 
2- دور هيئــة كبــار العلــامء باململكــة العربية الســعودية 
يف تعزيــز االمــن الفكــري، إعــداد: د.ســعد بــن فــالح 
األول  الوطنــي  للمؤمتــر  مقــدم  بحــث  العريفــي، 
"املفاهيــم والتحديــات" جامعــة  الفكــري  لأمــن 

ــعود . ــك س املل
يف  الســعودية  العربيــة  اململكــة  علــامء  3-جهــود 
ــز  ــد عزي ــا حمم ــة: د.راني ــاب ، للباحث ــة اإلره مكافح
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ــالمية  ــة اإلس ــم الثقاف ــاعد بقس ــتاذ مس ــي، األس نظم
ــعود.  ــك س ــة املل جامع

وهــذه البحــوث مــع أمهيتهــا إال أهنــا مل تتنــاول مســألة 
اتصــاف  وانتفــاء  للوســطية،  الرشعــي  التأصيــل 
ــث  ــذا البح ــراد ه ــو م ــا ه ــا، مم ــو هب ــات الغل مجاع

وركيزتــه.  

حدود البحث :
البحــث يتنــاول مــا صــدر عــن هيئــة كبــار العلــامء مــن 

ــوات الثالث : ــالل القن خ
1- الفتــاوى الرشعيــة الصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة 
عــىل  أوال  صــدرت  وقــد  والفتــوى،  للبحــوث 
جمموعتــني األوىل 26جــزء، والثانيــة يف 11 جــزء، 
ــن  ــرية م ــات األخ ــني يف الطبع ــع املجموعت ــم مج وت

الكتــاب يف 37 جملــدا..
ــام  ــا إىل ع ــدر منه ــد ص ــة، وق ــوث الرشعي 2-البح
املباحــث  خمتلــف  يف  جملــدات  ســبعة  1٤35هـــ 

الرشعيــة.
3- بيانــات صــدرت عنهــا بعــد اجتامعاهتــا الدوريــة، 

أو االســتثنائية حلاجــة تدعــو لذلــك.
أمــا مــا صــدر ألعضــاء هيئــة كبــار العلــامء مــن 
فتــاوى بصفتهــم الشــخصية فلــم تكــن ضمــن حــدود 
البحــث، ملــا للهيئــة كجهــة مجاعيــة رســمية مــن قبــول 

ــم. ــر أعظ ــع وأث واس

منهج البحث:
ســأتبع يف البحــث املنهــج االســتقرائي التحليــيل، 
مــع التــزام توثيــق النصــوص بعــزو اآليــات وختريــج 
األحاديــث، وذكــر مصــادر النقــول عــن العلــامء. وقــد 
اكتفيــت يف ختريــج األحاديــث بالعــزو إىل الصحيحــني 
أو أحدمهــا إن كان احلديــث فيهــام، مكتفيــا برقــم  

ــا. ــة فيه ــزء والصفح ــث أو اجل احلدي
واهلل أســأل أن يضــع القبــول هلــذا البحــث، واحلمــد هلل 
أوال وآخــرا عــىل مــا يــرس مــن إمتامــه ، وصــىل اهلل عــىل 

نبينــا حممــد وعــىل آلــه وصحبــه وســلم. 

ــة  ــامء يف اململك ــار العل ــة كب ــف هبيئ ــد: التعري التمهي
ــعودية ــة الس العربي

هيئــة كبــار العلــامء يف اململكــة العربيــة الســعودية 
ــوا  ــامء عرف ــن العل ــددا م ــم ع ــة تض ــة رشعي ــي هيئ ه
ــام  ــي الع ــها املفت ــي، ويرأس ــم الرشع ــربوز يف العل بال
ــداء  ــاوى واب ــدار الفت ــة بإص ــي خمول ــة، وه يف اململك
ــي  ــر امللك ــدر األم ــد "ص ــور. وق ــدة أم ــا يف ع آرائه
رقــم 137/1 وتاريــخ 1391/7/8هـــ، بإنشــاء هــذه 
اهليئــة، وجــاء يف املــادة الرابعــة منــه مــا نصــه: تتفــرع 
ــا  ــار أعضاؤه ــة خيت ــة متفرغ ــة دائم ــة جلن ــن اهليئ ع
مــن بــني أعضــاء اهليئــة )بأمــر ملكــي(، وتكــون 
مهمتهــا إعــداد البحــوث وهتيئتهــا للمناقشــة مــن قبــل 
اهليئــة، و )إصــدار الفتــاوى( يف الشــؤون الفرديــة، 
ــؤون  ــتفتني يف ش ــئلة املس ــىل أس ــة ع ــك باإلجاب وذل
العقائــد والعبــادات واملعامــالت الشــخصية وتســمى: 
)اللجنــة الدائمــة للبحــوث والفتــوى(. وجــاء يف 
الالئحة]أيضــا[: )التصــدر الفتــاوى عــن اللجنــة 
ــن  ــة م ــة املطلق ــا األغلبي ــت عليه ــة إال إذا وافق الدائم
أعضائهــا عــىل األقــل، عــىل أن ال يقــل عــدد الناظريــن 
تســاوت  وإذا  أعضــاء،  ثالثــة  عــن  الفتــوى  يف 
األصــوات يكــون صــوت الرئيــس مرحجــا( )اللجنــة 

الدائمة،1٤3٠،املقدمــة( 
ــي  ــر امللك ــدور األم ــد ص ــة بع ــكلت اللجن ــد ش وق
ــد  ــن حمم ــم ب ــيخ إبراهي ــهم الش ــاء يرأس ــة أعض بأربع
آل الشــيخ)1( ، ويف آخــر عــام 1395 هـــ بعــد انتقالــه 
ــاز)2 (  ــن ب ــز ب ــيخ عبدالعزي ــني الش ــدل ع ــوزارة الع ل

1-  الشــيخ إبراهيــم بــن حممــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ ولــد ســنة 13٤٤ هـــ. طلــب العلــم عىل 
يــد والــده وغــريه مــن علــامء الريــاض، وشــغل عــدة مناصــب مــن آخرهــا رئيســا لإلفتــاء، ثــم 
ــة ، تــويف ســنة 1٤27هـــ، انظــر ترمجتــه يف  ــرا للعــدل إىل أحيــل للتقاعــد لظروفــه الصحي وزي

مقدمــة فتــاوى اللجنــة الدائمــة 1٤3٠)39/1-٤٠(
2  -  الشــيخ اإلمــام عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل آل بــاز ولــد ســنة 1335 هـــ بمدينــة الريــاض, 
وطلــب العلــم عــىل علامءهــا، ومــن أشــهر الشــيخ حممــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ, شــغل عــدة 
مناصــب جامعــا بــني العلــم والعمــل والدعــوة والتدريــس واالحتســاب إىل أن وافــاه األجــل 
يف 27مــن حمــرم عــام 1٤2٠هـــ. رمحــه اهلل. انظــر مقدمــة فتــاوى اللجنــة الدائمــة )1/36-3٠(
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ــد يف مكــة املكرمــة  ــد اهلل بــن حممــد آل الشــيخ ، ول ــن عب ــز ب ــد العزي 3-   الشــيخ العالمــة عب
عــام 1362 هـــ، وأخــذ عــن مجــع مــن أهــل العلــم، وعمــل يف التدريس،ثــم نقــل عضــوا للجنة 
الدائمــة، إىل أن صــدر األمــر امللكــي بتعيينــه مفتيــا عامــا ورئيســا هليئــة كبــار العلــامء وال يــزال 

عــىل ذلــك، انظــر مقدمــة فتــاوى اللجنــة الدائمــة )13/1-1٤(
٤  -  أصل احلديث يف صحيح البخاري برقم )3339، ٤٤87(

رئيســا إلدارات البحــوث
واإلرشــاد  والدعــوة  واإلفتــاء  العلميــة  البحــوث 
ورئيســا للجنــة الدائمــة ، وبقــي كذلــك حتــى وفاتــه 
، ويــرأس اللجنــة يف الوقــت احلــارض ســامحة الشــيخ 
عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل آل الشــيخ)3( متعــه اهلل 

ــة.  الصح

العلــامء يف  تقريــرات هيئــة كبــار   : الفصــل األول 
للوســطية الرشعــي  التأصيــل 

وفيه مطلبان:

املطلب األول : مفهوم الوسطية لغة ورشعا:
ــم،  ــو أفضله ــن ه ــني أمري ــا كان ب ــة م ــط يف اللغ الوس

ــار  ــدل واخلي ــط الع ــل الوس ــذا قي ول
قــال ابــن فــارس: "الــواو والســني والطــاء: بنــاء 
صحيــح يــدل عــىل العــدل والنصــف. وأعــدل اليشء: 
ــال  ــطه " )1399 ، ج6/ص1٠8 (، وق ــطه ووس أوس
ــرديء.  ــد وال ــني اجلي ــط، أي ب ــري: " يشء وس اجلوه
ــو  ــطها، وه ــذي يف وس ــر ال ــالدة: اجلوه ــطة الق وواس

ج2/ص278(  ،1٤٠7( أجودهــا." 
قــال الراغــب: "وســط الــيشء مالــه طرفــان متســاويا 
القــدر ... والوســط تــارة يقــال فيــام لــه طرفــان 
مذمومــان يقــال هــذا أوســطهم حســبا إذا كان يف 
ــو  ــذي ه ــود ال ــال وكاجل ــم حم ــه، وأرفعه ــطة قوم واس
ــرسف ..." )األصفهاين،1٤12هـــ ،  ــل وال ــني البخ ب

)522 1/ص ج
ــط يف  ــظ الوس ــتعامل لف ــاء اس ــاين ج ــذه املع ــىل ه وع
ــًة َوَســًطا  لِــَك َجَعْلنَاُكــْم ُأمَّ الــرشع: قــال تعــاىل: }َوَكَذٰ
َتُكوُنــوا ُشــَهَداَء َعــىَل النَّــاِس{  ]البقــرة:1٤3[ ، وقــد  لِّ
ــه:  ــة بقول ــذه اآلي ــلم ه ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص فرسالنب
)الوســط العــدل( )٤( ، وبــه جــاءت عبــارات املفرسين: 

فعــن قتــادة - يف قولــه ﴿أمــة وســطا﴾ - قــال: )عدوال 
لتكــون هــذه األمــة شــهداء عــىل النــاس ( )الصنعــاين، 

1٤1٠هـ،ج1/ص6٠(.
وذكــر ابــن جريــر يف تفســريه أن اهلل إنــام وصفهــم 
ــل  ــن أه ــم م ــال ه ــن، ف ــطهم يف الدي ــطية لتوس بالوس
ــه،  ــري في ــل التقص ــن أه ــم م ــن ، وال ه ــو يف الدي الغل
ولكنهــم أهــل توســط واعتــدال فيــه، فوصفهــم 
أوســطها.  اهلل  إىل  األمــور  أحــب  كان  إذ  بذلــك، 
ــي :  ــال القرطب ــربي، 1٤2٠ج3/ص1٤2(، وق )الط
)..الوســط : العــدل ، وأصــل هــذا أن أمحــد األشــياء 

أوســطها. ..
ُكــْم َلــْواَل  ويف التنزيــل : }َقــاَل َأْوَســُطُهْم َأمَلْ َأُقــل لَّ
ُتَســبُِّحوَن{  ]القلــم:28[ أي أعدهلــم وخريهــم." 

) 1٤٠8،ج2/ص153(
وقــرر العالمــة ابــن القيــم هــذا املعنــي بــكالم جامــع، 
فقــال رمحــه اهلل: "..االقتصــاد هــو التوســط بــني 
طــريف  اإلفــراط والتفريــط، ولــه طرفــان مهــا ضــدان 

ــاوزة.")1395،ج2/ص752(  ــري، وجم ــه: تقص ل
عــن  وعــدل  بالوســط  أخــذ  املقتصــد  أن  وذكــر 
الطرفــني...، والديــن كلــه بــني هذيــن الطرفــني .. بــني 
الغــايل فيــه واجلــايف عنــه. وأن الغلــو هــو جمــاوز األمــر 
وتعديــه، ومــا أمــر اهلل بأمــر إال وللشــيطان فيــه نزغتــان 
ــري  ــط وتقص ــا إىل تفري ــاوزة، وإم ــو وجم ــا إىل غل فأم
ــن  ــام إال م ــص منه ــان ال خيل ــط آفت ــو والتفري ، والغل
اقتــدى برســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم وتــرك 

ــه..  ــاء ب ــا ج ــم مل ــاس وآراءه ــوال الن أق

املطلــب الثــاين: تقريــرات هيئــة كبــار العلــامء يف بيــان 
التأصيــل الرشعــي للوســطية 

ــبق  ــي س ــاين الت ــطية باملع ــوم الوس ــى أن مفه ال خيف
ــد أن يضفــي  ذكرهــا حمــل أن تكــون دعــاوى ملــن يري
رشعيــة عــىل منهجــه ومســلكه، ولــذا كان ال بــد مــن 
التأصيــل الرشعــي هلــا، منعــا مــن انحــراف مفهومهــا 
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الصحيــح، إىل مــا خيالفــه غلــوا أو تفريطــا. وقــد 
ــطية  ــن الوس ــث ع ــامء احلدي ــار العل ــة كب ــت هيئ تناول
يف عــدد مــن بياناهتــا والفتــاوى الصــادرة عنهــا ، ومــن 
ــن  ــا أن م ــن بياهن ــة( م ــاوى اللجن ــاء )فت ــا ج ــك م ذل
ــة  ــرون الفاضل ــا الق ــازت هب ــي أمت ــال الت ــم اخلص أه
التــي جــاءت األحاديــث يف فضلهــم، وفيهــا مــا نصــه: 
"..إن مــن أهــم اخلصــال التــي امتــازت هبــا ..القــرون 
ــاس:  ــع الن ــىل مجي ــة ع ــا اخلريي ــازت هب ــة، وح املفضل
حتكيــم الكتــاب والســنة يف مجيــع األمــور، وتقديمهــام 
ــا مــن كان، وفهــم نصــوص  عــىل قــول كل أحــد كائن
الوحيــني الرشيفــني حســب القواعــد الرشعيــة واللغــة 
ــا،  ــا وكلياهت ــا بعمومه ــة كله ــذ الرشيع ــة، وأخ العربي
ــاهبات إىل  ــوص املتش ــا، ورد النص ــا وجزئياهت وآحاده
النصــوص املحكــامت، وهلــذا اســتقاموا عــىل الرشيعــة 
ــدوا  ــذ، ومل يزي ــا بالنواج ــوا عليه ــا، وعض ــوا هب وعمل
فيهــا ومل ينقصــوا، وكيــف حيدث منهــم زيــادة أو نقص 
ــن  ــوم م ــص املعص ــكون بالن ــم مستمس ــن وه يف الدي
ــة الدائمــة،1٤3٠،ج12/ اخلطــأ والزلــل؟ .." )اللجن
ــوط  ــذا اخلط ــة ه ــان اللجن ــن بي ــد تضم ص3٠9(، فق
الرئيســة هلــذه الوســطية املبتغــاه، ويمكــن لنــا أن 

ــة:  ــا ذكــروه باألمــور التالي نلخــص م
1-حتكيــم الكتــاب والســنة يف مجيــع األمــور، وتقديــم 

مــا جــاء فيهــام عــىل مجيــع مــا ســوامها .
ــم  ــب فه ــني بحس ــوص الوحي ــم نص ــون فه 2-أن يك
الســلف القائــم عــىل القواعــد الرشعيــة واللغــة العربية

3-رد املتشابه إىل املحكم .
وقــد جــاء العديــد مــن بيانــات وفتــاوى للجنــة 

الثالثــة: الدائمــة يف تقريــر هــذه األصــول 

ــى  ــام ع ــنة وتقديمه ــاب والس ــم الكت ــا األول: حتكي أم
ــا ســوامها. ــع م مجي

جــاء تقريــر هــذا األصــل يف كثــري مــن فتــاوى اللجنــة 

وبيانــات هيئــة كبــار العلــامء)5(، ومــن ذلــك مــا جاء يف 
إحــدى إجاباهتــم، بــام نصــه: "املنهــج الواجــب اتباعــه 
ــىل  ــتعانة ع ــنة، واالس ــاب والس ــو الكت ــه ه ــذ ب واألخ
فهمهــام بــاهلل ثــم بــكالم أئمــة الســلف يف بياهنــام، ومــن 
ــن  ــو م ــال، فه ــام وعم ــام، عل ــا بمنهجه كان.. ملتزم
أهــل الســنة واجلامعــة، ومــن قــرص يف يشء مــن ذلــك 
ــه  ــل من ــا حص ــدر م ــال بق ــرط، أو غ ــو مف أو زاد فه
مــن املخالفــة واالبتداع.")اللجنــة الدائمــة،1٤3٠ 
،ج12/ص86(، وجــاء يف فتــاوى اللجنــة يف حديثهــا 
ــة  ــل يف خدم ــا تعم ــي أهن ــي تدع ــات الت ــن اجلامع ع
اإلســالم، مــا نصــه: "الواجــب التعــاون مــع اجلامعــة 
ــه  ــا علي ــنة وم ــاب والس ــج الكت ــىل منه ــري ع ــي تس الت
ســلف األمــة يف الدعــوة إىل توحيــد اهلل ســبحانه، 
الــرشك  مــن  والتحذيــر  لــه،  العبــادة  وإخــالص 
ــة  ــات املخالف ــة اجلامع ــايص، ومناصح ــدع واملع والب
لذلــك، فــإن رجعــت إىل الصــواب فإنــه يتعــاون معهــا 
، وإن اســتمرت عــىل املخالفــة وجــب االبتعــاد عنهــا 
والتــزام الكتــاب والســنة.." )اللجنــة الدائمــة،1٤3٠ 

2/ص٤2( ،ج 
وجــاء يف فتــوى اللجنــة الدائمــة: "..أمــا مــن اختــذ إهله 
هــواه وعــارض الكتــاب والســنة الصحيحــة برأيــه أو 
رأي إمامــه وقــول متبوعــه محيــة لــه وعصبيــة، أو تــأول 
ــة  ــة العربي ــاه اللغ ــام تأب ــنة ب ــاب والس ــوص الكت نص
وتــرده أصــول الرشيعــة اإلســالمية فشــذ بذلــك عــن 
اجلامعــة فهــو مــن الفــرق الثنتــني والســبعني التــي ذكــر 
الرســول املعصــوم حممــد صــىل اهلل عليــه وســلم بأهنــا 
ــة  ــار، وإذا فأمــارة هــذه الفــرق .. مفارق مجيعهــا يف الن
ــع  ــق م ــل يتف ــال تأوي ــاع ب ــنة واإلمج ــاب والس الكت
ــه  ــه صاحب ــذر ب ــة ويع ــول الرشيع ــرآن وأص ــة الق لغ

ــم )1979 ،356٠، 6229،9783....(،  ــاوى رق ــة الفت ــة الدائم ــاوى اللجن ــر : فت 5  - انظ
ــخ 1٤19/٤/2هـــ ، و  ــف بتاري ــدة بالطائ ــه ٤9 املنعق ــامء يف دورت ــار العل ــة كب ــس هيئ وجمل
جملــس هيئــة كبــار العلــامء باململكــة العربيــة الســعودية يف جلســته االســثنائية العــارشة املنعقــدة 

ــة الطائــف يــوم الســبت1٤17/2/13 هـــ. يف مدين
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6- مــن ذلــك صنيــع ســعيد حــوى يف محلــه مجاعــة املســلمني عــىل حــزب )األخــوان 
املســلمني(، ومصطفــى شــكري يف عــده مجاعتــه هــي مجاعــة املســلمني وتكفــري مــن مل يدخــل يف 

ــق )ص211-21٠(    ــن اللوحي ــن، د.عبدالرمح ــو يف الدي ــاب الغل ــر كت ــة!، انظ ــذا اجلامع ه
7- مل أقف عىل مصدر يعرف هبذه اجلامعة املتواجدة يف باكستان وتنتحل هذه املامرسات.  

ــة الدائمــة،1٤3٠،ج 2/ ــام أخطــأ فيه."أهـــ )اللجن في
ص223(، وفتاواهيــم يف تقريــر هــذا األصــل كثــرية .
وأمــا األمــر الثــاين : وجــوب فهــم نصــوص الوحيــني 
بحســب فهــم الســلف القائــم عــىل القواعــد الرشعيــة 
واللغــة العربيــة: فقــد جــاء يف فتــاوى اللجنــة الدائمــة 
مــا نصــه : "..املنهــج الواجــب اتباعــه واألخــذ بــه هــو 
ــم  ــاهلل ث ــاب والســنة، واالســتعانة عــىل فهمهــام ب الكت
ــة،  ــة الدائم ــام.." )اللجن ــلف يف بياهن ــة الس ــكالم أئم ب

12/ص86(،  1٤3٠،ج 
وجــاء فيهــا أيضــا: "..القــرآن حجــة تثبــت هبــا 
ــد  ــى قواع ــىل مقت ــتنباطا ع ــة واس ــكام رصاح األح
ــة وطريقــة العــرب يف فهمهــم للغتهــم."  اللغــة العربي

 )٤٤2 3/ص  الدائمــة،1٤3٠،ج  )اللجنــة 
ــرآن  ــول ..إن الق ــا ق ــرى : "..وأم ــوى أخ ــاء يف فت وج
صنعــه اهلل فغــري صــواب؛ ملخالفتــه لنصــوص الكتــاب 
الســلف يف فهمهــام.." )اللجنــة  والســنة وطريقــة 
الدائمــة،1٤3٠،ج 3/ص٤٤2(، ولإلمــام ابــن تيميــة 
يف تقريــر هــذا األمــر كالم نفيــس، قــال رمحــه اهلل: "كل 
ــا :  ــراده هب ــول وم ــاظ الرس ــة بألف ــه عناي ــن كان ل م
ــه مــن مــراده مــا ال  ــني ل ــه وتب ــه يف خطاب عــرف عادت
ــظ  ــر لف ــد إذا ذك ــي أن يقص ــذا ينبغ ــريه. وهل ــني لغ يتب
مــن القــرآن واحلديــث أن يذكــر نظائــر ذلــك اللفــظ؛ 
مــاذا عنــى هبــا اهلل ورســوله فيعــرف بذلــك لغــة 
ــب  ــي خياط ــوله الت ــنة اهلل ورس ــث وس ــرآن واحلدي الق
هبــا عبــاده، وهــي العــادة املعروفــة مــن كالمــه ،... وال 
ــده  ــت بع ــادات حدث ــىل ع ــه ع ــل كالم ــوز أن حيم جي
ــاب  ــه وخط ــة يف خطاب ــن معروف ــاب -مل تك يف اخلط
ــد ال  ــاس وق ــن الن ــري م ــه كث ــام يفعل ــه- . ك أصحاب
ــري  ــد يف تفس ــه... وال ب ــك يف زمان ــاء ذل ــون انتف يعرف
القــرآن واحلديــث مــن أن يعــرف مــا يــدل عــىل مــراد 
ــه ،  ــم كالم ــف يفه ــاظ وكي ــن األلف ــوله م اهلل ورس
فمعرفــة العربيــة التــي خوطبنــا هبــا ممــا يعــني عــىل أن 
ــة  ــك معرف ــه ، وكذل ــوله بكالم ــراد اهلل ورس ــه م نفق

داللــة األلفــاظ عــىل املعــاين؛ فــإن عامــة ضــالل أهــل 
ــون  ــاروا حيمل ــم ص ــبب ؛ فإهن ــذا الس ــدع كان هب الب
كالم اهلل ورســوله عــىل مــا يدعــون أنــه دال عليــه وال 
يكــون األمر كذلــك..." )1٤16هـــ ،ج7/ص115(. 
وأمهيــة هــذا األصــل ظاهــرة ، فــإن كثــري مــن أســباب 
ضــالل املنحرفــني، هــو فهمهــم للنصــوص الرشعيــة، 
بفهــم خــارج عــام عليــه ســلف األمــة وأئمتهــا ، ومــا 
ــة.  ــة العربي ــده اللغ ــة وتؤي ــد الرشعي ــه القواع تقتضي
ومــن أمثلــة ذلــك يف عمــل أهــل الغلــو وغريهــم مــن 

ــراف : ــل االنح أه
ــة  ــة أو مجاع ــواردة يف يف اجلامع ــث ال ــل األحادي -مح
املســلمني عــىل أحزاهبــم أو مجاعتهــم)6(، وقريــب مــن 
ذلــك فعــل مجاعــة يف باكســتان تســمي نفســها )مجاعــة 
ــة  ــة الدائم ــوى للجن ــدرت فت ــد ص ــد( )7(، وق التوحي
ــذه  ــت: "..ه ــا تضمن ــة، ومم ــذه اجلامع ــن ه ــاء ع لالفت
ــها  ــىل نفس ــت ع ــي أطلق ــا الت ــؤول عنه ــة املس اجلامع
)حــزب اهلل( أو)مجاعــة التوحيــد( هــي مجاعــة منحرفــة 
عــن الســنة، واســمها غــري مطابــق ملســامها، فهــي غالية 
ــرد  ــه، وت ــري ب ــوز التكف ــام ال جي ــر ب ــري فتكف يف التكف
بعــض مــا ثبــت يف الســنة مــن أمــور الغيــب التــي ال 
ــالل وانحــراف  مدخــل للعقــل فيهــا ، وكل ذلــك ض
عــن الــرصاط املســتقيم الــذي دل عليــه الكتــاب 
ــة"  ــذه األم ــلف ه ــح س ــه صال ــار علي ــنة وس والس

2/ص125(  1٤3٠،ج  الدائمــة،  )اللجنــة 
ــرس  ــن ف ــىل م ــة ع ــة الدائم ــاء اللجن ــكار أعض - إن
الوفــاة الــوارد يف آيــة آل عمــران: باملــوت، فقــد 
ــن  ــال م ــن ق ــه: "..وم ــا نص ــة م ــوى اللجن ــاء يف فت ج
ــالة  ــه الص ــى علي ــات عيس ــاىل أم ــلمني إن اهلل تع املس
ــة  ــن مجاع ــذ ع ــد ش ــا، .. فق ــا حقيقي ــالم موت والس
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ملخالفتــه  الســبيل؛  ســواء  عــن  وضــل  املســلمني 
ــة  ــة الثابت ــنة الصحيح ــرآن والس ــوص الق ــر نص ظواه
ــم  ــذي حداه ــلم، وال ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص ــن النب ع
ــاَل اهللَُّ  ــاىل: }إِْذ َق ــه تع ــئ لقول ــم اخلاط ــذا فهمه إىل ه
ــَن  ــُرَك ِم ــَك إيَِلَّ َوُمَطهِّ ــَك َوَرافُِع ي ــٰى إيِنِّ ُمَتَوفِّ ــا ِعيَس َي
ِذيــَن َكَفــُروا{  ]آل عمــران :55[، حيــث فــرس التــويف  الَّ
باإلماتــة فخالــف بذلــك مــا صــح عــن الســلف مــن 
تفســريه بقبــض اهلل إيــاه مــن األرض ورفعــه إليــه 
ــني  ــا ب ــروا مجع ــن كف ــن الذي ــك م ــه بذل ــا وختليص حي
نصــوص الكتــاب والســنة الصحيحــة عــىل رفعــه 
حيــا وعــىل نزولــه آخــر الزمــان وإيــامن أهــل الكتــاب 
مجيعــا وغريهــم بــه." )اللجنــة الدائمــة،1٤3٠،ج 3/

 )3٠2 ص

مــن  املتشــابه  رد  رضورة   : الثالــث  األمــر  وأمــا 
. املحكــم  إىل  النصــوص 

ــذا  ــر ه ــة تقري ــة الدائم ــاوى اللجن ــاء يف فت ــد ج فق
ــاهبات ..  ــات متش ــرآن آي ــه: "يف الق ــام نص ــل، ب األص
ــة  ــات املحكم ــق اآلي ــا يواف ــىل م ــا ع ــل داللته حتتم
ــود  ــس املقص ــا فيلتب ــا خيالفه ــىل م ــة ع ــل الدالل وحتتم
منهــا عــىل كثــري مــن النــاس، ومــن رد املتشــاهبات .. 
ــه  ــني ل ــها تب ــات بنفس ــامت الواضح ــات املحك إىل اآلي
املقصــود مــن املتشــاهبات وتعــني لــه وجــه الصــواب، 
ومــن وقــف .. عنــد اآليــات املتشــاهبات ومل يرجــع هبــا 
إىل املحكــامت الواضحــات ارتكــس يف الباطــل وضــل 

ــبيل...  ــواء الس ــن س ع
وهبــذا يعلــم أن القــرآن تبيــان لــكل يشء وهــدى 
ــني  ــق ب ــني التوفي ــلمني، ويتب ــرشى للمس ــة وب ورمح
النصــوص، وأن الراســخني يف العلــم: هــم الذيــن 
ــات إىل  ــن اآلي ــابه م ــون باملتش ــق فريجع ــون احل يبتغ

اآليــات املحكــامت
حتكيــام هلــا، فيــزول االلتبــاس فيــام تشــابه مــن اآليــات 
ــالف  ــا، بخ ــود منه ــني املقص ــاص ويتع ــى اخل باملعن

ــون  ــن يركب ــم الذي ــغ فه ــك وزي ــم ش ــن يف قلوهب م
رؤوســهم ويتبعــون أهواءهــم فيقصــدون إىل املتشــابه 
ــاء  ــم؛ ابتغ ــه إىل املحك ــوع ب ــوص دون رج ــن النص م
ــم  ــاس وإضالهل ــىل الن ــس ع ــة يف التلبي ــة، ورغب الفتن
ــة،1٤3٠،ج  ــة الدائم ــبيل.." )اللجن ــواء الس ــن س ع

 . ٤/ص171( 
وفيــه: "..رد ]املتشــابه[.. إىل املحكــم، هــو شــأن 
الراســخني يف العلــم دون أهــل الزيــغ الذيــن يتبعــون 
مــا تشــابه مــن التنزيــل ابتغــاء الفتنــة وابتغــاء تأويله.." 
ومــن  3/ص3٠3(  الدائمــة،1٤3٠،ج  )اللجنــة 
ــرى أهنــم  تأمــل أحــوال املخالفــني ملنهــج الوســطية ي
ــل  ــا ، فأه ــور أو بعضه ــذه األم ــم هل ــن خمالفته ــوا م ُأت
ــنة  ــاب الس ــم الكت ــدم حتكيمه ــن ع ــوا م ــط أوت التفري
ــىل  ــول ص ــه الرس ــاء ب ــا ج ــوا م ــم، فخالف يف أموره
ــراط،  ــو واإلف ــاب الغل ــا أصح ــلم، وأم ــه وس اهلل علي
إال  والســنة  بالكتــاب  العمــل  ادعــو  وإن  -فهــم 
أن فهمهــم هلــا مل يكــن وفــق فهــم الســلف، ومل يكــن 
ــري  ــم يف كث ــام أهن ــة ، ك ــد الرشعي ــى القواع ــىل مقت ع
ــم،  ــابه دون رده إىل املحك ــون املتش ــم يتبع ــن أموره م
ويتعلقــون ببعــض النصــوص دون النظــر لغريهــا ممــا 
ــلوك  ــون س ــألة، وال يروم ــا يف ذات املس ــرتك معه يش
ــم  ــل طرائقه ــراد، ب ــم امل ــوص لفه ــني النص ــع ب اجلم
أشــبه مــا تكــون مــن رضب النصــوص بعضهــا 
ــة  ــذا أمثل ــر)8(-، وهل ــاء يف اآلث ــا ج ــىل م ــض – ع ببع
كثــرية ، ومــن ذلــك مــا بينــه جملــس هيئــة كبــار العلــامء 
يف دورتــه التاســعة واألربعــني املنعقــدة بالطائــف عــام 
ــكار بعــض ترصفــات  ــذي تضمــن إن 1٤19هـــ ، وال
الغــالة مــن التكفــري والتفجــري، مــا نصــه : "املجلــس 
إذ يبــني حكــم تكفــري النــاس بغــري برهــان مــن كتــاب 
اهلل وســنة رســوله -صــىل اهللُ عليــه وعــىل آلــه وســلم- 
ــن  ــنن اب ــد )178،195/2( وس ــام أمح ــند اإلم ــرو يف مس ــن عم ــداهلل ب ــث عب ــر: حدي 8- انظ
ماجــه )رقــم 85(،  وحديــث ثوبــان وحديــث أيب ســعيد يف املعجــم الكبــري للطــرباين )95/2( 

ــا.   )37/6(، وغريه
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وخطــورة إطــالق ذلــك، ملــا يرتتــب عليــه مــن رشور 
وآثــام ، فإنــه يعلــن للعــامل أن اإلســالم بــريء مــن هــذا 
املعتقــد اخلاطــئ ، وأن مــا جيــري يف بعــض البلــدان من 
ســفك للدمــاء الربيئــة، وتفجــري للمســاكن واملركبــات 
ــو  ــآت ه ــب للمنش ــة، وختري ــة واخلاص ــق العام واملراف
ــذا كل  ــه، وهك ــرئ من ــالم ب ــي، واإلس ــل إجرام عم
مســلم يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر بــريء منــه ، وإنــام 
ــدة  ــرف ، وعقي ــر منح ــب فك ــن صاح ــرصف م ــو ت ه
ضالــة؛ فهــو حيمــل إثمــه وجرمــه ، فــال حيتســب عمله 
ــدي  ــن هب ــلمني املهتدي ــىل املس ــالم، وال ع ــىل اإلس ع
اإلســالم، املعتصمــني بالكتــاب والســنة ، املستمســكني 
ــرام  ــاد وإج ــض إفس ــو حم ــام ه ــني ، وإن ــل اهلل املت بحب
ــوص  ــاءت نص ــذا ج ــرة؛ وهل ــة والفط ــاه الرشيع تأب
الرشيعــة قاطعــة بتحريمــه حمــذرة مــن مصاحبــة أهلــه 
..."اهـ.)جملــة البحــوث اإلســالمية ع56،ص 357( . 
وســيأيت إلنــكار هــذه األعــامل املخالفــة للــرشع مزيــد 
بســط، وإنــام كان املــراد مــن ســياق هــذا البيــان تقريــر 

ــالة. ــه الغ ــا كان علي ــكار م ــة ، وإن ــطية العملي الوس
الفصــل الثــاين: تقريــرات هيئــة كبــار العلــامء يف 
ــالة  ــن الغ ــدر ع ــا يص ــكار م ــو وإن ــن الغل ــر م التحذي

ــات ــال ممارس ــن أفع م

املطلب األول : معنى الغلو لغة ورشعا
- الغلــو يف اللغــة : هــو جمــاوزة احلــد. قــال ابــن 
فــارس: "الغــني والــالم واحلــرف املعتــل : أصــل 
ــال :  ــدر ، يق ــاوزة ق ــاع وجم ــىل ارتف ــدل ع ــح ي صحي
ــال  ــه ، وغ ــك ارتفاع ــالًء ، وذل ــو غ ــعر يغل ــال الس غ
الرجــل يف األمــر غلــًوا إذا جــاوز حــده")1399،ج٤/
األمــر  يف  "..وغــال  اجلوهــري:  ص387(.وقــال 
ــه احلد")1٤٠7هـــ، ج2/ ــاوز في ــًوا ، أي ج ــو غل يغل

.)2٤ ص
- أمــا معنــى الغلــو يف الــرشع : فقــد جــاء ذكــر 
ــاىل  ــه تع ــا قول ــوص، منه ــن النص ــدد م ــو( يف ع )الغل

} َيــا َأْهــَل اْلِكَتــاِب اَل َتْغُلــوا يِف ِدينُِكــْم َواَل َتُقوُلــوا َعــىَل 
ــاء:171[ اهللَِّ إاِلَّ احْلَقَّ ۚ{  ]النس

 وقــال }ُقــْل َيــا َأْهــَل اْلِكَتــاِب اَل َتْغُلــوا يِف ِدينُِكــْم َغــرْيَ 
{  ]املائــدة:77[ احْلَــقِّ

ــاس ريض اهلل  ــن عب ــث اب ــاء يف حدي ــا ج ــنة م ويف الس
ــال: " إياكــم  ــه وســلم، ق ــي صــىل اهلل علي ــه أن النب عن
والغلــو يف الديــن فإنــام أهلــك مــن كان قبلكــم الغلــو 

ــن")9(. يف الدي
قــال عبدالرمحــن بــن زيــد بــن أســلم: "الغلــو: فــراق 

احلق..")الرازي،1٤19هـــ،ج٤/ص1122( 
ــث  ــن رشاح األحادي ــد م ــري واح ــن غ ــاء ع ــد ج وق

ــد(:  ــاوزة احل ــو بـ)جم ــري الغل تفس
قــال الكرمــاين: "الغلو التجــاوز عــن احلد")1356هـ، 
ــة يف  ــو املبالغ ــر: "ه ــن حج ــال اب ج25/ص٤5(، وق
الــيشء والتشــديد فيــه بتجــاوز احلد")العســقالين، 
ــو  ــي: "الغل ــال العين 1379هـــ ،ج13/ص278(، وق
احلد")13٤8هـــ،ج16/ وجمــاوزة  اإلفــراط  هــو 
ص27(. قــال اإلمــام ابــن تيميــة: "الغلــو هــو جمــاوزة 
احلــد بــأن يــزاد يف محــد الــيشء أو ذمــه عــىل مــا 

ــك ..")1369هـــ، ص 1٠6( ــو ذل ــتحق ونح يس
ــد  ــن ح ــاء ع ــة لأفت ــة الدائم ــؤال للجن ــاء س ــد ج وق
الغلــو، فجــاء يف جواهبــم : "احلــد الــذي إذا زاد عليــه 
ــرشوع،  ــن امل ــادة ع ــو الزي ــوا ه ــرب غل ــن يعت يف الدي
والغلــو هــو: التعمــق يف الــيشء والتكلــف فيــه، وقــد 
هنــى النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم عــن الغلــو فقــال: " 
إياكــم والغلــو يف الديــن فإنــام أهلــك مــن كان قبلكــم 
الغلــو يف الديــن")1٠( رواه أمحــد وغــريه بإســناد صحيح 
ــب  ــام أوج ــام ب ــري يف القي ــو التقص ــط فه ــا التفري أم

ــة،1٤3٠ ،ج 1/ص382( ــة الدائم اهلل؛..")اللجن

 9 - رواه اإلمــام أمحــد يف مســنده )215/1، 3٤7( النســائي يف ســننه )296/5( وابــن 
ــم يف  ــان )183/9(واحلاك ــن حب ــة )27٤/٤( واب ــن خزيم ــه اب ــم 3٠29( وصحح ــه )رق ماج

مســتدركه )1/ ٤65( وغريهــم.
1٠  - سبق خترجيه. 
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وقــد جــاءت هلــم عــدة فتــاوى يف التحذيــر مــن الغلــو 
وإنــكار كثــري مــن صــوره)11( .

ومــن مرادفــات الغلــو التنطــع وقــد جــاءت 	 
النصــوص بذمــه والتحذيــر منــه كــام يف حديــث: 
" هلــك املتنطعــون" .قــال ابــن اجلــوزي: "التنطــع 
بــه"  التعمــق والغلــو والتكلــف ملــا مل يؤمــر 
ــر:  ــن حج ــال اب )1٤18هـــ،ج1/ص213(، وق
]املتنطــع[ "هــو املبالــغ يف األمــر قــوال وفعــال.."،  
ــع يف  ــة : "التنط ــة الدائم ــاوى اللجن ــاء يف فت وج
ــادة  ــل بالزي ــو يف العم ــف والغل ــو التكل ــن ه الدي
ــة،1٤3٠،ج  ــة الدائم ــا رشع اهلل.." )اللجن ــىل م ع

  )382 1/ص
ــث: 	  ــدد(، ويف احلدي ــا: )التش ــه أيض ــن مرادفات وم

ــن كان  ــك م ــام هل ــكم فإن ــىل أنفس ــددوا ع "ال تش
ــال  ــهم...")12(. ق ــىل أنفس ــديدهم ع ــم بتش قبلك
احلافــظ ابــن رجــب : "..التشــديد يف الديــن بــأن 
ــه  ــادة مــاال حيتمل حيمــل اإلنســان نفســه مــن العب
إال بكلفــة شــديدة")1٤22هـ، ج1/ص136(. 
وجــاء يف وصايــا اللجنــة الدائمــة يف فتــاوى عــدة: 
ــزام  ــىل الت ــث ع ــة ، واحل ــوة إىل اهلل باحلكم الدع
الســنة وتــرك البدعــة، مــع  االبتعــاد عــن التشــدد 
ــة،1٤3٠ ،ج12/ ــة الدائم ــر: اللجن والتنفري]انظ

ص27٠[

املطلــب الثــاين : تقريــرات هيئــة كبــار العلــامء يف إنــكار 
ــر منه              ــو والتحذي الغل

ــن  ــر م ــة يف التحذي ــة جلي ــوص واضح ــاءت النص ج
الغلــو، ووعيــد أهلــه وذمهــم والتحذيــر منهــم، فعــن 
ــه  ــىل اهلل علي ــي ص ــه أن النب ــاس ريض اهلل عن ــن عب اب

 2289،  189،187٤،1٠٠2،2229( رقــم  الدائمــة  اللجنــة  فتــاوى  انظــر   -11
 )  ..،9785،  8377،8973،  65٤2،689٤،83٤٠،  5963  ،236،٤521،3323،5٠68،

وغريهــا.   
ــه  ــن أبي ــه ع ــن أيب أمام ــهل ب ــث س ــن حدي ــري )73/6( م ــم الكب ــرباين يف املعج 12- رواه الط
عــن جــده، واحلديــث ذكــره الشــيخ األلبــاين يف السلســلة الصحيحــة رقــم )312٤( ، وتكلــم 

يف طرقــه وشــواهد.  

13- رواه مســلم يف صحيحــه )2٠55/٤( رقــم )267٠( وأبــو داود يف ســننه )33٠/٤( رقــم 
)٤61٠(

1٤- رواه البخاري يف صحيحه  )2٤/1( رقم )39(
15- رواه البخاري يف صحيحه رقم )693٤( ومسلم يف الصحيح رقم )1٠68(

ــال  ــم وق ــا رشا منه ــم يف األرض قوم ــوء ال أعل ــوم س ــوارج ق ــد : ) اخل ــام أمح ــال اإلم 16- ق
صــح احلديــث فيهــم عــن النبــي – ومــن عــرشة وجــوه(، انظــر الســنة للخــالل )1٤5/1( قــال 
ابــن تيميــة : ) .. وهــذه العــرشة أخرجهــا مســلم يف صحيحــه موافقــة ألمحــد وروى البخــاري 

وســلم، قــال: "إياكــم والغلــو يف الديــن، فإنــام أهلــك 
ــن  ــام اب ــال اإلم ــن". ق ــو يف الدي ــم الغل ــن كان قبلك م
تيميــة : "قولــه: "إياكــم والغلــو يف الديــن" : عــام 
ــامل ..."  ــادات واألع ــو يف االعتق ــواع الغل ــع أن يف مجي
)1369، ص 1٠6(. وعــن عبــد اهلل بــن مســعودريض 
اهلل عنــه قــال: قــال رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم: 
"هلــك املتنطعــون -قاهلــا ثالثــا- ")13(. قــال النــووي : 
""هلــك املتنطعــون" اي املتعمقــون الغالــون املجاوزون 
ج16/ وافعاهلم")1392هـــ،  اقواهلــم  يف  احلــدود 
ص22٠( . ومــن االحاديــث املحــذرة مــن الغلــو، مــا 
ــىل  ــي ص ــن النب ــرة ع ــن أيب هري ــح ع ــاء يف الصحي ج
ــاد  ــن يش ــرس ول ــن ي ــال: "إن الدي ــلم، ق ــه وس اهلل علي
ــرشوا...  ــوا وأب ــددوا وقارب ــه فس ــد إال غلب ــن أح الدي

ــث)1٤(. " احلدي
ــن  ــاد الدي ــن يش ــب : ".." ل ــن رج ــظ اب ــال احلاف ق
ــة  ــذ باملغالب ــن ال يؤخ ــي : أن الدي ــه" يعن ــد إال غلب أح
الديــن غلبــه وقطعه")1٤22هـــ،ج1/ فمــن شــاد 
ص136(، وقــال احلافــظ ابــن ححــر: "..املشــادة 
يتعمــق أحــد يف  .. واملعنــى ال  املغالبــة  بالتشــديد 
ــع  ــز وانقط ــق اال عج ــرتك الرف ــه وي ــامل الديني األع

)العســقالين،1379هـ،ج1/ص9٤( فيغلــب" 
وعــن يســري بــن عمــرو قــال: قلــت لســهل بــن حنيف 
ــول  ــلم يق ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص ــمعت النب ــل س ه
ــده  ــوى بي ــمعته يقول-وأه ــال س ــيئا ق ــوارج ش يف اخل
ــرآن  ــرءون الق ــوم يق ــه ق ــرج من ــراق- : » خي ــل الع قب
ال جيــاوز تراقيهــم يمرقــون مــن اإلســالم مــروق 
الســهم مــن الرميــة «)15( ، واالحاديــث يف ذم اخلــوارج 
ــلف  ــن الس ــاء ع ــذا ج ــرية)16( . ول ــم كث والتحذيرمنه
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ــوع  ــر ...( جمم ــوه أخ ــن وج ــانيد م ــنن واملس ــل الس ــم أه ــه وروى أحاديثه ــدة أوج ــا ع منه
ــا: )279/3( )٤72/28( ــه أيض ــر في ــاوى )٤79/7( وانظ الفت

ــل  ــاد أه ــول اعتق ــي يف رشح أص ــم )85( والاللكائ ــنة رق ــرص يف الس ــن ن ــد ب 17- رواه حمم
ــع  ــو منقط ــعود فه ــن مس ــدرك اب ــة مل ي ــو قالب ــنة )87/1(، وأب الس

18- رواه ابــن وضــاح يف كتابــه البــدع والنهــي عنهــا )ص 15( واهلــروي يف ذم الــكالم وأهلــه 
رقــم )537( وأبوالقاســم التيمــي يف احلجــة يف بيــان املحجــة )331/1( والــراوي عــن معــاذ 

مل أجــد مــن ترجــم لــه.
19 - مهــا مــن الفــرق الوعيديــة، فاخلــوارج تكفــر مرتكــب الكبــرية، وأمــا املعتزلــة فعندهــم 
ــول  ــكالم ح ــد ال ــار، وملزي ــد يف الن ــرة خمل ــني، ويف اآلخ ــني املنزلت ــة ب ــا يف منزل ــه يف الدني أن
ــا )1/  ــالم منه ــف اإلس ــان موق ــالم وبي ــب إىل اإلس ــارصة تنتس ــرق مع ــع : ف ــني، يراج الفرقت
2٠  - رواه البخاري يف صحيحه رقم )61٠٤( ومسلم يف الصحيح رقم )6٠(227( )3/ 1163( واملوســوعة امليــرسة يف األديــان واملذاهــب واألحــزاب املعــارصة )1/ 6٤(

ــن  ــر م ــدة يف التحذي ــوص العدي ــنة النص ــة الس وأئم
ــو: الغل

فعــن أيب قالبــة قــال قــال ابــن مســعود ريض اهلل 
عنــه: )...]عليكــم[ بالعلــم وإياكــم والتبــدع وإياكــم 
ــق()17( ،  ــم بالعتي ــق وعليك ــم والتعم ــع وإياك والتنط
وعــن معــاذ بــن جبــل ريض اهلل عنــه نحــو ذلــك)18( .
)إيــاك  الســنة-:  الربهبــاري- يف وصايــاه يف  قــال 
ــق يف  ــق احل ــن طري ــس م ــه لي ــن فإن ــو يف الدي والغل

يشء..( 
وقــال ابــن بطــال : "الغلــو ىف الديــن مذموم والتشــديد 

فيه غــري حممود..")1٤23هـــ،ج8/ص٤٠5( 
ــة  ــامء يف اململك ــار العل ــة كب ــات هيئ ــاءت بيان ــد ج وق
يف  الدائمــة  اللجنــة  وفتــاوى  الســعودية  العربيــة 
ــو  ــل الغل ــىل أه ــكار ع ــن اإلن ــر م ــذا األم ــر ه تقري
ومبايتنهــم ألهــل الســنة فيــام صدرهــم عنهــم، ومــن 
ذلــك مــا جــاء يف فتــاوى اللجنــة الدائمــة، مــا نصــه: 
"الداعيــة الــذي ال يلــزم منهــج الرســل ومنهــج 
أتباعهــم يف الدعــوة وإنــام يتبــع منهــج الفــرق املبتدعــة 
ــوز  ــذا ال جي ــة)19( - فه ــوارج واملعتزل ــن اخل ــة م الضال
ــكار  ــب .. اإلن ــل جي ــه ، ب ــامء إلي ــه وال االنت ..مصاحبت
ــة،1٤3٠،ج  ــة الدائم ــه." )اللجن ــر من ــه والتحذي علي

 )٤15 2/ص
ــامل  ــدة أع ــعودية بع ــة الس ــة العربي ــت اململك ــا بلي ومل
ــات  ــددت بيان ــد تع ــو، فق ــات الغل ــن مجاع ــة م ختريبي
أفعــال  إنــكار  يف  وفتاواهيــم  العلــامء  كبــار  هيئــة 
ــان أن هــذه األعــامل ال متــس  الغــالة وجرائمهــم، وبي

لإلســالم بصلــة، واعلنــت هيئــة كبــار العلــامء براءهتــم 
مــن هــذه األعــامل ومــن أصحاهبــا، ففــي جملــس هيئــة 
كبــار العلــامء يف جلســته االســثنائية العــارشة املنعقــدة 
ــبت1٤17/2/13 هـــ.  ــوم الس ــف ي ــة الطائ يف مدين
ــرب  ــة اخل ــع يف مدين ــري الواق ــادث التفج ــتعرض ح اس
باملنطقــة الرشقيــة يــوم الثالثــاء 1٤17/2/9 هـــ ومــا 
ــات  ــري وإصاب ــل وتدم ــن قت ــك م ــبب ذل ــل بس حص
لكثــري مــن املســلمني وغريهــم، فجــاء يف قرارتــه 
املجمــع عليهــا : ) .. إن املجلــس إذ يبــني حتريــم هــذا 
العمــل اإلجرامــي يف الــرشع املطهــر. فإنــه يعلــن للعامل 
ــذا كل  ــل، وهك ــذا العم ــن ه ــريء م ــالم ب أن اإلس
ــام  ــه، وإن ــاهلل واليــوم اآلخــر بــريء من مســلم يؤمــن ب
تــرصف مــن صاحــب فكــر منحــرف وعقيــدة ضالــة، 
فهــو حيمــل إثمــه، وجرمــه ، فــال حيتســب عملــه عــىل 
اإلســالم وال عــىل املســلمني املهتديــن هبــدي اإلســالم 
املعتصمــني بالكتــاب والســنة واملتمســكني بحبــل 
ــاه  ــرام تأب ــاد وإج ــض إفس ــو حم ــام ه ــني. وإن اهلل املت
ــالمية ع  ــوث اإلس ــة البح ــرة...( )جمل ــة والفط الرشيع

)369 ص   ،٤7
وهــذا بيــان لبعــض انحرافــات أهــل الغلــو، وجهــود 
هيئــة كبــار العلــامء واللجنــة الدائمــة لأفتــاء يف 

ــك :  ــن ذل ــا ، وم ــان انحرافه ــا وبي إنكاره

أ- التساهل يف التكفري 
النصــوص  جــاءت  التــي  اخلطــرية  األمــور  مــن 
ــري  ــاهل يف تكف ــا: التس ــد فاعله ــا ووعي ــر منه بالتحذي
ــن  ــداهلل ب ــث عب ــن حدي ــني م ــي الصحيح ــلم، فف املس
عمــرو بــن العــاص أن النبــي -صــىل اهللُ عليــه وعــىل 
ــر ،  ــا كاف ــه: ي ــال ألخي ــرئ ق ــاَم ام ــلم- »أيُّ ــه وس آل
فقــد بــاء هبــا أحدمهــا، إن كان كــام قــال؛ وإال رجعــت 

ــه«)2٠( علي
وقــد كان مــن أبــرز خصائــص الغــالة يف القديــم 
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واحلديــث هــو تســاهلهم يف التكفــري، وجرأهتــم عــىل 
ــار  ــة كب ــا هيئ ــاءت وصاي ــذا ج ــلمني، ول ــري املس تكف
ــذا  ــن ه ــر م ــا يف التحذي ــة عنه ــة املنبثق ــامء واللجن العل
ــك  ــن ذل ــا ، وم ــا وفتاوهي ــن بياناهت ــري م ــر يف الكث األم
مــا جــاء يف فتــوى للجنــة الدائمــة، بــام نصــه : "..قــد 
هــدى اهلل أهــل الســنة واجلامعــة إىل القــول احلــق 
ــراط  ــني اإلف ــط ب ــاد الوس ــدق واالعتق ــب الص واملذه
والتفريــط مــن حرمــة عــرض املســلم وحرمــة دينــه ، 
ــه ،  ــل علي ــام الدلي ــق ق ــريه إال بح ــوز تكف ــه ال جي وأن
وأن الكفــر يكــون بالقــول والفعــل والــرتك واالعتقــاد 
والشــك ، كــام قامــت عــىل ذلــك الدالئــل مــن الكتاب 
ــة،1٤3٠،ج 2/ص13٤( ــة الدائم ــنة.." )اللجن والس
ــان  ــري يف بي ــاهل يف التكف ــن التس ــر م ــاء التحذي وج
جملــس هيئــة كبار العلــامء يف دورتــه التاســعة واألربعني 
املنعقــدة بالطائــف، بتاريــخ 1٤19/٤/2هـــ وخطورة 
ــراء  ــه: "..إب ــام نص ــلمني ، ب ــري املس ــىل تكف ــرأة ع اجل
ــتبه  ــن اش ــدى م ــم ل ــس يف املفاهي ــة للب ــة وإزال للذم

ــق : ــاهلل التوفي ــول وب ــك، فنق ــر يف ذل ــه األم علي
أوالً: التكفــري حكــم رشعــي، مــرده إىل اهلل ورســوله، 
اهلل  إىل  واإلجيــاب  والتحريــم  التحليــل  أن  فكــام 
ــف  ــا وص ــس كل م ــري، ولي ــك التكف ــوله، فكذل ورس
بالكفــر مــن قــول أو فعــل، يكــون كفــرًا أكــرب خمرجــًا 
عــن امللــة . ومَلَّــا كان مــرد حكــم التكفــري إىل اهلل 
ورســوله ؛ مل جيــز أن نكفــر إال مــن دل الكتــاب والســنة 
عــىل كفــره داللــة واضحــة ، فــال يكفــي يف ذلــك جمــرد 
الشــبهة والظــن، ملَِــا يرتتــب عــىل ذلــك مــن األحــكام 
ــع  ــبهات، م ــدرأ بالش ــدود ت ــت احل ــرية، وإذا كان اخلط
ــا يرتتــب عــىل التكفــري،  أن مــا يرتتــب عليهــا أقــل مِمَّ
فالتكفــري أوىل أن يــدرأ بالشــبهات؛ ولذلــك حــذر 
النبــي -صــىل اهللُ عليــه وعــىل آلــه وســلم- مــن 
ــال:  ــر، فق ــس بكاف ــخص لي ــىل ش ــري ع ــم بالتكف احلك
ــا  ــاء هب ــد ب ــر ، فق ــا كاف ــه: ي ــال ألخي ــرئ ق ــاَم ام "أيُّ
أحدمهــا، إن كان كــام قــال؛ وإال رجعــت عليــه". 

ــه أنَّ هــذا  ــاب والســنة مــا يفهــم من ــرد يف الكت وقــد ي
ــن  ــر م ــر، وال يكف ــاد كف ــل أو االعتق ــول أو العم الق
ــذا  ــره، وه ــن كف ــع م ــع يمن ــود مان ــه، لوج ــف ب اتص
احلكــم كغــريه مــن األحــكام التــي ال تتــم إال بوجــود 
ــام يف اإلرث،  ــا ك ــاء موانعه ــا، وانتف ــباهبا ورشوطه أس
ســببه القرابــة –مثــاًل- وقــد ال يــرث هبــا لوجــود مانــع 
كاختــالف الديــن، وهكــذا الكفــر يكــره عليــه املؤمــن 
فــال يكفــر به.وقــد ينطــق املســلم بكلمــة الكفــر لغلبــة 
ــدم  ــا لع ــر هب ــال يكف ــا ف ــب أو نحومه ــرح أو غض ف
القصــد، كــام يف قصــة الــذي قــال: "اللهــم أنــت عبدي 

ــدة الفــرح. ــأ مــن ش ــك")21(؛ أخط ــا رب وأن
ــرية:  ــور خط ــه أم ــب علي ــري يرتت ــرسع يف التكف والت
مــن اســتحالل الــدم واملــال، ومنــع التــوارث وفســخ 
ــف  ــردة ، فكي ــىل ال ــب ع ــا يرتت ــا مم ــكاح ، وغريه الن

ــبهة . ــى ش ــه ألدن ــدم علي ــن أن يق ــوغ للمؤم يس
ــب  ــا يرتت ــد ؛ ملَِ ــور كان أش ــذا يف والة األم وإذا كان ه
ــم ،  ــالح عليه ــل الس ــم، ومح ــرد عليه ــن التم ــه م علي
ــاد  ــاد العب ــاء، وفس ــفك الدم ــوىض، وس ــاعة الف وإش
ــىل  ــه وع ــىل اهللُ علي ــي -ص ــع النب ــذا من ــالد ، وهل والب
آلــه وســلم- مــن منابذهتــم، فقــال: »إال أن تــروا كفــرًا 

ــان «)22(..... ــن اهلل بره ــه م ــم في ــًا عندك بواح
وهــذه القيــود تــدل عــىل خطــورة األمــر .ومجلــة 
ــم  ــره العظي ــه خط ــري ل ــرسع يف التكف ــول: أن الت الق
 َ َم َريبِّ -: ) ُقــْل إِنَّــاَم َحــرَّ ؛ لقــول اهلل -عــزَّ وجــلَّ
ــَم َواْلَبْغــَي  ْث اْلَفَواِحــَش َمــا َظَهــَر ِمنَْهــا َوَمــا َبَطــَن َواإْلِ
ــِه ُســْلَطاًنا  ْل بِ ــزِّ ــاهللَِّ َمــا مَلْ ُينَ ُكــوا بِ ــقِّ َوَأن ُترْشِ بَِغــرْيِ احْلَ
َوَأن َتُقوُلــوا َعــىَل اهللَِّ َمــا اَل َتْعَلُمــوَن(  ]األعراف:33[(
)جملــة البحوث اإلســالمية ع 56، ص 357( . فتضمن 
ــه  ــري وخطورت ــق بالتكف ــا يتعل ــع م ــان جوام ــذا البي ه

ــه. وضوابط

21  - رواه مسلم يف الصحيح رقم )27٤7(
22  - رواه البخاري يف صحيحه رقم )7٠57( ومسلم رقم )17٠9(
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 23 - رواه البخاري يف صحيحه رقم )61٠٤(، ومسلم برقم )6٠(،  
ــى  ــه، ومعن 2٤  - رواه البخــاري يف صحيحــه رقــم )5698(، ومســلم برقــم )61( واللفــظ ل

حــار أي رجــع.

25- رواه البخاري يف صحيحه رقم )6675( و مسلم رقم )88(
26- رواه البخاري يف صحيحه رقم )67( ومسلم رقم )1679(

ــع  ــدة مواض ــة يف ع ــة الدائم ــاوى اللجن ــاء يف فت وج
تقريــر خطــورة التكفــري وإنــكار صنيــع مجاعــات 
الغلــو ، ومــن ذلــك مــا جــاء يف جواهبــم عــن ســؤال 
)نفــي اإليــامن عــن املســلم( مــا نصــه: "ال جيــوز، بــل 
ــام  ــر ريض اهلل عنه ــن عم ــن اب ــا ورد ع ــرام؛ مل ــو ح ه
ــلم: "إذا  ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس ــال: ق ق
قــال الرجــل ألخيــه: يــا كافــر، فقــد بــاء هبــا أحدمهــا، 
فــإن كان كــام قــال وإال رجعــت عليــه" متفــق عليــه)23( 
وعــن أيب ذر ريض اهلل عنــه أنــه ســمع رســول اهلل صــىل 
ــر،  ــال بالكف ــا رج ــن دع ــول: "م ــلم يق ــه وس اهلل علي
ــه«  ــار علي ــك إال ح ــس كذل ــدو اهلل ولي ــا ع ــال: ي أو ق
/2 1٤3٠،ج  الدائمــة،  عليه)2٤(..")اللجنــة  متفــق 
جيــوز  "ال  أخــرى:  فتــوى  يف  ص138(.وجــاء 
للمســلم نســبة أخيــه للكفــر إذا مل يصــدر منــه ذلــك، 
ــة  ــتغفار.." )اللجن ــة إىل اهلل واالس ــه التوب ــب علي وجي
ــن  ــم ع ــة،1٤3٠،ج 2/ص138(. ويف حديثه الدائم
ــدان  ــدى البل ــو يف أح ــات الغل ــدى مجاع ــج إح منه
اإلســالمية، وأهنــا تكفــر املســلم بفعــل معــايص هــي 
دون الــرشك ، جــاء يف جواهبــم : "..مذهــب أهــل 
ــام كان  ــلام ب ــرون مس ــم ال يكف ــة : أهن ــنة واجلامع الس
ــر  ــس ورشب اخلم ــل النف ــل قت ــرشك: مث ــا دون ال منه
والزنــا والرسقــة وأكل مــال اليتيــم وقــذف املحصنــات 
املؤمنــات وأكل الربــا ونحــو ذلــك مــن الكبائــر، 
ولكــن يقيــم ويل األمــر عليــه عقوبــة مــا ارتكبــه مــن 
الذنــوب مــن قصــاص أو حــد أو تعزيــر، وعليــه 
ــة،1٤3٠ ،ج  ــة الدائم ــتغفار..." )اللجن ــة واالس التوب

)137 2/ص

ب- قتل األنفس املعصومة
ــي  ــوب الت ــل النفــس املعصومــة مــن أعظــم الذن     قت

جــاء الــرشع بالتحذيــر منهــا، قــال تعــاىل: }ِمــْن 
ــَل  ــن َقَت ــُه َم ــَل َأنَّ اِئي ــي إرِْسَ ــىَلٰ َبنِ ــا َع ــَك َكَتْبنَ لِ ــِل َذٰ َأْج
ــَل  ــاَم َقَت ــاٍد يِف اأْلَْرِض َفَكَأنَّ ــٍس َأْو َفَس ــرْيِ َنْف ــا بَِغ َنْفًس
ِذيــَن اَل  النَّــاَس مَجِيًعــا{  ]املائدة:32[وقــال تعــاىل: }َوالَّ
ــي  تِ ــَس الَّ ــوَن النَّْف ــَر َواَل َيْقُتُل ــا آَخ ً ــَع اهللَِّ إهَِلٰ ــوَن َم َيْدُع
ــَك  لِ ــْل َذٰ ــْن َيْفَع ــوَن ۚ َوَم ــقِّ َواَل َيْزُن َم اهللَُّ إاِلَّ بِاحْلَ ــرَّ َح
َيْلــَق َأَثاًمــا ﴿68﴾ ُيَضاَعــْف َلــُه اْلَعــَذاُب َيــْوَم اْلِقَياَمــِة 
ُلــْد فِيــِه ُمَهاًنــا ﴿69﴾ إاِلَّ َمــْن َتــاَب َوآَمــَن َوَعِمــَل  َوخَيْ
ــنَاٍت ۗ  ــيَِّئاهِتِْم َحَس ُل اهللَُّ َس ــدِّ ــَك ُيَب ِئ ــا َفُأوَلٰ ــاًل َصاحِلً َعَم
ــان: 68-7٠[،  ــاًم{   اآلية]الفرق ــوًرا َرِحي َوَكاَن اهللَُّ َغُف
ــُم  ــَزاُؤُه َجَهنَّ ــًدا َفَج َتَعمِّ ــا مُّ ــْل ُمْؤِمنً ــن َيْقُت وقــال: } َوَم
َخالـِـًدا فِيَهــا َوَغِضــَب اهللَُّ َعَلْيــِه َوَلَعنـَـُه َوَأَعــدَّ َلــُه َعَذاًبــا 
ــه  ــىل اهلل علي ــي ص ــال النب ــاء:93[ وق ــاًم{  ]النس َعظِي
وســلم: »الكبائــر: اإلرشاك بــاهلل، وعقــوق الوالديــن، 
وقتــل النفــس..« احلديــث )25(، وقــال صــىل اهلل عليــه 
ــم  ــم ، وأعراضك ــم ، وأموالك ــإن دماءك ــلم : »..ف وس
، حــرام عليكــم كحرمــة يومكــم هذا،..«احلديــث )26(.
وهــذا اجلــرم هــو مــن أبشــع مــا يامرســه الغــالة، مــن 
ــة،  ــاء املحرم ــة والدم ــس املعصوم ــتخفاف باألنف االس
ــا  ــتنكار م ــامء باالس ــار العل ــة كب ــت هيئ ــد تناول وق
حــدث مــن بعــض الغــالة مــن تفجــريات يف اململكــة 
العربيــة الســعودية، فجــاء يف تعليــق هيئــة كبــار العلــامء 
ــي  ــع يف ح ــذي وق ــري ال ــن التفج ــدث م ــا ح ــىل م ع
ــني1٤16/6/2٠  ــوم اإلثن ــاض ي ــة الري ــا بمدين العلي
ــنيع، ... وال  ــرام ش ــم وإج ــداء آث ــذا االعت هـــ )..ه
ــه  ــاعة جرم ــه، وال يف بش ــلمون يف حتريم ــف املس خيتل

ــه،...(  ــم إثم وعظي
ــته  ــامء يف جلس ــار العل ــة كب ــس هيئ ــان جمل ــاء يف بي وج
الطائــف  مدينــة  يف  املنعقــدة  العــارشة  االســثنائية 
ــادث  ــتعرض ح ــبت1٤17/2/13 هـــ. اس ــوم الس ي
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ــة  ــة الرشقي ــرب باملنطق ــة اخل ــع يف مدين ــري الواق التفج
ــبب  ــل بس ــا حص ــاء 1٤17/2/9 هـــ وم ــوم الثالث ي
ــري  ــات لكث ــع وإصاب ــري وتروي ــل وتدم ــن قت ــك م ذل
ــس  ــه: )...إن النف ــاء في ــم. وج ــلمني وغريه ــن املس م
املعصومــة يف حكــم رشيعــة اإلســالم، هي كل مســلم، 
وكل مــن بينــه وبــني املســلمني أمــان كــام قــال تعــاىل:
ــًدا  ــُم َخالِ ــَزاُؤُه َجَهنَّ ــًدا َفَج َتَعمِّ ــا مُّ ــْل ُمْؤِمنً ــن َيْقُت } َوَم
فِيَهــا َوَغِضــَب اهللَُّ َعَلْيــِه َوَلَعنَــُه َوَأَعــدَّ َلــُه َعَذاًبــا 
َعظِيــاًم{  ]النســاء:93[ وقــال ســبحانه يف حــق الذمــي 
يف حكــم قتــل اخلطــأ: }َوَمــا َكاَن ملُِْؤِمــٍن َأن َيْقُتــَل 

ــاء:92[ ــًأ ۚ{  ]النس ــا إاِلَّ َخَط ُمْؤِمنً
ــه  ــأ في ــل خط ــان إذا قت ــه أم ــذي ل ــي ال ــإذا كان الذم ف
الديــة والكفــارة، فكيــف إذا قتــل عمــدًا؟! فــإن 

ــرب. ــون أك ــم يك ــم واإلث ــون أعظ ــة تك اجلريم
وقــد صــح عــن رســول اهلل صــىل اهللُ عليــه وعــىل آلــه 
ــة  ــرح رائح ــدًا مل ي ــل معاه ــن قت ــال: »م ــه ق ــلم أن وس

ــة«)27( اجلن
فــال جيــوز التعــرض ملســتأمن بــأذى فضــاًل عــن قتلــه 
يف مثــل هــذه اجلريمــة الكبــرية النكــراء، وهــذا وعيــد 
ــر  ــن الكبائ ــرية م ــه كب ــدًا، وأن ــل معاه ــن قت ــديد مل ش
ــوذ  ــة، نع ــل اجلن ــول القات ــدم دخ ــا بع ــد عليه املتوع
بــاهلل مــن اخلــذالن...( )جملــة البحــوث اإلســالمية ع 

)368 ص   ،٤7
ــته  ــامء يف جلس ــار العل ــة كب ــس هيئ ــان جمل ــاء يف بي وج
االســتثنائية املنعقــدة يف مدينــة الريــاض يــوم األربعــاء 
13/ 1٤2٤/3 هـــ مــا نصــه : ) ... ومــن املعلــوم أن 
ــات  ــظ الروري ــاءت بحف ــد ج ــالم ق ــة اإلس رشيع
اخلمــس وحرمــت االعتــداء عليهــا وهــى الديــن 
والنفــس واملــال والعــرض والعقــل. وال خيتلــف 
املســلمون يف حتريــم االعتــداء عــىل االنفــس املعصومــة 
ــا ان تكــون  ــالم ام ــن اإلس ــة يف دي ــس املعصوم واالنف

 27- رواه البخاري يف صحيحه رقم )3166(  

مســلمة فــال جيــوز بحــال االعتــداء عــىل النفــس 
ــد  ــك فق ــل ذل ــن فع ــق وم ــري ح ــا بغ ــلمة وقتله املس
ارتكــب كبــرية مــن كبائــر الذنــوب العظــام..( )جملــة 

البحــوث اإلســالمية ع 69، ص 368(

ج- اتالف األموال املحرتمة
   ومــن املامرســات التــي بليــت هبــا مجاعــات الغلــو هي 
إتــالف األمــوال املحرتمــة، او اســتحالهلا بغــري حــق، 
ــراز خطــورة  ــار العلــامء عــىل إب ــة كب ــذا أولــت هيئ ول
هــذه املامرســات وبيــان حكمهــا فجــاء يف جملــس 
هيئــة كبــار العلــامء يف دورتــه التاســعة واألربعــني 
مــا  1٤19/٤/2هـــ،  بتاريــخ  بالطائــف  املنعقــدة 
نصــه: "..اســتباحة الدمــاء، وانتهــاك األعــراض، 
وســلب األمــوال اخلاصــة والعامــة، وتفجــري املســاكن 
األعــامل  فهــذه   ، املنشــآت  وختريــب  واملركبــات، 
وأمثاهلــا حمرمــة رشعــًا بإمجــاع املســلمني؛ ملــا يف ذلــك 
مــن هتــك حلرمــة األنفــس املعصومــة ، وهتــك حلرمــة 
واالســتقرار،  األمــن  حلرمــات  وهتــك  األمــوال، 
مســاكنهم  يف  املطمئنــني  اآلمنــني  النــاس  وحيــاة 
ومعايشــهم، وغدوهــم ورواحهــم ، وهتــك للمصالــح 
العامــة التــي ال غنــى للنــاس يف حياهتــم عنهــا . وقــد 
ــم،  ــم، وأعراضه ــلمني أمواهل ــالم للمس ــظ اإلس حف
ــة  ــدد يف ذلك..")جمل ــا، وش ــرم انتهاكه ــم، وح وأبداهن
البحــوث اإلســالمية ع 56،ص 357(. ولــذا كان نظــر 
ــذه  ــل ه ــة ملث ــات الرادع ــامء يف العقوب ــار العل ــة كب هيئ
املامرســات، فجــاء يف بيــان جملــس هيئــة كبــار العلــامء 
يف دورتــه الثانيــة والثالثــني املنعقــدة يف مدينــة الطائــف 
يف12- 1٤٠9/1/18، مــا نصــه: "...رأى جملــس 
ــة  ــر عقوب ــر يف تقري ــامء رضورة النظ ــار العل ــة كب هيئ
رادعــة ملــن يرتكــب عمــاًل ختريبيــًا ، ســواء كان موجهًا 
ــة ، أو كان  ــح احلكومي ــة واملصال ــآت العام ــد املنش ض
موجهــًا لغريهــا بقصــد اإلفســاد واإلخــالل باألمــن." 
ــن  ــل م ــام بعم ــه ق ــًا أن ــت رشع ــن ثب ــه: -"م - وفي
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ــه انقطــاع، ولــذا ذكــر األلبــاين احلديــث  28  - رواه الطــرباين يف املعجــم الكبــري )99/7( وفي
ــة )7/٤( ــلة الضعيف يف السلس

ــزع  ــي تزع ــاد يف األرض الت ــب واإلفس ــامل التخري أع
األمــن ، باالعتــداء عــىل النفــس واملمتلــكات اخلاصــة 
أو العامة، كنســف املســاكن أو املســاجد أو املــدارس أو 
املستشــفيات واملصانــع واجلســور ، وخمــازن األســلحة 
وامليــاه واملــوارد العامــة لبيــت املــال كأنابيــب البــرتول 
ــإن  ــك ف ــو ذل ــا ونح ــرات أو خطفه ــف الطائ ، ونس
عقوبتــه القتــل ، لداللــة اآليــات ..عــىل أن مثــل هــذا 
اإلفســاد يف األرض يقتــي إهــدار دم املفســد .." 

ــالمية ع 2٤، ص 386( ــوث اإلس ــة البح )جمل

د- ترويع الناس واألخالل باألمن
ومــن املنكــرات البالغــة التــي متارســها مجاعــات الغلــو 
ترويــع النــاس واألخــالل باألمــن، وقــد جــاء يف 
ــليامن  ــن س ــلم ، فع ــع املس ــن تروي ــي ع ــث النه احلدي
بــن رصد قــال : قــال رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم 
ــن  ــال يروع ــر ف ــوم اآلخ ــاهلل والي ــن ب ــن كان يؤم : " م
مســلام")28( ، ويف صحيــح مســلم عــن أيب هريــرة قــال : 
قــال  رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم : " مــن أشــار 
ــه  ــى يدع ــه حت ــة تلعن ــإن املالئك ــدة ف ــه بحدي إىل اخي
ــووي  ــظ الن ــال احلاف ــه "، ق ــه وأم ــاه ألبي وإن كان أخ
رمحــه اهلل : "فيــه تأكيــد حرمــة املســلم والنهــي الشــديد 
ــه  ــد يؤذي ــام ق ــه ب ــرض ل ــه والتع ــه وختويف ــن ترويع ع
ــه  ــاه ألبي ــلم"وإن كان أخ ــه وس ــىل اهلل علي ــه ص وقول
ــد  ــي يف كل أح ــوم النه ــاح عم ــة يف ايض ــه" مبالغ وأم
ســواء مــن يتهــم فيــه ومــن ال يتهــم وســواء كان هــذا 
ــكل  ــرام ب ــلم ح ــع املس ــا أم ال ألن تروي ــزال ولعب ه

حال")1392هـــ،ج16/ص17٠(
ــي  ــات الت ــف باملامرس ــور فكي ــق األم ــذا يف دقائ وه
ــري  ــق والتفج ــري ح ــل بغ ــن القت ــالة م ــا الغ ــوم هب يق
واألخــالل باألمــن، ولــذا جــاء ترصحيــات هيئــة 
كبــار العلــامء واللجنــة الدائمــة املنبثقــة عنهــا يف إنــكار 

ــات  ــدة بيان ــا يف ع ــر منه ــات والتحذي ــذه الترصف ه
وفتــاوى هلــا ، ومــن ذلــك :  بيــان هيئــة كبــار العلــامء 
حــول أعــامل الشــغب التــي قــام هبــا بعــض احلجــاج 
اإليرانيــني يف موســم حــج عــام 1٤٠7هـــ. جــاء فيــه: 
"اطلــع جملــس هيئــة كبــار العلــامء يف اململكــة العربيــة 
ــا  ــام هب ــي ق ــفة الت ــداث املؤس ــىل األح ــعودية ع الس
ــادس  ــة الس ــوم اجلمع ــني.. ي ــاج اإليراني ــض احلج بع
عــات  مــن شــهر ذي احلجــة لعــام 1٤٠7هـــ مــن جتمُّ
ــني  ــروج املصل ــببها خ ــل بس ــة، تعطَّ ــرية صاخب ومس
ــرور،  ــة امل ــت حرك ــم، وتعرقل ــم ومصاحله إىل منازهل
وتوقَّــف الســري فجــأة يف الشــوارع والطرقــات،... وإن 
املجلــس ليســتنكر هــذا العمــل ويشــجبه، ملـِـا فيــه مــن 
إيــذاء املســلمني مــن احلجــاج وغريهــم يف هــذا البلــد 
ــا ال  ــيلة إىل م ــه وس ــرام ، ولكون ــهر احل ــرام يف الش احل
ــاس  ــة الن ــوس ، ومضايق ــل النف ــن قت ــاه م ــد عقب حتم
ــل  ــام حُيَمَّ ــم ، ك ــواع األذى والظل ــن أن ــك م ــري ذل وغ
ــن  ــذا م ــم ه ــن عمله ــأ ع ــا نش ــئولية م ــني مس اإليراني
مفاســد وفتــن ..." )جملــة البحــوث اإلســالمية ع 2٠، 

)317 ص 
ــة  ــامء باململك ــار العل ــة كب ــس هيئ ــان جمل ــاء يف بي وج
العربيــة الســعودية يف جلســته االســثنائية العــارشة 
املنعقــدة يف مدينة الطائــف يوم الســبت1٤17/2/13 
ــع  ــري الواق ــادث التفج ــىل ح ــة ع ــق اهليئ هـــ. يف تعلي
مــا نصــه:  هـــ،  اخلــرب يف  1٤17/2/9  مدينــة  يف 
ــن  ــًا م ــن أنواع ــي يتضم ــل اإلجرام ــذا العم "...أن ه
ــة  املحرمــات يف اإلســالم بالــرورة مــن غــدر وخيان
ــلمني  ــع للمس ــم وتروي ــرام آث ــدوان وإج ــي وع وبغ
ــح منكــرة يأباهــا ويبغضهــا  وغريهــم، وكل هــذه قبائ
اهلل ورســوله واملؤمنــون." )جملــة البحــوث اإلســالمية 

)369 ص   ،٤7 ع 
ــه  ــامء يف دورت ــار العل ــة كب ــس هيئ ــان جمل ــاء يف بي وج
ــف يف12-  ــة الطائ ــدة يف مدين ــني املنعق ــة والثالث الثاني
ــوع  ــه مــن وق ــت لدي ــا ثب ــاًء عــىل م 1٤٠9/1/18 بن
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الكثــري  ضحيتهــا  ذهــب  ختريــب  حــوادث  عــدة 
مــن النــاس األبريــاء ، وتلــف بســببها كثــري مــن 
العامــة يف كثــري  األمــوال واملمتلــكات واملنشــآت 
مــن البــالد اإلســالمية وغريهــا، مــا نصــه : "...
ــن  ــأ ع ــي تنش ــة الت ــار العظيم ــس األخط ــور املجل تص
جرائــم االعتــداء عــىل حرمــات املســلمني يف نفوســهم 
وأعراضهــم وأمواهلــم ، ومــا تســببه األعــامل التخريبية 
مــن اإلخــالل باألمــن العــام يف البــالد، ونشــوء 
حالــة الفــوىض واالضطــراب ، وإخافــة املســلمني 
ــاس  وممتلكاهتــم. واهلل ســبحانه وتعــاىل قــد حفــظ للن
ــم  ــم وعقوهل ــم وأعراضه ــم وأرواحه ــم وأبداهن أدياهن
ــي  ــات الت ــدود والعقوب ــن احل ــه م ــام رشع ــم ب وأمواهل
حتقــق األمــن العــام واخلــاص.." )جملــة البحــوث 

)38٤ ص   ،2٤ ع  اإلســالمية 
ولــذا جــاء مــا ســبق ذكــره مــن عقوبــة هــذا األخــالل 
باألمــن، بحســب مــا تضمنــه بيــان اهليئــة: "مــن ثبــت 
رشعــًا أنــه قــام بعمــل مــن أعــامل التخريــب واإلفســاد 
باالعتــداء عــىل  التــي تزعــزع األمــن،  يف األرض 
النفــس واملمتلــكات اخلاصــة أو العامــة، .. أن عقوبتــه 
القتــل ، لداللــة اآليــات ..عــىل أن مثــل هــذا اإلفســاد 

ــد.." ــدار دم املفس ــي إه يف األرض يقت

املطلــب الثالــث: تقريــرات هيئــة كبــار العلــامء يف 
بيــان بطــالن انتســاب مجاعــات الغلــو للدعــوات 

اإلصالحيــة. 
مــن صنيــع مجاعــات الغلــو املعــارصة الزعــم أن 
كدعــوة  اإلصالحيــة  للدعــوات  هــو  انتســاهبم 
ــه اهلل،  ــاب رمح ــد الوه ــن عب ــد ب ــدد حمم ــام املج اإلم
ــن  ــول ع ــرة النق ــه أو بكث ــة كتب ــك بطباع ــار ذل وإظه
ــن  ــم م ــدر عنه ــا يص ــالل م ــن خ ــه م ــة أصحاب أئم
ــة  ــرف حقيق ــن مل يع ــىل م ــا ع ــاث، تلبيس ــب وأبح كت
ــد بعــض مــن  ــغ الــرر عن ــه أبل ــام كان ل مذهبهــم، ب
ــه  ــا علي ــة وم ــوة اإلصالحي ــذه الدع ــة ه ــل حقيق جيه

ــالة  ــؤالء الغ ــع ه ــد تاب ــة، وق ــات الغالي ــك اجلامع تل
طريقــة قدماءهــم اخلــوارج يف التعلــق ببعــض اآليــات 
القرآنيــة بزعــم أهنــا تؤيــد غلوهــم وانحرافهــم، فكــام 
يتفــق علــامء املســلمني عــىل تتزيــه القــرآن عــن الدعــوة 
ــامء  ــن عل ــاف م ــل اإلنص ــق أه ــره، يتف ــو أو تقري للغل
أهــل الســنة عــىل بــراءة هــذه الدعــوة اإلصالحيــة مــن 
ــة  انتســاب مجاعــات الغلــو هلــا، وقــد صــدر عــن هيئ
كبــار العلــامء يف اململكــة العربيــة الســعودية يف بياناهتــا 
وفتاوهيــا مــا يزيــل هــذا اللبــس ويكشــف بطــالن هــذا 
ــار  ــة كب ــان هيئ ــاء يف بي ــا ج ــك م ــن ذل ــبة ، وم النس
ــاض  ــة الري ــدة يف مدين ــا )82( املنقع ــامء يف دورهت العل
بتاريــخ 1٤37/2/2٤ هـــ  مــا نصــه: "ربــط مجاعــات 
التكفــري والتفجــري كداعــش والقاعــدة وغريمهــا بدعوة 
ــة ال  ــه اهلل فري ــاب رمح ــد الوه ــن عب ــد ب ــيخ حمم الش
يصدقهــا إال جاهــل أو حاقــد ، يــراد هبــا تســويق هــذه 
ــن  ــيخ م ــوة الش ــويه دع ــة ، وتش ــن جه ــات م اجلامع
جهــة أخــرى. وهــذه اجلامعــات بعيــدة كل البعــد عــن 
حقيقــة مــا يدعــو إليــه الشــيخ مــن التوحيــد اخلالــص 
والبعــد عــن اخلرافــات والرشكيــات، وبعيــدة كل 
ــذي  ــوة ال ــيخ يف الدع ــج الش ــن منه ــا ع ــد أيض البع
أخــذ النــاس بالرفــق ال بالعنــف ، ورتــب األولويــات 
ــم  ــم ودنياه ــر دينه ــح أم ــام يصل ــم ب ــوة واهت يف الدع
ــد  ــام حمم ــرصة اإلم ــم بن ــه ث ــق اهلل بدعوت ــد حق ، وق
ــدا  ــا بعي ــكا متآخي ــا متامس ــه اهلل جمتمع ــعود رمح ــن س ب
عــن األحقــاد والضغائــن والقتــل والثــارات .")جملــة 
يف  وجــاء  ص23(،   ،11٠ ع  اإلســالمية  البحــوث 
فتــاوى اللجنــة الدائمــة املنبثقــة عــن هيئــة كبــار 
العلــامء فتــاوى عديــدة تقــرر هــذا األمــر، وهــو مباينــة 
مجاعــات االنحــراف مــن أهــل الغلــو غريهــم ألهــل 
الســنة واجلامعــة، ولنعــرض يف ذلــك مــا جــاء يف 
فتــوى للجنــة الدائمــة، بــام نصــه: "..مذهــب املرجئــة 
الذيــن يقولــون : ال يــر مــع اإليــامن ذنــب ، .. 
والكفــر هــو التكذيــب فقــط ، وهــذا غلــو يف التفريــط 
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ــو  ــه مذهــب اخلــوارج الباطــل الــذي هــو غل ، ويقابل
ــالن  ــان باط ــا مذهب ــري ، وكالمه ــراط يف التكف يف اإلف
مرديــان مــن مذاهــب الضــالل ، ويرتتــب عليهــام مــن 
اللــوازم الباطلــة مــا هــو معلــوم ، وقــد هــدى اهلل أهــل 
ــدق  ــب الص ــق واملذه ــول احل ــة إىل الق ــنة واجلامع الس
واالعتقــاد الوســط بــني اإلفــراط والتفريــط مــن حرمة 
عــرض املســلم وحرمــة دينــه ، وأنــه ال جيــوز تكفــريه 
إال بحــق قــام الدليــل عليــه ، وأن الكفــر يكــون بالقول 
ــت  ــام قام ــك ، ك ــاد والش ــرتك واالعتق ــل وال والفع
ــنة")اللجنة  ــاب والس ــن الكت ــل م ــك الدالئ ــىل ذل ع
الدائمــة،1٤3٠ ،ج 2/ص133(، وجــاء يف أيضــا: 
"املســألة التــي ذكرهــا إمــام الدعــوة الشــيخ حممــد بــن 
عبــد الوهــاب وذكــر أهنــا مــن أجــل املســائل، ..مــن 
متيــز الفرقــة الناجيــة بــام ميزهــا بــه النبــي حممــد صــىل 
اهلل عليــه وســلم، وأن الفــرق األخــرى عــىل خالفهــا، 
ــام  ــة ب ــة اهلالك ــة والفرق ــة الناجي ــني الفرق ــز ب ــن مي فم
ــه وســلم، وفهــم الفــرق  ــه النبــي صــىل اهلل علي ــز ب مي
ــد  ــه فق ــق بيان ــىل وف ــة ع ــة واهلالك ــرق الناجي ــني الف ب
ــز بــني مــن جيــب أن يلــزم مجاعتهــم  ــن ومي فهــم الدي
ومــن جيتنبهــم ويفــر منهــم فــراره مــن األســد، ومــن 
ــزم  ــح فل ــم الصحي ــذا الفه ــل هب ــه بالعم ــذ نفس أخ
ــه  ــلم؛ ألن ــو املس ــم فه ــق وإمامه ــدى واحل ــة اهل مجاع
ــدة  ــام وعقي ــة عل ــة الناجي ــف الفرق ــه وص ــق علي ينطب
وقــوال وعمــال." )اللجنــة الدائمــة،1٤3٠ ،ج 2/
ص223(، وتضمنــت الفتــوى أيضــا بيــان الفــرق بــني 
ــم  ــري واحلك ــارعة بالتكف ــن املس ــو م ــل الغل ــج أه منه
بالظــن عــىل أهــل اإلســالم ومــا عليــه دعــوة الشــيخ 
حممــد بــن عبــد الوهــاب مــن إحســان الظــن واحلكــم 
بالظاهــر واالمتنــاع مــن التكفــري باملعــايص – كالــذي 
ــه:  ــا نص ــا م ــم- ، ففيه ــن وافقه ــوارج وم ــه اخل علي
ــد  ــن عب ــد ب ــيخ حمم ــوة الش ــام الدع ــزم إم ــد ل "...ق
الوهــاب رمحــه اهلل طريقــة أهــل الســنة واجلامعــة 
ــا وال  ــدا معين ــر أح ــم يكف ــم، فل ــىل أصوهل ــار ع وس

طائفــة معينــة مــن أهــل القبلــة بمعصيــة أو تأويــل أو 
بدعــة إال إذا قــام الدليــل عــىل الكفــر بذلــك، وثبــت 
ــعودية -  ــة الس ــف احلكوم ــان، ومل ختتل ــالغ والبي الب
رعاهــا اهلل وأيدهــا بتوفيقــه - عــن ذلــك يف معاملتهــا 
لرعيتهــا وحكمهــا فيهــم، وال يف موقفهــا من املســلمني 
يف الــدول وخاصــة مــن يفــد إىل بيــت اهلل احلــرام ألداء 
نســك احلــج أو العمــرة فهــي حتســن الظــن باملســلمني 
وتعتربهــم إخوانــا هلــا يف الديــن وتتعــاون معهــم عــىل 
مــا يشــد أزرهــم وحيفــظ حقهــم ويــرد إليهــم ما ســلب 
ــة  ــلمني املختلف ــف املس ــمح لطوائ ــذا تس منهم،...وهل
بزيــارة بيــت اهلل احلــرام دون التنقيــب عــام خفــي 
ــام يف  ــب ع ــر دون التنقي ــال بالظاه ــم عم ــن عقائده م
ــر، فــإذا وضــح هلــا كفــر  البواطــن، واهلل يتــوىل الرسائ
شــخص أو طائفــة معينــة كالقاديانيــة)29( مثــال وثبــت 
ذلــك لــدى العلــامء املحققــني مــن الــدول اإلســالمية 
ــه مــن  ــع مــن ثبــت كفــره وردت فــال يســعها إال أن متن
أداء احلــج والعمــرة؛ محايــة لبيــت اهلل احلــرام أن يقربــه 
ــة،1٤3٠ ،ج 2/ ــة الدائم ــه رجس")اللجن ــن يف قلب م

ص227(  
ــامء يف  ــار العل ــة كب ــرات هيئ ــث : تقري ــل الثال  الفص

ــطية   ــدال والوس ــيخ االعت ــو، وترس ــة الغل معاجل
العربيــة  اململكــة  يف  العلــامء  كبــار  هيئــة  عملــت 
الســعودية عــىل إجيــاد حلــوال للمشــكلة القائمــة 
جمموعــات  يف  املســلم  الشــباب  بعــض  ولــوج  يف 
ويســارعون  بالدمــاء  يســتهينون  الذيــن  الغلــو، 
بإطــالق التكفــري عــىل مــن خالفهــم بغــري حــق، 
ــذا  ــة ه ــات ملعاجل ــا وتوجيه ــة وصاي ــك بمجموع وذل
ــرية  ــي كث ــع ، وه ــا باجلم ــت أن أفرده ــراف رأي االنح
يف ثنايــا بيانــات اهليئــة وفتاوهيــا، ولعــل مــن أبرزهــا : 

29  -  مجاعــة تدعــي نبــوة املــريزا أمحــد القاديــاين، ظهــرت يف اهلنــد آخــر القــرن 19م، يدعــون 
، وقــد احتضنهــا اإلنجليــز آنــذاك، ويســمون أيضــا باألمحديــة، وألصحاهبــا تواجــد حاليــا يف 
اهلنــد وباكســتان وأمريكيــا وبعــض الــدول األروبيــة وأمــكان متفرقــة مــن العــامل اإلســالمي. 
انظــر فــرق معــارصة تنتســب إىل اإلســالم)2/ 7٤٤( واملوســوعة امليــرسة يف األديــان واملذاهــب 

واألحــزاب املعــارصة )1/ ٤16(
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ــة  ــنة واجلامع ــل الس ــج أه ــك بمنه 1- رضورة التمس
ــلمني  ــة املس ــزوم مجاع ول

    مــن أبــرز العوامــل واألســباب التــي أوقعــت بعــض 
األفــراد يف االنخــراط يف مجاعــات الغلــو، هــو جهلهــم 
ــطية  ــىل الوس ــم ع ــة القائ ــنة واجلامع ــل الس ــج أه بمنه
والتحذيــر مــن التســاهل يف التكفــري وذم مفارقــة 
مجاعــة املســلمني ووعيــد اخلــروج عــىل أئمــة املســلمني 
ــا  ــاء يف وصاي ــذا ج ــاء، ول ــتهانة بالدم ــورة االس وخط
اللجنــة الدائمــة يف معاجلاتــه هلــذا االنحــراف بــام نصــه 
ــبيل  ــىل س ــب أداؤه ع ــام جي ــول في ــا الق : "...ويمكنن
ــا  ــع م ــال وواق ــكل ح ــأن ل ــليم ب ــع التس ــال -م اإلمج
يناســبه مــن اإلجــراءات والتدابــري الرشعيــة- مــا يــيل:
1 - تأصيــل العقيــدة اإلســالمية يف نفــوس املســلمني، 
ــة  ــة بصف ــج الرتبي ــم وبرام ــج التعلي ــالل مناه ــن خ م
عامــة، مــع الرتكيــز عــىل ترســيخها يف قلــوب الناشــئة 
خاصــة، يف املــدارس ودور التعليــم الرســمية واألهلية.
يف  الصحيــح  الدينــي  الوعــي  بــث   -  2
النفــوس  وشــحن  مجيعــا،  األمــة  طبقــات 
ومقدســاته."  وحرماتــه  الديــن  عــىل  بالغــرية 
12/ص298( ،ج  الدائمــة،1٤3٠  )اللجنــة 
وتقريــرات هيئــة كبــار العلــامء ووصاياهــا يف التمســك 
هبــذا الديــن وســلوك منهــج أهــل الســنة واجلامعــة جاء 
ــري  ــم ، ويف الكث ــادرة عنه ــات الص ــن البيان ــري م يف كث
مــن فتــاوى اللجنــة يف معاجلــة عــدة انحرافات]اللجنــة 
الدائمــة فتــوى رقــم)8973،185٠ ،1٠575،....([، 
ــدم  ــالكيه ع ــظ لس ــن حيف ــذا الدي ــك هب ــإن التمس ف
الوقــوع يف االنحــراف غلــوا أوتفريطا، حيــث تضمنت 
ــر  نصــوص القــرآن الكريــم والســنة واملطهــرة التحذي
مــن شــتى االنحرافــات، وباألخــص مــا متارســه 
ــىل  ــي ص ــن النب ــرة، ع ــن أيب هري ــو، فع ــات الغل مجاع
اهلل عليــه وســلم أنــه قــال: "مــن خــرج مــن الطاعــة، 
ــن  ــة , وم ــة جاهلي ــات ميت ــامت، م ــة ف ــارق اجلامع وف
ــو  ــة، أو يدع ــب لعصب ــة يغض ــة عمي ــت راي ــل حت قات

ــة،  ــة جاهلي ــل، فقتل ــة، فقت ــرص عصب ــة، أو ين إىل عصب
ومــن خــرج عــىل أمتــي، يــرب برهــا وفاجرهــا، وال 
يتحاشــى مــن مؤمنهــا، وال يفــي لــذي عهــد عهــده، 
فليــس منــي ولســت منــه") 3٠(،وعــن ابــن عمــر قــال: 
ــول:  ــلم يق ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــمعت رس س
ــوم  ــه ي ــة ل ــال حج ــة، ف ــن الطاع ــده م ــزع ي ــن ن "م
القيامــة، القيامــة، ومــن مــات مفارقــا للجامعــة، مــات 
ميتــة جاهليــة«")31(. وقــال عــن اخلــوارج ملــا جــاءه ذو 
ــه: "إن مــن ضئضــئ هــذا،  اخلويــرصة وطعــن يف عدل
ــاوز  ــرآن ال جي ــرءون الق ــا يق ــذا قوم ــب ه أو: يف عق
حناجرهــم، يمرقــون مــن الديــن مــروق الســهم 
ــل  ــون أه ــالم ويدع ــل اإلس ــون أه ــة، يقتل ــن الرمي م
األوثــان، لئــن أنــا أدركتهــم ألقتلنهــم قتــل عــاد" )32( .
ونختــم بوصيــة بالغــة هليئــة كبــار العلــامء جــاء 
ــك  ــلمني التمس ــع املس ــىل مجي ــب ع ــا : "..والواج فيه
ــراف  ــن االنح ــذر م ــتقيم ، واحل ــالم املس ــدي اإلس هب
ــن  ــني ، م ــم والضال ــوب عليه ــق املغض ــه إىل طري عن
اليهــود والنصــارى وســائر املرشكــني ، والتــوايص 
ــالم  ــز لإلس ــري وع ــه خ ــا في ــوى ، وكل م ــرب والتق بال
ــلمني  ــىل املس ــه رضر ع ــا في ــرك كل م ــلمني ، وت واملس
)اللجنــة  ونــرشه..."  وتروجيــه   ، عليــه  واإلعانــة 

26/ص3٠8(  ،ج  الدائمــة،1٤3٠ 

2- أمهيــة طلــب العلــم الرشعــي واآلخــذ عــن العلــامء 
ت لثقا ا

ال خيفــى منزلــة العلــم الرشعــي وأمهيــة االعتنــاء بــه، 
ــه  ــى أن غياب ــام ال خيف ــراف، ك ــن االنح ــة م يف الوقاي
يوقــع صاحبــه يف قبائــح األعــامل والترصفــات، وهــذا 
مــا نــراه عنــد املنخرطــني يف مجاعــات الغلــو املعــارصة 
مــن مثــل مفارقــة اجلامعــة ونــزع يــد الطاعة والتســاهل 

 3٠ -  رواه مسلم يف صحيحه رقم )18٤8(
31 -  رواه اإلمام أمحد يف مسنده )93/2( وإسناده جيد.

 32 -  رواه البخاري يف صحيحه رقم )33٤٤( ومسلم رقم )1٠6٤(
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بالتكفــري واالســتهانة بالدمــاء، وكلهــا ذنــوب عظيمــة 
جــاء الــرشع بالتحذيــر منهــا، ولكــون كثــري مــن هؤالء 
الشــباب املنخرطــني يف الغلــو محلتهــم العاطفــة الدينيــة 
أحيانــا مــع جهــل يف الــرشع أوقعهــم فيــام وقعــوا فيــه 
مــن تلــك الترصفــات املنحرفــة، جــاءت وصايــا هيئــة 
ــه  ــاء ب ــم واالعتن ــب العل ــة طل ــامء يف أمهي ــار العل كب
ــة  ــا اللجن ــن وصاي ــات، وم ــامء الثق ــن العل ــذه ع وأخ
الدائمــة لأفتــاء يف تقريــر هــذا األمــر مــا نصــه: "..عىل 
ــنة  ــاىل، ويف س ــاب اهلل تع ــرصوا يف كت ــلمني أن يتب املس
نبيــه صــىل اهلل عليــه وســلم؛ ليعلمــوا كــامل الرشيعــة، 
ومقاصدهــا، وتفاصيلهــا، كل ذلــك بقــدر مــا آتــاه اهلل 
ــة  ــن صح ــه م ــأ اهلل ل ــا هي ــتعداد، وم ــل واس ــن عق م
ــة،1٤3٠ ،ج 12/ص76(  ــة الدائم ــراغ.." )اللجن وف
، وجــاء عنهــم أيضــا: "نوصيــك بزيــادة احلــرص عــىل 
تعلــم العلــم الرشعــي والتفقــه يف الديــن ونفــع النــاس 
بــام تعلمــه مــن ديــن اهلل تعــاىل حســب االســتطاعة.." 
)اللجنــة الدائمــة،1٤3٠ ،ج 25/ص 253(، وجاء يف 
وصاياهــم عمــن خيــوض يف مســائل أحــكام التكفــري 
بغــري علــم مــا نصــه: "..عــىل مــن مل ترســخ قدمــه يف 
ــائل  ــذه املس ــل ه ــوض يف مث ــي أن ال خي ــم الرشع العل
؛ حتــى ال حيصــل مــن الــرر وإفســاد العقائــد 
ــالح."]  ــع واإلص ــن النف ــه م ــا كان يؤمل ــاف م أضع
 )135 2/ص  ،ج  الدائمــة،1٤3٠  )اللجنــة 
ــن  ــارة م ــزة املخت ــح املوج ــن النصائ ــة م ــذه مجل وه
فتــاوى شــتى للجنــة الدائمــة لأفتــاء يف ترســيخ 

طلــب العلــم واألخــذ عــن العلــامء الثقــات : 
"نوصيــك بتقــوى اهلل، وأن تتعلــم مــن العلــم 	 

الرشعــي مــا تقيــم بــه أمــور دينــك ودنيــاك، وأن 
ــة  ــكل عليك")اللجن ــام أش ــم ع ــل العل ــأل أه تس

الدائمــة،1٤3٠ ،ج 12/ ص82(  
"..]واالجتهــاد[ يف حتصيــل العلــم الرشعــي عــىل 	 

أيــدي العلــامء املوثــوق بعلمهــم وحســن معتقدهم 
ــق  ــىل وف ــرشه إال ع ــوز ن ــة ال جي ــم أمان ، وأن العل

الدائمــة،1٤3٠،ج  والســنة")اللجنة  الكتــاب 
 )139 2/ص 

العلــم 	  طلــب  يف  باالســتمرار  "نوصيــك 
ــة  ــنة.." )اللجن ــل الس ــامء أه ــدى عل ــي ل الرشع

12/ص1٠1(  ،ج  الدائمــة،1٤3٠ 
الرشعــي 	  العلــم  أهــل  بمراجعــة  "ونوصيــك 

عنــدك ملعرفــة مــا يصلــح لــك مــن الكتــب 
... وتســأل أهــل العلــم عــام أشــكل")اللجنة 

  )252 3/ص  ،ج  الدائمــة،1٤3٠ 
وهــي نــامذج يســرية، وإال فنصائحهــم يف تقريــر أمهيــة 

طلــب العلــم واآلخــذ عــن الثقــات كثــري جــدا .

٣- الدعوة إىل إحسان الظن بعلامء األمة .
ــم يف  ــامء ووصاياه ــار العل ــة كب ــرات هيئ ــن تقري وم
معاجلــة ظاهــرة الغلــو هــو توجيه الشــباب إىل إحســان 
الظــن بعلــامء األمــة املوثوقــني، فليــس جمــرد أن يعرض 
ــريه أو  ــع تفك ــق م ــامل ال يتواف ــن ع ــف م ــاب موق للش
مــا يــرآه هــذا الشــاب هــو األنســب أن يســقط العلــامء 
ــم  ــن أعظ ــذا م ــإن ه ــدح!!، ف ــذم والق ــم بال أو يتناوهل
التلبيــس، حيــث يعــزل الشــاب عــن املصــادر املوثوقــة 
ــه مصــادر مجاعــات الغلــو  والعلــامء الثقــات لتنفــرد ب
ــراف.  ــن انح ــه م ــي علي ــام ه ــة ب ــراف وتغذي واالنح
ــر  ــامء يف التحذي ــار العل ــة كب ــان هليئ ــاء يف بي ــذا ج ول
ــا،  ــوا أو تفريط ــري غل ــائل التكف ــوض يف مس ــن اخل م
مــا نصــه: "فــإن عقيــدة أهــل الســنة واجلامعــة عقيــدة 
ــا  ــوض، ألهن ــا وال غم ــس فيه ــة، ال لب ــة صافي واضح
مأخــوذه مــن هــدي كتــاب اهلل وســنة رســول اهلل 
ــدة  ــب معتم ــا يف كت ــا ومبانيه ــت أصوهل ــد دون ص، ق

ــلف ...  ــن الس ــف ع ــا اخلل توارثه
إال أنــه ظهــرت يف اآلونــة اآلخــرية نابتــة مــن املتعاملــني 
جعلــت بعــض أصــول اإليــامن جمــاال للنقــاش واألخذ 

... والرد، 
فأهــل الســنة واجلامعــة يقولــون: إن مرتكــب الكبرية – 
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والتــي هــي دون الكفــر- ال يكفــر كــام تقولــه اخلــوارج 
، وال يكــون مؤمنــا كامــل اإليــامن كــام تقولــه املرجئــة 
ــامن ،  ــص اإلي ــن ناق ــنة مؤم ــل الس ــد أه ــو عن ــل ه ، ب

وهــو حتــت املشــيئة ....
وفــرق بــني مــن ..كفــره أهــل الســنة واجلامعــة اتباعــا 
ــلم ،  ــه وس ــىل اهلل علي ــوله ص ــنة رس ــاب اهلل وس لكت
ــم  ــن تبعه ــة وم ــوارج واملعتزل ــه اخل ــن كفرت ــني م وب
ــق-  ــري ح ــذي هــو بغ ــري –ال ــذا التكف ــق. وه ــري ح بغ
هــو الــذي يســبب القالقــل والباليــا مــن االغتيــاالت 
والتفجــريات ، أمــا التكفــري الــذي ينبنــي عــىل حكــم 
ــق  ــرصة احل ــري ون ــه إال اخل ــب علي ــال يرتت ــي ، ف رشع
..، وبالدنــا بحمــد اهلل عــىل مذهــب أهــل الســنة 
ــب  ــىل مذه ــس ع ــري، ولي ــا التكف ــة يف قضاي واجلامع
وجــاء   .  )222 ص  2٠٠2م.  اخلوارج.")اجلريــيس، 
ــار العلــامء: "..يســتنكر املجلــس مــا  ــة كب ــان هيئ يف بي
ــرام، أو  ــذا اإلج ــوغ ه ــاوى وآراء تس ــن فت ــدر م يص
ــه مــن أخطــر األمــور وأشــنعها،  ــه؛ لكون تشــجع علي
ــذر  ــم، وح ــري عل ــوى بغ ــأن الفت ــم اهلل ش ــد عظ وق
ــال  ــيطان، ق ــر الش ــن أم ــا م ــني أهن ــا، وب ــاده منه عب

ــاىل: تع
ــا  ــاَلاًل َطيًِّب ــا يِف اأْلَْرِض َح ــوا مِمَّ ــاُس ُكُل ــا النَّ َ ــا َأهيُّ }َي
ــنٌي  ــُه َلُكــْم َعــُدوٌّ ُمبِ ــْيَطاِن ۚ إِنَّ َواَل َتتَّبُِعــوا ُخُطــَواِت الشَّ
ــوِء َواْلَفْحَشــاِء َوَأْن َتُقوُلــوا  ــاَم َيْأُمُرُكــْم بِالسُّ ﴿168﴾ إِنَّ
ــول  ــرة[ ويق ــورة البق ــوَن {  ]س ــا اَل َتْعَلُم ــىَل اهللَِّ َم َع
ســبحانه: } َوَمــا َأْرَســْلنَا ِمــن َقْبِلــَك إاِلَّ ِرَجــااًل نُّوِحــي 
ــوَن(   ــْم اَل َتْعَلُم ــِر إِن ُكنُت ْك ــَل الذِّ ــَأُلوا َأْه ــْم ۚ َفاْس إَِلْيِه
]ســورة النحــل[ ويقــول جــل وعــال: } َواَل َتْقــُف َمــا 
ــَؤاَد ُكلُّ  ــرَصَ َواْلُف ــْمَع َواْلَب ــٌم ۚ إِنَّ السَّ ــِه ِعْل ــَك بِ ــَس َل َلْي

ــُئواًل{  ]اإلرساء:36[ ــُه َمْس ــَك َكاَن َعنْ ِئ ُأوَلٰ
وقــد صــح عــن رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم أنــه 
قــال: »مــن دعــا إىل ضاللــة كان عليــه مــن اإلثــم مثــل 

3٤  -  انظر موقع السكينة : )https://www.assakina.com/fatwa/73163.html(33  -  رواه مسلم يف صحيحه رقم )267٤(

ــيئا«)33(....  ــم ش ــن آثامه ــص م ــه ال ينق ــن تبع ــام م آث
ــا  ــود هب ــاوى إذا كان املقص ــك الفت ــر تل ــم خط ويعظ
زعزعــة األمــن، وزرع الفتــن والقالقــل، ومــن القــول 
ــتهداف  ــك اس ــوى؛ ألن ذل ــل واهل ــن اهلل باجله يف دي
ــة  ــده بحقيق ــم عن ــن ال عل ــباب وم ــن الش ــرار م لأغ
هــذه الفتــاوى، والتدليــس عليهــم بحججهــا الواهيــة، 
والتمويــه عــىل عقوهلــم بمقاصدهــا الباطلــة، وكل 
ــه  ــالم، وال يرتضي ــن اإلس ــم يف دي ــنيع وعظي ــذا ش ه
ــة،  ــدود الرشيع ــرف ح ــن ع ــلمني مم ــن املس ــد م أح

ــة. ــا الكريم ــامية، ومقاصده ــا الس ــل أهدافه وعق
ــم  ــن أعظ ــم م ــىل العل ــون ع ــؤالء املتقول ــل ه وعم
ــا". )3٤( ــداوات بينه ــرش الع ــة ون ــق األم ــباب تفري أس

4- جتنب القنوات املشبوهة واملواقع الفاسدة.
إن أخطــر مــا يواجــه املجتمــع اإلســالمي اليــوم 
ــع  ــة واملواق ــوات الفضائي ــلبية للقن ــار الس ــك اآلث تل
اإللكرتونيــة املنحرفــة ، فكثــري منهــا تلعــب دورا 
ــم، وال  ــباب واهتامماهت ــم الش ــب مفاهي ــريا يف قل خط
زال األمــر يف ازديــاد بتنــوع وســائل التواصــل وجتددها 
مــع ســهولة وصــول الشــباب إليهــا ، مــع مــا حتمــل يف 
ــى  ــا ، حت ــوا أو تفريط ــة غل ــكار منحرف ــن أف ــا م طياهت
صــار هــذا األمــر يــؤرق كل رب إرسة، وقــد اســتغل 
ــع  ــوات واملواق ــذا القن ــة ه ــكار املنحرف ــاب األف أصح
لنــرش أفكارهــم يف الدعــوة إىل الغلــو ونبــذ الوســطية، 
ــاة  ــامء والدع ــىل العل ــب ع ــا جي ــم م ــن أه ــذا كان م ول
التحذيــر مــن املشــاركة فيهــا أو الوصــول إليهــا فضــال 

ــا . ــن آثاره ــر م ــن التحذي ع
ــان  ــرات عــدة يف بي ــامء تقري ــار العل ــة كب وقــد كان هليئ
ــوات ، ومــن ذلــك   ــر مــن هــذه املواقــع والقن التحذي
مــا جــاء يف حديــث اللجنــة الدائمــة عــن بعــض 
أســباب  مــن  والتحذيــر  الفكريــة  االنحرافــات 
ــوات  ــك القن ــه تل ــاركه في ــا تش ــا م ــارها وتأثريه انتش
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35  -  رواه البخاري يف صحيحه رقم )36٠6( ومسلم رقم )18٤7(

واملواقــع املشــبوهة ، ففــي حديثهــم عــن بعــض 
ــه:  ــا نص ــم م ــاء يف كالمه ــة، ج ــات الفكري االنحراف
"..اإلذاعــات املوجهــة للعــامل اإلســالمي، إضافــة 
ــة يف  ــوات الفضائي ــرب القن ــي ع ــث املرئ ــان الب إىل طوف
الســنوات األخــرية، فضــال عــن الصحــف واملجــالت 
والنــرشات الصــادرة بأعــداد هائلــة، وهــذه الوســائل 
اإلعالميــة املرئيــة واملســموعة واملقــروءة كلهــا تشــرتك 
ــالك  ــالل مس ــن خ ــراف[ م ــة ]االنح ــع عجل يف دف
عــدة، ]منها[...إلقــاء الشــبهات عــىل املســلمني يف 
الدينية")اللجنــة  عقيدهتــم وشــعائرهم وعالقاهتــم 
ــم  ــؤال هل ــة،1٤3٠ ،ج 12/ص298(. ويف س الدائم
ــة  ــل واملحادث ــج التواص ــن برام ــزة تتضم ــن أجه ع
ومــا تشــمله مــن خمالفــات .. جــاء جواهبــم يف حكــم 
االجتــار هبــا مــا نصــه: "إذا كانــت هــذه األجهــزة يتــم 
ــر  ــة، ت ــرة باطل ــور منك ــل إىل أم ــتخدمها التوص ملس
بالعقيــدة اإلســالمية...... فإنــه واحلــال مــا ذكــر 
حيــرم االجتــار هبــا ألن ذلــك مــن اإلعانــة عــىل اإلثــم 
ــة الدائمــة،1٤3٠،ج 26 /ص  واملحرمــات.." )اللجن
ــة يف  ــات الفكري ــرش االنحراف ــى أن ن 285(. وال خيف
الغلــو أو التفريــط أوحماربــة الوســطية مــن أعظــم 
املخالفــات التــي حيــذر منهــا وتدخــل يف مضمــون مــا 

ــروه. ذك

5- التحذير من دعاة الضاللة. 
ــري  ــو تأث ــراف ه ــة واالنح ــبل الغواي ــر س ــن أخط م
ــىل اهلل  ــي ص ــم النب ــذر منه ــذا ح ــة، ول ــاة الضالل دع
ــن  ــاء ع ــا ج ــا م ــدة، منه ــث ع ــلم  يف أحادي ــه وس علي
حذيفــة بــن اليــامن ريض اهلل عنهــام قــال: " كان النــاس 
يســألون رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم عــن اخلــري، 
وكنــت أســأله عــن الــرش خمافــة أن يدركنــي، فقلــت: 
ــا اهلل  ــة ورش، فجاءن ــا يف جاهلي ــا كن ــا رســول اهلل ! إن ي
هبــذا اخلــري؛ فهــل بعــد هــذا اخلــري رش؟ قــال: "نعــم". 
فقلــت: هــل بعــد ذلــك الــرش مــن خــري؟ قــال: "نعــم، 

وفيــه دخــن". قلــت: ومــا دخنــه؟ قــال: "قوم يســتنون 
ــم  ــرف منه ــي، تع ــري هدي ــدون بغ ــنتي، وهي ــري س بغ
وتنكــر". فقلــت: هــل بعــد ذلــك اخلــري مــن رش؟ قال: 
"نعــم؛ دعــاة عــىل أبــواب جهنــم، مــن أجاهبــم إليهــا؛ 
ــا.  ــم لن ــول اهلل ! صفه ــا رس ــت: ي ــا"، فقل ــوه فيه قذف
قــال: "نعــم؛ قــوم مــن جلدتنــا، ويتكلمــون بألســنتا". 
ــك؟  ــي ذل ــرى إن أدركن ــام ت ــول اهلل! ف ــا رس ــت: ي قل

ــنيَّ ــم")35(. فب ــلمني وإمامه ــة املس ــزم مجاع ــال: "تل ق
النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم أنَّ العصمــة مــن عظيــم 
خطــر دعــاة الضاللــة، وأرشــد إىل لــزوم مجاعــة 
املســلمني وإمامهــم . واملــراد بجامعــة املســلمني أهــل 
ــا  ــن م ــا أحس ــم: "م ــن القي ــال اب ــه، ق ــق وأتباع احل
قــال أبــو حممــد عبــد الرمحــن بــن إســامعيل املعــروف 
ــة  ــزوم اجلامع ــر بل ــاء األم ــث ج ــامة..: "حي ــأيب ش ب
ــك  ــه ، وإن كان املتمس ــق و اتباع ــزوم احل ــه ل ــراد ب فامل
ــذي  ــو ال ــق ه ــريًا ألن احل ــه كث ــف ل ــاًل واملخال ــه قلي ب
ــىل  ــي ص ــد النب ــن عه ــة األوىل م ــه اجلامع ــت علي كان
كثــرة  إىل  نظــر  وال  وأصحابــه،  وســلم  عليــه  اهلل 
أهــل البــدع بعدهــم." )1395هـــ،ج1/ص69(، وال 
ــة-  ــاة الضالل ــاة- دع ــوالء الدع ــر ه ــى أن أخط خيف
ــد  ــم أبع ــنة، وه ــالم والس ــك باإلس ــر التمس ــن يظه م
إمــا جهــال تالعــب هبــم  فإهنــم  عنهــا،  النــاس 
ــالم  ــداء اإلس ــاب ألع ــا أذن ــم، وإم ــيطان جلهله الش
ــذا  ــلمني، ول ــني املس ــة ب ــارة الفتن ــتخدموهنم يف إث يس
أولــت هيئــة كبــار العلــامء بيــان خطــر دعــاة الفتنــة يف 
كثــري مــن تقريراهتــا، وأرشــدت إىل أمهيــة األخــذ عــن 
العلــامء الثقــات املتمســكني بالكتــاب والســنة حقيقــة 
ال إدعــاء، فمــن ذلــك مــا جــاء يف فتــاوى اللجنــة بــام 
نصــة : "..هــذا واللجنــة الدائمــة إذ تبــني ذلــك ، فإهنــا 
ــا  ــدة ؛ مل ــول العقي ــدال يف أص ــن اجل ــذر م ــى وحت تنه
يرتتــب عــىل ذلــك مــن املحاذيــر العظيمــة ، وتــويص 
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بالرجــوع يف ذلــك إىل كتــب الســلف الصالــح وأئمــة 
الديــن املبنيــة عــىل الكتــاب والســنة وأقــوال الســلف 
ــك ،  ــة لذل ــب املخالف ــوع إىل الكت ــن الرج ــذر م ، وحت
وإىل الكتــب احلديثــة الصــادرة عــن أنــاس متعاملــني مل 
يأخــذوا العلــم عــن أهلــه ومصــادره األصيلــة ، وقــد 
اقتحمــوا القــول يف هــذا األصــل العظيــم مــن أصــول 
ــام إىل  ــبوه ظل ــة ونس ــب املرجئ ــوا مذه ــاد ، وتبن االعتق
ــاس  ــىل الن ــك ع ــوا بذل ــة ، ولبس ــنة واجلامع ــل الس أه
، وعــززوه عدوانــا بالنقــل عــن .. أئمــة الســلف 
ــدم رده إىل  ــول وع ــابه الق ــورة ، وبمتش ــول املبت بالنق
ــوا اهلل  ــم أن يتق ــا ننصحه ــم ، وإن ــن كالمه ــم م املحك
ــوا  ــدهم ، وال يصدع ــوا إىل رش ــهم ، وأن يثوب يف أنفس
الصــف هبــذا املذهــب الضــال ، واللجنــة أيضــا حتــذر 
املســلمني مــن االغــرتار والوقــوع يف رشاك املخالفــني 
ــة.."  ــنة واجلامع ــل الس ــلمني أه ــة املس ــه مجاع ــا علي مل

الدائمــة،1٤3٠ ،ج 28/ص132( )اللجنــة 

اخلامتة :
مــن خــالل هــذه الدراســة املوجــزة : تبــني لنــا جمموعة 

مــن النتائــج لعــل مــن أمهها : 
هيئــة كبــار العلــامء يف اململكــة العربيــة الســعودية 	 

ــا  ــا ، وهل ــربى فيه ــة الك ــات الرشعي ــن املوسس م
مكانــة عاليــة وجهــود بــارزة يف ترســيخ الوســطية 

ــدال. ــوة إىل االعت والدع
إن الوســطية مــن أبــرز صفــات هــذا الديــن 	 

خصائصــه. أعظــم  ومــن   ، العظيــم  اإلســالمي 
ــم 	  ــىل حتكي ــة ع ــي القائم ــربة ه ــطية املعت إن الوس

الكتــاب والســنة ، وفهــم نصــوص الوحــي بفهــم 
ــة  ــة واللغ ــد الرشعي ــىل القواع ــم ع ــلف القائ الس

ــم ــابه إىل املحك ــة، ورد املتش العربي
أبــرز خصائــص مجاعــات الغلــو هــو التســاهل يف 	 

التكفــري واســتحالل الدمــاء املعصومــة.
بــراءة دعــوة اإلمــام املجــدد حممــد بــن عبــد 	 

الوهــاب مــن مجاعــات الغلــو وبطــالن انتســاهبم 
ــا. هل

وأما التوصيات : 
ــامء يف 	  ــار العل ــة كب ــود هيئ ــراز جه ــوة إىل إب الدع

ــف  ــالل خمتل ــن خ ــعودية م ــة الس ــة العربي اململك
القنــوات اإلعالمــي ، ترســيخا للوســطية وحفظــا 

ــا.  ــة ومكانته ــود اهليئ جله
ــة 	  ــات الرشعي ــراز املؤسس ــاد وإب ــىل إجي ــل ع العم

ــات  ــالت مجاع ــد لتضلي ــذا س ــي ه ــة ، فف املوثوق
ــة . ــىل العام ــري ع ــن التأث ــط م ــو والتفري الغل

ــات 	  ــن اجله ــي م ــم الرشع ــرش العل ــىل ن ــث ع احل
املوثوقــة  مــن خــالل مجيــع القنــوات التــي تصــل 
ــق  ــباب للتضيي ــرب األس ــن أك ــذا م ــاس، فه إىل الن

ــة.  ــو املضلل ــات الغل ــوات مجاع ــىل دع ع
أمهيــة كشــف حقائــق مجاعــات الغلــو مــن خــالل 	 

إصداراهتــم وترصفاهتــم، ومناقشــة شــبههم.
مصادر واملراجع

مكتبــة  البخــارى،  بطــال، رشح صحيــح  1-ابــن 
الرشــد - الســعودية، الريــاض، الطبعــة: الثانيــة، 

1٤23هـــ 
ــب:  ــع وترتي ــاوى ، مج ــوع الفت ــة، جمم ــن تيمي 2-اب

ــم، 1٤16هـــ. ــن قاس ــد ب ــن حمم ــن ب عبدالرمح
ــق  ــتقيم،  حتقي ــرصاط املس ــاء ال ــة، اقتض ــن تيمي 3-اب
ــة –  ــنة املحمدي ــة الس ــي،  مطبع ــد الفق ــد حام : حمم

ــة ، 1369هـــ. ــرة، ط الثاني القاه
٤-ابــن اجلــوزي، كشــف املشــكل مــن حديــث 

. 1٤18هـــ  الوطــن،  دار  الصحيحــني، 
5-ابــن خزيمــة، الصحيح، ت: د.مصطفــى األعظمي، 
139٠هـــ   اإلســالمي،بريوت،  النارش:املكتــب 
6-ابــن حبــان، الصحيــح )برتتيــب ابــن بلبــان( حتقيق 

شــعيب األرناؤوط،النارش:مؤسسة الرســالة 1٤1٤هـ
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7-ابــن رجــب، فتــح البــاري رشح صحيــح البخاري، 
دار ابــن اجلوزي، الســعودية، ط1، 1٤22هـ.

8-ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة ، حتقــق: عبــد 
الســالم هــارون، النــارش: دار الفكــر، 1399هـ.

9-ابــن القيــم، حممــد بــن أيب بكــر، الــروح ، دار 
1395 بــريوت،   – العلميــة  الكتــب 

ــة اللهفــان  ــن القيــم، حممــد بــن أيب بكــر، إغاث 1٠-اب
مــن مصائــد الشــيطان ، دار املعرفــة - بــريوت، 1395
11-ابــن وضــاح، البــدع والنهــي عنهــا، عنايــة حممــد 

أمحــد دمهــان، دار األصفهــاين بجــدة. 
البــدع  إنــكار  عــىل  الباعــث  شــامة،  12-أبــو 
واحلــوادث ط .دار اهلــدي ـ القاهــرة، 1398 - 1978
اهلل  د.عبــد  حتقيــق:  الرشيعــة،  13-اآلجــري، 
ــة، 1٤2٠هـــ. الدميجــي، طبعــة دار الوطــن، ط الثاني
ــرتاث  ــاء ال ــة ،  دار إحي ــب اللغ ــري، هتذي 1٤-األزه

ــريوت ، 2٠٠1م ــريب ، ب الع
15-األصفهــاين، املفــردات يف غريــب القــرآن، حتقيــق 

ســيد كيــالين، النــارش دار املعرفــة، 1٤12 هـ
 ، الصحيحــة  األحاديــث  سلســلة  16-األلبــاين، 

الريــاض املعــارف  مكتبــة  النــارش: 
17- األلبــاين، سلســلة األحاديــث الضعيفــة ،النــارش: 

مكتبــة املعــارف الريــاض
ــند  ــع املس ــح )اجلام ــع الصحي ــاري، اجلام 18-البخ
ــىل اهلل  ــول اهلل ص ــور رس ــن أم ــرص م ــح املخت الصحي
ــري  ــد زه ــة: حمم ــه(، عناي ــننه وأيام ــلم وس ــه وس علي
النارص، النــارش : دار طوق النجاة، ط: األوىل 1٤22هـ
ــد  ــد حمم ــق ورشح أمح ــنن ، حتقي ــذي، الس 19-الرتم
شــاكر مطبعة البــايب احللبــي، الطبعة الثانيــة، 1398هـ. 
2٠-التيمــي، احلجــة يف بيــان املحجــة، ، حتقيــق: حممــد 

املدخــيل، دار الرايــة ، ط.األوىل 1٤11هـ
21-اجلريــيس د.خالــد ، فتــاوى العقيــدة، ســنة النــرش 

2٠٠2م.
ــد  ــق: أمح ــة، حتقي ــاح يف اللغ ــري، الصح 22-اجلوه
ــريوت، ط  ــني ب ــم للمالي ــار، دار العل ــور عط عبدالغف

الثانيــة، 1٤٠7 هـــ
23-الــرازي، ابــن أيب حاتــم، تفســري القــرآن، حتقيــق: 
أســعد حممــد الطيــب، النــارش: مكتبــة نــزار مصطفــى 
البــاز - اململكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الثالثــة - 

1٤19 هـ 
عــزت  ت:  الســنن،  أبــوداود،  2٤-السجســتاين، 
الدعــاس، دار احلديث، بــريوت، ط األوىل، 1388هـ .
ــب  ــند، املكت ــل، املس ــن حنب ــد ب ــيباين، أمح 25-الش
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د. بدر بن عيل املقبل
األستاذ املشارك يف النقد األديب - جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

   ملخص البحث  
يف  األدبية  الصوتية  املدونات  دراسة  إىل  البحث  هذا  هيدف 
األسئلة  عن  اإلجابة  إىل  ويسعى  السعودية،  العربية  اململكة 
اآلتية: ماذا نعني بـ )املدونة الصوتية(؟ وما أسباب انتشارها يف 
هذا العرص؟ ومتى يمكن وصفها بـ )األدبية(؟ وهل تشكلت 
هذه  وما  وأنواع؟  أشكال  عدة  يف  األدبية  الصوتية  املدونة 
التي  املضامني  وما  بنائها؟  وأنامط  الفنية  سامهتا  وما  األنواع؟ 
سلطت الضوء عليها؟ وما مدى تأثريها عىل انتشار األدب بني 

أفراد املجتمع؟

عن  اإلجابة  من  البحث  متكن  التحليلية  الدراسة  خالل  ومن 
بعض هذه األسئلة، حيث استطاعت الدراسة اخلروج بتعريف 
أسباب  عن  الكشف  جانب  إىل  الصوتية،  للمدونات  أويل 
الدراسة  انتشارها يف الساحة األدبية يف هذا العرص. وأظهرت 
أن األشكال واملضامني التي شكلت املدونات الصوتية األدبية 
متفاوتة وخمتلفة، حيث اتضح أن أنواع املدونات الصوتية هي: 
واملوضوعاتية،  واحلوارية،  والذاتية،  والوثائقية،  القصصية، 
التي  الفنية  املالمح  أبرز  عن  الدراسة  كشفت  والشعرية.كام 
العنونة،  سامت  ومنها:  األدبية،  الصوتية  املدونات  هبا  متيزت 
واملؤثرات  وختامها،  املدونات  وافتتاحية  الشارحة،  والعتبات 

الصوتية املستعملة يف إيصال رسالة املدونة.

التي  االمتيازات  عىل  التعرف  برورة  الدراسة  وأوصت 
التفاعل مع  حتظى هبا املدونات الصوتية األدبية يف قدرهتا عىل 
وأدب  مرتابطة  نصوص  إنتاج  عىل  ذلك  وانعكاس  اجلمهور، 
جمال  األدبية  املدونات  دخول  عىل  كله  ذلك  وأثر  تفاعيل، 
انتشار  انعكاس ذلك عىل  التجاري ومدى  التسويق واإلعالن 

األدب بني أفراد املجتمع.

الكلامت املفتاحية: 
املدونة الصوتية، السامت، الرسدي، الشعري، الوثائقي. 

Abstract
This research aimed at studying the literary pod-
casts in Kingdom of Saudi Arabia and seeks to 
answer the following questions:" what are pod-
casts? What are the reasons that led to its spread 
in this era? How can it be described as )liter-
ary(?  Has the voice code formed in many forms 
and types? What are these types? What are their 
technical features and patterns of construction? 
What are the highlighted contexts? What is the 
impact on spreading literature among members 
of society?
The research answered some of the aforemen-
tioned questions using analytical method. The 
study reached a preliminary definition of pod-
casts in addition to the reasons for their spread in 
the literary arena at this era. The study showed 
that the forms and contents that formed literary 
podcasts are varied and different, as it became 
clear that the types of podcasts are: Anecdotal, 
documentary, subjective, dialogue, thematic, 
and poetic. The study also revealed the most 
prominent technical features that characterized 
literary podcasts, including: labeling attributes, 
explaining thresholds, opening and closing pod-
casts, and sound effects used in conveying pod-
casts.
The study recommended identifying privileges 
that literary podcasts characterized with in their 
ability to interact with the audience, its reflec-
tion on the production of coherent contexts and 
interactive literature, and the effect of all this on 
the entry of literary blogs into the field of mar-
keting and commercial advertising and the ex-
tent of this reflection on the spread of literature 
among society members.

Keywords: 

Podcast, features, narrative, poetic, 
documentary.

المدونات الصوتية األدبية في المشهد الثقافي السعودي دراسة وصفية تحليلية
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مدخل:

إن الســياق التارخيــي الــذي نعيشــه حاليًّــا عىل املســتوى 
التقنــي ونمــط احليــاة االجتامعــي يفــرض علينــا 
االســتجابة ملختلــف املتغــريات يف املجــاالت كافــة؛ إذ 
ــة  ــه- مقاوم ــا كان نوع ــال -أيًّ ــح املج ــن صال ــس م لي
ــا  ــض م ــن، ورف ــو كائ ــا ه ــون مل ــري، والرك ــذا التغي ه
ســيكون بالــرورة انعكاســًا للتحــول يف خمتلــف 
ــري  ــا التغي ــي طاهل ــاالت الت ــن املج ــاة. وم ــه احلي أوج
ــث مل  ــدي، حي ــال األديب والنق ــح: املج ــكل واض بش
ــدم فيهــا األجنــاس  ــة التــي ُتَق ــد الوســائط التقليدي َتُع
ــارص  ــرد املع ــة ذوق الف ــة لتلبي ــة كافي ــة املختلف األدبي
وحاجاتــه؛ ممــا دفــع األدبــاء، والكّتــاب، واملؤسســات 
ــق وســائط جديــدة  ــة بالثقافــة واألدب إىل خل املعني
ــة  يعــربون مــن خالهلــا عــن إبداعهــم ورؤيتهــم الفني

ــة.   والنقدي
ومــن هنــا مل يعــد األدب مقتــرًصا عــىل األشــكال 
ــرب  ــل ع ــة، وظ ــوص األدبي ــم النص ــة يف تقدي التقليدي
ــري، وكل  ــدد والتغ ــىل التج ــادرًا ع ــة ق ــة املختلف األزمن
فــرتة ُيعــاد النظــر يف مفهومــه وأشــكاله، ليخضــع غالبًا 
ــائله  ــكله ووس ــس ش ــي تعك ــة الت ــاة احلضاري للحي
الســياق  شــكله  حيــدد  كيــاٌن  األدب  إن  وأنواعــه. 
االجتامعــي والتارخيــي، ومل يعــد مفهــوم األدب يف 
الدراســات األدبيــة والنقديــة التقليديــة يســتوعب 
مفهــوم األدب اليــوم اخلاضــع ملواضعــة اجلامعــة؛ 
ــا. )إيفانكــوس،  ــح صــورة، وكلمــة، وصوًت ــذا أصب ل
1991م: 89-9٠(، و)التميمــي، 1٤33ه: 55-53(، 

.)6 2٠13م:  و)كــرام، 
وبطبيعــة احلــال فــإن النقــد مصاحــٌب دائــم للتجريــب 
يف األدب؛ لــذا كان مــن الواجــب تســليط الضــوء عــىل 
ــي  ــدان األديب الت ــتحدثة يف املي ــة املس ــائط الرقمي الوس
أفرزهتــا تكنولوجيــا االتصــال احلديثــة؛ لتقويمهــا 
ــور  ــام أن تط ــل. ك ــدرس والتحلي ــا بال ــد مالحمه ورص

ــرورة  ــس بال ــه تنعك ــص وتلقي ــاج الن ــائط إنت وس
عــىل املنتــج األديب نفســه وطريقــة التعاطــي معــه 
بآليــات جديــدة منســجمة مــع عــرص التقنيــة الرقمــي.
إن الســاحة الثقافيــة اليــوم "أمــام رؤيــة جديــدة لأدب 
والــدرس األديب، فنحــن أمــام اختصــاص جديــد 
ــائطي.  ــد الوس ــائطية( أو النق ــات الوس ــو )الدراس ه
ــاالً  ــث إمج ــو البح ــاص ه ــذا االختص ــوع ه وموض
ــة.  ــائط اجلامهريي ــالل الوس ــن خ ــق )األدب( م يف حتق
ــي  ــالم الت ــائل اإلع ــي وس ــة ه ــائط اجلامهريي والوس
توظــف إىل جانــب اللغة الصــوت والصــورة. وجاءت 
هــذه الوســائط نتيجــة التطــورات والتغــريات النامجــة 
ــالل  ــن خ ــات م ــي املعلوم ــاج وتلق ــتوى إنت ــىل مس ع
املذيــاع والتلفــزة والفيديــو والســينام والصحافــة. 
حــدود  عــىل  تقــف  مل  التغــريات  هــذه  أن  غــري 
الوســائط اجلامهرييــة بــل تعدهتــا إىل ظهــور الوســائط 
ــف  ــزة بمختل ــيب املجه ــروز احلواس ــع ب ــددة م املتع
ــوت  ــف الص ــمح بتوظي ــي تس ــات الت ــاد والربجمي العت
والصــورة ... هــذا االختصــاص هــو )الوســائطيات( 
اختصاصــات  إىل  تتــوزع  أن  يمكــن  التــي  العامــة 
فرعيــة هتتــم بمختلــف أنــواع الوســائط، ســواء كانــت 
ــن  ــا يمك ــة. وضمنه ــددة أو تفاعلي ــة أو متع مجاهريي
بــروز اختصاصــات أخــص تعنــى بتحققــات خاصــة، 
ــة(  ــائطيات األدبي ــا )الوس ــدرج ضمنه ــن أن ن ويمك
التــي تبحــث يف )األدب الوســائطي(، وهــو األدب 
الــذي يتحقــق مــن خــالل هــذه الوســائط، وضمنهــا 
ــائطي(،  ــرسد الوس ــن )ال ــث ع ــن احلدي ــا يمك أيًض
وهكــذا دواليــك". )التميمــي، 1٤33ه: 19-18(. 
وتبًعــا لذلــك فــإن أبــرز الوســائط املنتــرشة اليــوم هــي 
)املدونــات الصوتيــة(، أو مــا يســمى يف لغــة ظهورهــا 
ــث  ــالـ )Podcast(، حي ــة بـ ــة اإلنجليزي األويل يف اللغ
ــتحق  ــرة تس ــة ظاه ــات الصوتي ــار املدون ــح انتش أصب
الوقــوف والتأمــل، فــال نــكاد نجــد جمــاالً مــن جماالت 
ــرش  ــي لن ــيط التقن ــذا الوس ــف ه ــد وّظ ــاة إال وق احلي
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ــاالت:  ــة يف جم ــات صوتي ــد مدون ــذا نج ــالته؛ ل رس
ــاب  ــة، وألع ــة، والرياض ــوم، والتقني ــامع، والعل االجت
ــم بمختلــف أنواعــه،  ــر، والربجمــة، والتصمي الكمبيوت
وتطويــر الــذات، والصحــة، والتعليــم، واألخبــار 

ــه.  ــينام، والرتفي ــالم، والس واإلع
غــري أن مــا هيمنــا يف جمــال دراســتنا هــذه هــو املدونات 
واألدبيــة  الثقافيــة  الســاحة  يف  املنتــرشة  الصوتيــة 
عــىل وجــه اخلصــوص)1(، حيــث نجــد تنوًعــا يف 
ــاء  ــم إلق ــن امله ــذا كان م ــا؛ ل ــا ومضامينه موضوعاهت
الضــوء عــىل واقعهــا عموًمــا، ومــن ثــم حتليــل بنيتهــا 
ــة. ومــن هــذا املنطلــق ســعت هــذه الدراســة  الداخلي
ــي  ــارصة الت ــكال املع ــىل األش ــوء ع ــليط الض إىل تس
ــا إىل  ــا يضطرن ــة، مم ــة احلديث ــائط التقني ــا وس فرضته

ــتها. ــة ودراس ــا األدبي ــرتاف بمخرجاهت االع
لــذا هتــدف الدراســة إىل تســليط الضــوء عــىل ظاهــرة 
املدونــات الصوتيــة املرتبطــة بــاألدب والنقــد؛ لإلجابة 
عــن األســئلة اآلتية: مــاذا نعني بـــ )املدونــة الصوتية(؟ 
ومــا أســباب انتشــارها يف هــذا العرص؟ وهل تشــكلت 
املدونــة الصوتيــة األدبيــة يف عدة أشــكال وأنــواع؟ وما 
هــي؟ ومــا ســامهتا الفنية وأنــامط بنائهــا؟ ومــا املضامني 
التــي ســلطت الضــوء عليهــا؟ ومــا دوافــع إنشــاء هذه 
املضامــني؟ ونظــًرا حلداثــة دراســة هــذه القضيــة – فيــام 
اطلعــت عليــه – ونــدرة الدراســات املعنيــة هبــا؛ ُتعــد 
هــذه الورقــة حماولــة أوليــة تســعى للفــت االنتبــاه إىل 
رضورة تعميــق هــذه النوعيــة مــن الظواهــر املســتجدة 
بالــدرس والنقــد، باإلضافــة إىل حماولــة اإلجابــة التــي 

أثارهتــا األهــداف املشــار إليهــا أعــاله.
ــيل  ــج التحلي ــو املنه ــه ه ــري علي ــذي سأس ــج ال واملنه
معتمــًدا عــىل أدايت االســتقراء والوصــف، حيــث 

ــاحة  ــد يف الس ــاألدب والنق ــة ب ــة مرتبط ــة صوتي ــن مدون ــو عرشي ــة نح ــدت الدراس 1-رص
الثقافيــة واألدبيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، وتعــد هــذه القائمــة هــي العينــة التــي تــدور 
ــا  ــاص هب ــرتوين اخل ــط اإللك ــع الراب ــادر م ــة املص ــا يف قائم ــيتم إثباهت ــة، وس ــا الدراس حوهل

ــا. ــالع عليه ــوع واالط للرج

ــح:  ــتعامل مصطل ــر اس ــة حتري ــداء بمحاول ــت ابت قم
ــوده  ــباب وج ــارة إىل أس ــع اإلش ــة(، م ــة صوتي )مدون
وانتشــاره ورضورة االلتفــات إليــه، وتبًعــا لذلــك 
ــة يف  ــة األدبي ــات الصوتي ــرز املدون ــد أب ــت رص حاول
ــب  ــا بحس ــع تصنيفه ــعودية، م ــة الس ــة العربي اململك
األنــواع األدبيــة التــي ختدمهــا، والشــكل الــذي 
تظهــر فيــه، وســيتبع ذلــك بيــان أبــرز الســامت 
ــة  ــة األدبي ــة الصوتي ــا املدون ــز هب ــي تتمي ــح الت واملالم
عــىل مســتوى: العنونــة، واالســتهالل، والدوافــع، 
ــرى.  ــة األخ ــرات الفني ــام، واملؤث ــني، واخلت واملضام
ولتحقيــق ذلــك قمــُت بتقســيم الدراســة – بعــد هــذه 
ــىل  ــك ع ــة، وذل ــث رئيس ــة مباح ــة - إىل ثالث املقدم

ــو اآليت: النح
املبحث األول: النشأة واالنتشار.

املبحث الثاين: األنواع واملضامني.
املدونــة  بنــاء  يف  فنيــة  مالمــح  الثالــث:  املبحــث 

. الصوتيــة 

املبحث األول: النشأة واالنتشار:
أوالً: حترير املصطلح:

إن الظهــور األول للمدونــات الصوتيــة كان يف الثقافــة 
 The ــج ــك لـــ برنام ــل يف ذل ــود الفض ــة، ويع الغربي
BackStage Pass  حيــث نــرشت أول حلقــة يف شــهر 

 Podcast أكتوبــر مــن عــام 2٠٠3م، غــري أن مصطلــح
مل يكــن شــائًعا يف حينــه، ومــع بدايــة اجليــل الثــاين مــن 
الويب يف عــام 2٠٠٤م بدأ الـ Podcast باالنتشــار، أي 
اجليــل اجلديــد مــن املواقــع التــي تعتمــد عــىل التفاعــل 
ومشــاركة الروابــط والوســائط املتعــددة الصوتيــة 
واملرئيــة. وكلمــة Podcast مؤلفــة من جزأيــن، األول: 
)Pod( وهــي كلمــة انتــرشت بعــد شــهرة جهــاز الـــ 
ــاز  ــون جه ــب لك ــي اجلي ــن Apple، وتعن )iPod( م
ــب،  ــه يف اجلي ــن وضع ــة يمك ــرًيا لدرج الـــ iPod صغ
  )Broadcast( وهــي تصغــري لكلمــة )Cast( :واآلخــر
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.)Llinares and others, 2018( ..ــا والتــي تعنــي: بثًّ
ــة  ــة اللغ ــس ثنائي ــع والقوامي ــد املواق ــه نج ــاء علي وبن
تســتعمل عــدة تعبــريات عربيــة مقابــل هــذا املصطلــح 
اإلنجليــزي Podcast، مثــل: التدويــن الصــويت، بــث 
صــويت )موقــع ويكيبيديــا(، بــث جيبــي )موقــع 
ــل  ــع قوق ــة )موق ــة صوتي ــو(، مدون ــوس ريفريس قام

ــة(.  للرتمج
ويف ظنــي أن أقــرب التعبــريات ملــا نحــن بصــدده 
ــن  ــة/ التدوي ــة صوتي ــو: )مدون ــة ه ــذه الدراس يف ه
لتعريــف  االلتفــات  عنــد  إننــا  الصــويت(، حيــث 
هــذا الوســيط نجــد أنــه يتشــكل مــن مفردتــني، 
ــى  ــوع إىل املعن ــة(، وبالرج ــة(، و)صوتي ــا: )مدون ومه
املعجمــي لــكل مفــردة منهــام نجــد أن )مدونــة( 
ــع  ــو: جمتم ــُت، وه ن ــه: دوَّ ــوان، ومن ي ــن الدِّ ــتقة م مش
الصحــف، والدفــرت الــذي يكتــب فيــه. )ابــن منظــور، 
1٤17ه:٤51-٤52(، أمــا مفــردة )صوتيــة( فمشــتقة 
مــن الصــوت، وهــو اجلــرس، والنــداء، والِذكــر، 
ومنــه: الصيــت، وهــو الذكــر اجلميــل احلســن الــذي 
ــور، 1٤17ه:  ــن منظ ــاس. )اب ــني الن ــرش ب ــى وينت يبق

.)٤36 -٤35
ومــن هــذه الــدالالت املعجميــة نســتطيع رصــد مجلــة 
ــة  ــم دالل ــىل فه ــتعيننا ع ــي س ــات الت ــن امللحوظ م

ــي: ــة(، وه ــة الصوتي )املدون
1- أن املفردتــني تنتميــان حلقلــني خمتلفــني، فالتدويــن 
فريتبــط  الصــوت  أمــا  الكتــايب،  باملجــال  يرتبــط 

باملجــال الشــفاهي. 
مفــردة  مــن  املنبثقــة  الصوتيــة  املامرســة  أن   -2
)صوتيــة( تعــد نتيجــة الحقــة للمامرســة الكتابيــة 
ن الصــويت  املنبثقــة مــن مفــردة )مدونــة(، أي أن املــدوِّ
ــا، ثــم يقــوم بنرشهــا مــن  يقــوم بتدويــن مدونتــه كتابيًّ
ــح  ــتمعني؛ لتصب ــىل املس ــا ع ــا وإلقائه ــالل قراءهت خ
ــا مــن الشــكل الــذي  بذلــك )مدونــة صوتيــة( انطالًق
تلقــاه هبــا املتلقــي، وليــس انطالًقــا مــن الشــكل الــذي 

ــرى: إن  ــة أخ ــة. وبطريق ــه املدون ــن خالل ــكلت م تش
ــة ال تكتســب هــذه التســمية إال حــني  ــة الصوتي املدون
يتلقاهــا املتلقــي اســتامًعا، ومــا عــدا ذلــك فإهنــا تظــل 
مدونــة كتابيــة حتــى لــو قــام صاحبهــا بنرشهــا يف أي 
ــبيل  ــىل س ــاب – ع ــس الكت ــذا عك ــر، وه ــاء آخ وع
املثــال – فهــو يعــد كتاًبــا ســواء كان مطبوًعــا ومنشــوًرا 
ــرشه. ــم ن ــا مل يت ــا وحمفوًظ ــراء أو كان مطبوًع ــني الق ب

يف  جــاء  ومــا  املعجميــة،  الداللــة  عــىل  بنــاء   -3
امللحوظــة األوىل والثانيــة؛ نجــد أن مفــردة )التدويــن( 
ــي  ــذا فه ــو؛ ل ــض املح ــاء، وتناق ــمة البق ــي س ُتضف
أدعــى للديمومــة واالســتمرار والتــداول بــني املتلقــني 
ــا  ــردة بحموالهت ــذه املف ــة ه ــان. وإضاف ــر الزم ــىل م ع
الدالليــة ملفــردة )صوتيــة( يمنحهــا اكتســاب الصفــات 
ــردة  ــة مف ــوال إضاف ــا ل ــمة هب ــن متس ــي مل تك ــا الت ذاهت
ــة( هلــا. وهــذا املعنــى جيــد مــا يدعمــه يف ظــل  )مدون
التقــدم التقنــي الــذي ســمح بإمكانيــة تســجيل البــث 
ــدان  ــة يف مي ــة الصوتي ــاء املدون ــن بق ــي، وضم اإلذاع

التداول عىل مر الزمان أسوة باملدونة الكتابية.  
وقريبــا مــن هــذه الــدالالت املعجميــة، نجــد معجــم 
ــف  ــا: "مل ــة بأهن ــة الصوتي ــرف املدون ــفورد يع أكس
مــن  حتميلــه  يمكــن  رقمــي  إلكــرتوين/  صــويت 
أو يف أي  اإلنرتنــت وتشــغيله عــىل احلاســب اآليل 
 Oxford Dictionary,( ."ــك ــه مع ــن محل ــاز يمك جه
2020:598(.كــام عرفهــا معجــم كامــربدج بأهنــا: 

"برنامــج إذاعــي يتــم ختزينــه بصيغــة إلكرتونيــة/ 
رقميــة يمكــن حتميلهــا مــن اإلنرتنــت وتشــغيلها 
 ."MP3 ــغ عــىل احلاســب اآليل أو بجهــاز تشــغيل صي

ــدج(. ــوس كامربي ــع قام )موق
وهبــذا نســتطيع تعريــف املدونــة الصوتيــة بأهنــا: 
حلقــات دوريــة مــن امللفــات الصوتيــة التــي تتحــدث 
عــن جمــال أو موضــوع معــني يقــوم بإنتاجهــا أفــراد/ 
يف  اإلنرتنــت  طريــق  عــن  وبثهــا  مؤسســات،  أو 
منصــات خاصــة هبــا؛ لتصــل إىل اجلمهــور املســتهدف، 
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 Podcast ويمكــن للجمهــور االشــرتاك يف خدمــة الـــ
ــرد  ــا بمج ــا تلقائيًّ ــد صدوره ــات عن ــل احللق وحتمي
برامــج  باســتخدام  وذلــك  باإلنرتنــت،  االتصــال 
التقــاط الـــ Podcast التــي تســمى Podcatchers مثــل 
 iphone, ipad, ــزة الـــ ــق: Podcasts App ألجه تطبي
 ،Android ألجهــزة Stitcher :أو تطبيــق ،ipod, mac

مثــل: Samsung Galaxy وغــريه، ويكــون االشــرتاك 
 Podcast اخلاصــة بالـــ RSS عــرب الضغط عــىل أيقونــة
الضغــط  فبمجــرد   ،)subscribe( االشــرتاك  زر  أو 
Pod- ــل الـــ ــة لتنزي ــارات املتاح ــتمع اخلي ــى املس  يتلق
cast  بالطريقــة التــي يرغــب هبــا، ويتلقــى مــع ظهــور 

ــح  ــر لفت ــث ال يضط ــعاًرا، بحي ــدة إش ــة جدي كل حلق
املوقــع اخلــاص بالـــ Podcast  لتنزيلــه. 

ــا  ــة مه ــات الصوتي ــة للمدون ــرش الرئيس ــائل الن ووس
 ،)Soundcloud( و   )APPlE Podcast( تطبيقــا: 
ويشــري حممــود إىل أن التدويــن اإللكــرتوين يمّكــن 
ــل  ــع حتم ــخصية، م ــه الش ــرش آرائ ــن ن ــتخدم م املس
ــة عــام ينــرش عــرب امتالكــه حلســاب  املســؤولية الكامل
يف أحــد تطبيقــات التدويــن اإللكــرتوين، فيتمكــن 
مــن طــرح أفــكاره والتعبــري عــن نفســه بــكل حريــة. 

ص5٠1(. 2٠12م:  )حممــود، 
ــوالً  ــش حت ــارص يعي ــي املع ــإن املتلق ــك ف ــا لذل وتبًع
واضًحــا يف تلقــي املنتــج األديب، حيــث تتغــري ســامت 
ــي.  ــيط الرقم ــوع الوس ــا لن ــمياهتا تبًع ــياء ومس األش
ففــي ســياق )املدونــة الصوتيــة األدبيــة( أصبــح 
ــموع  ــص املس ــارئ، والن ــاًل للق ــا بدي ــتمع متلقًي املس
ــب. ــاًل للكات ــلقي بدي ــوب، واملـُ ــص املكت ــاًل للن بدي
ويلفــت االنتبــاه هنــا عــودة املامرســة األدبية للشــفاهية 
مــع هــذا الوســيط الرقمــي اجلديــد، ولكنهــا شــفاهية 
ــا،  ــفاهية األوىل نواقصه ــىل الش ــتدركت ع ــة اس حديث
ــوص  ــظ النص ــىل حف ــادرة ع ــاًم ق ــن قدي ــث مل تك حي
ــىل  ــا ع ــف فيه ــا أو التحري ــياهنا وفقداهن ــة نس ومقاوم
ــي  ــيط الرقم ــذا الوس ــع ه ــه م ــري أن ــور. غ ــر العص م

األديــب  أو  الكاتــب  بإمــكان  أصبــح  احلديــث 
االســتفادة مــن كامــل إمكانــات الشــفاهية ومؤثراهتــا، 
ــن  ــا التدوي ــر عليه ــزة يتواف ــم مي ــاظ بأه ــع االحتف م
ــف  ــا للتحري ــجيل منًع ــظ والتس ــو احلف ــايب، وه الكت
ــني  ــعيد يقط ــرى س ــق ي ــذا املنطل ــن ه ــدان. وم والفق
ــيب،  ــع احلواس ــيل م ــده التفاع ــتعاد ُبع ــداع اس أن اإلب
ــه  ــن مالحم ــد م ــت العدي ــذي ضاع ــفوي ال ــد الش الُبع
ــالع  ــدع يف االضط ــتعاد دور املب ــام اس ــة، ك ــع املطبع م

بعملــه كامــاًل. )يقطــني، 2٠٠5م: 195-191(.
ومــن أوائــل املدونــات الصوتيــة األدبيــة املرتبطــة 
مدونــة  الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  بــاألدب 
ــا  ــري أهن ــل 2٠15م، غ ــورة يف 11 إبري ــان( املنش )فنج
مل تكــن متخصصــة يف القضايــا األدبيــة والنقديــة، كــام 
ــف  ــة يف خمتل ــوارات املتنوع ــة باحل ــت مهتم ــا كان أهن
املجــاالت ومنهــا املجــال األديب. وهــذا يعنــي أن 
ــرد أداة  ــت جم ــرتة كان ــك الف ــة يف تل ــة الصوتي املدون
وأحــد وســائط النــرش التقنــي لــأدب وقضايــاه، 
مــن خــالل إجــراء بعــض املقابــالت الشــخصية 
ــد  ــني يف األدب. ويؤي ــض املهتم ــع بع ــوارات م واحل
ذلــك أهنــا ليســت مدونــة شــخصية يقــوم عــىل حتريرها 
شــخصية واحــدة - ممــا يضمــن الرؤيــة الفردانيــة 
ــوم  ــام يق ــج األديب – وإن ــامت املنت ــم س ــد أه ــي أح وه

ــل)2(. ــل متكام ــق عم ــا فري ــا وإنتاجه ــىل إعداده ع
ــطس  ــورة يف 16 أغس ــورة( املنش ــة )أبج ــد مدون وتع
جديــدة  مرحلــة  لتدشــني  بــارزة  عالمــة  2٠17م 

2-إن املدونــات الصوتيــة تنقســم قســمني: األول: مدونــات ُتعــرف وتنتــرش بوصفهــا مدونــات 
ــر:  ــا. واآلخ ــى، وغريه ــد اليحي ــس( خلال ــس، و)قب ــى اخلمي ــورة( للبن ــل: )أباج ــخصية، مث ش
مدونــات ُتعــرف وتنتــرش بوصفهــا منتجــا مجاعيــا يقــوم عــىل إعدادهــا فريــق عمــل أو مؤسســة 
ثقافيــة، مثــل: )إثــراء(، و)فنجــان(، و)قطايــف(، وهــذا النــوع مــن املدونــات غالًبــا يتحــول إىل 
منصــة صوتيــة ينــدرج حتتهــا أكثــر مــن مدونــة صوتيــة، وختتــص كل مدونــة بمجــال خمتلــف. 
ــة  ــرب للمدون ــد األق ــد تع ــوت الواح ــخصية ذات الص ــة الش ــات الصوتي ــت املدون وإذا كان
ــوع  ــاه املوض ــا جت ــة صاحبه ــن رؤي ــرب ع ــة تع ــة فردي ــة ذاتي ــل رؤي ــا متث ــة؛ ألهن ــة األدبي الصوتي
ــة  ــل رؤي ــة؛ متث ــة ثقافي ــل أو مؤسس ــق عم ــة لفري ــة اململوك ــة الصوتي ــام أن املدون ــروح، ك املط
عامــة أو تعمــل ألغــراض جتاريــة وتســويقية؛ فــإن احلقيقــة أن املدونــات الصوتيــة التــي تظهــر 
ــع،  ــار املواضي ــن اختي ــداء م ــوى(، ابت ــع حمت ــل )صان ــق عم ــا فري ــف خلفه ــخيص يق ــم ش باس
ــج  ــص واملنت ــاء الن ــاء بإلق ــا، وانته ــا، وإنتاجه ــة عليه ــرات الصوتي ــة املؤث ــا، وإضاف وصياغته
ــرام،  ــي. )ك ــف يف األدب الرقم ــوت املؤل ــول بم ــرام تق ــور ك ــل زه ــا جع ــذا م ــي، وه النهائ

.)37-3٤ 2٠13م: 
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املدونات الصوتية األدبية يف املشهد الثقايف السعودي دراسة وصفية حتليلية

ــد  ــة ذات البع ــات الصوتي ــن املدون ــة م ــة خمتلف لنوعي
تناولــت  الشــخيص، حيــث  املســتوى  األديب عــىل 
موضوعــات حياتيــة خمتلفــة وصاغتهــا برؤيتهــا الذاتية 
وأســلوهبا الشــخيص. ويف الســياق الزمنــي ذاته اســتمر 
ــة األدبيــة ذات البعــد األديب  وجــود املدونــات الصوتي
ــة  ــداد وصناع ــن إع ــون م ــذي يك ــو ال ــي، وه اجلامع
ــا، ويمثــل  فريــق عمــل متكامــل وليــس عمــاًل فردانيًّ
ــرب  ــورة يف 1٠ نوفم ــب( املنش ــة: )مكاتي ــك مدون ذل
ــدد  ــىل ع ــتملت ع ــة اش ــة صوتي ــي مظل 2٠17م، وه
مــن الربامــج، وكل واحــد منهــا يشــتمل عــىل سلســلة 
ــل(  ــج )رواح ــدد، فربنام ــال حم ــة بمج ــات خمتص حلق
معنــي بالفنــون عموًمــا، وبرنامــج )إرواء( مهتــم 
بمراجعــة الروايــات األدبيــة، وبرنامــج )جتليــات( 

ــعرية.   ــوص الش ــاء النص ــار وإلق ــص باختي خمت
ــورة يف  ــي( املنش ــع أم ــا م ــة )مًع ــن مدون ــداء م وابت
ــة  ــة األدبي ــة الصوتي ــدأت املدون ــر 2٠18م ب 11 أكتوب
تتضــح مالمــح أدبيتهــا بشــكل أكــرب وأكثــر وضوًحــا؛ 
حيــث اجتهــت نحــو التخصصيــة يف األدب، واهتمــت 
بالتدويــن الصــويت يف جمــال القصــة املوجهــة لأطفال. 
وبعــد ذلك جــاءت مدونــة )تشــاكيل( املنشــورة يف 25 
ــا،  ــة عموًم ــون األدائي ــامم بالفن ــل 2٠19م لالهت إبري

والفــن املرسحــي بشــكل خــاص.   
ويف مدونــة )لوحــة( املنشــورة يف 1 يوليــو 2٠19م 
ــة  ــو التخصصي ــة نح ــة األدبي ــة الصوتي ــت املدون اجته
ــة،  ــارب الكتابي ــامم بالتج ــث االهت ــة، حي املوضوعاتي
وفيهــا حتــاور املدونــة الروائيــني والكتــاب والشــعراء؛ 
ــم  ــف أرساره ــم وخمتل ــاليبهم ومهاراهت ــاف أس الكتش
الكتابيــة ومــا يتصــل هبــا مــن مؤثــرات. واألمــر 
ــامر(  ــة )أس ــىل مدون ــح ع ــكل واض ــق بش ــه ينطب نفس
املنشــورة يف 13 أكتوبــر 2٠19م، وفيهــا يــربز االهتــامم 
ــا  ــول كل م ــعراء ح ــاد والش ــاء والنق ــاورة األدب بمح
يتصــل بــاألدب والنقــد، وليــس فقــط حــول التجربــة 

ــا.  ــة وأرساره الكتابي

ونلحــظ أن التطــور جتــاه التخصصيــة مطــرد مــع تراكم 
جتــارب املدونــات الصوتيــة األدبيــة، فنجــد أن مدونــة 
)الكنبــة الصفــراء( املنشــورة يف 12 يوليــو 2٠19م 
تتخصــص يف طــرح القضايــا النقديــة املتصلــة بالفنــون 
األدبيــة ومناقشــتها ملحاولــة فهمهــا واســتيعاهبا يف 
ــًدا عــن القالــب احلــواري الســائد  قالــب تدوينــي بعي
ــرص  ــابقة. وال يقت ــة الس ــة األدبي ــات الصوتي يف املدون
هــذا األمــر عــىل القضايــا النقديــة، وإنــام نجــده أيًضــا 
يف املوضوعــات األدبيــة والشــعرية، ويمثــل ذلــك 
مدونــة )مطالــع( املنشــورة يف 3٠ أكتوبــر 2٠19م، 
ا  حيــث تتنــاول يف كل حلقــة موضوًعــا وغرًضــا شــعريًّ
ــة  ــل واملناقش ــف والتمثي ــه بالتعري ــدث عن ــا تتح خمتلًف
ــق  ــو العم ــة نح ــاه املدون ــح اجت ــا يتض ــري، وهن والتفس
ــع  ــري الواس ــة، والتحض ــة املطروح ــي يف القضي البحث

ــة. ــوع احللق ــول موض ــة ح ــدم املدون ملق
ــوع  ــة وتن ــة األدبي ــات الصوتي ــور املدون ــتمر تط ويس
ــورة يف 29  ــف( املنش ــة )قطاي ــد مدون ــا، فنج ختصصه
ــة  ــق للمناســبات الثقافي ــى بالتوثي إبريــل 2٠2٠م، ُتعن
ــث  ــع الباح ــلوب أديب يدف ــة بأس ــة واالجتامعي والديني
يف املدونــات األدبيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية إىل 

ــف(. ــة )قطاي ــة بمدون ــات األدبي ــخ للوثائقي التأري
وجتــدر اإلشــارة إىل أن مــا ورد أعــاله هــو جمــرد حماولة 
ــة  ــات الصوتي ــرية املدون ــخ ملس ــد والتأري ــة للرص أولي
األدبيــة يف الســاحة الثقافيــة الســعودية، وســيأيت املزيــد 
مــن التفصيــل حــول أنــواع هــذه املدونــات وغريهــا يف 
ــات  ــواع املدون ــن أن ــث ع ــد احلدي ــاين عن ــث الث املبح

الصوتيــة األدبيــة ومضامينهــا.

ثانًيا: أسباب الوجود واالنتشار:
ــدي  ــدرس النق ــا ال ــي يطرحه ــئلة الت ــم األس ــن أه م
هــو  األدبيــة  الصوتيــة  املدونــات  ظاهــرة  حــول 
التســاؤل عــن أســباب انتشــارها، ودوافــع االلتفــات 
الثقافيــة،  واملؤسســات  األفــراد  قبــل  مــن  إليهــا 
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وتتلخــص اإلجابــة عــن هــذا الســؤال يف اآليت:
1- التكلفة االقتصادية: 

إن دخــول التقنيــة يف خمتلــف تفاصيــل احليــاة اليوميــة 
ــا إىل  ــف أوجهه ــانية بمختل ــات اإلنس ــول املامرس وحت
ــكل األديب؛  ــذا الش ــار ه ــّجع انتش ــي؛ ش ــامل الرقم الع
ملــا توفــره هــذه الوســائط مــن تكلفــة ماليــة وجهــد يف 
ــا هلــذه  ــع، وتبًع ــاج واإلخــراج والتوزي ــات اإلنت عملي
ــم  ــد أه ــة أح ــات الصوتي ــت املدون ــريات أصبح املتغ
أشــكال احلضــور األديب يف الســاحة األدبيــة والثقافيــة.

2- الفاعلية والتأثري: 
يرتتــب عــىل مــا ذكــر يف النقطــة الســابقة رسعة انتشــار 
ــكل  ــا بش ــة صوتيًّ ــوص املدون ــن النص ــوع م ــذا الن ه
ــة  ــر فاعلي ــة؛ ممــا جيعلهــا أكث يفــوق النصــوص املكتوب
ــرًيا يف الوســط األديب والثقــايف. كــام أن اســتخدام  وتأث
ــربات  ــارك اخل ــمح بتش ــة يس ــة احلديث ــائل التقني الوس
وتبادهلــا متــى مــا رغــب املســتخدم بذلــك، فتزيــد مــن 
فــرص التعــاون وتبــادل املعلومــات بــني املســتخدمني. 

ــدواي، 2٠13م: 39-9٤(. )هن
٣- الذائقة اجلامهريية: 

حيــث توجهــت املجتمعــات الشــابة إىل االســتامع 
واالهتــامم بالكتــاب اإللكــرتوين واملدونــة املســموعة؛ 
إن  احلديــث.  اجليــل  ذوق  مــع  النســجامها  نظــًرا 
النتيجــة احلتميــة لتحــول خمتلــف املامرســات اإلنســانية 
مــن خــالل الوســائط الرقميــة هــي أن يصبــح إنســان 
ــوى املقــدم  ــح املحت ــا، ويصب ــا رقميًّ هــذا العــرص كائنً
مــن خــالل وســيط رقمــي أكثــر ألفــة لــه مــن املحتوى 
ــا  ــذا م ــيكية؛ وه ــة الكالس ــة الورقي ــدم يف األوعي املق
جعــل الفنــون املقدمــة يف هــذه الوســائط الرقميــة أكثــر 
جاذبيــة ومجاهرييــة مــن اخلطــاب املكتــوب النخبــوي 

ــي، 1٤33ه: 2٠٤(. ــا. )التميم ــد م إىل ح
4- االستثامر يف الوقت: 

إن احليــاة املعــارصة رسيعــة وممتلئــة باملهــام واملشــاغل 

ــرد  ــع الف ــة تدف ــاة املادي ــت احلي ــذا أصبح ــة؛ ل اليومي
إىل اســتثامر كل حلظــة مــن حلظــات يومــه، وهــو 
ــي األدب  ــكل األديب ملحب ــذا الش ــع ه ــق م ــا يتحق م
والثقافــة؛ حيــث توفــر هلــم املدونــات الصوتيــة فرًصــا 
إضافيــة لالســتامع لرباجمهــم وتفضيالهتــم األدبية يف أي 
وقــت ومــكان، حتــى لــو كانــوا منشــغلني بأمــر آخــر 
يف الوقــت نفســه، مثــل: قيــادة الســيارة، أو االنتظــار، 
أو حتــى ممارســة الرياضــة، وهــذا مــا يصعــب حتققــه 

ــيكية.  ــات الكالس ــراءة املدون ــة وق يف متابع
5- التلقي املرن: 

ــات  ــا املدون ــع هب ــي تتمت ــة الت ــا اإللكرتوني ــد املزاي تع
الصوتيــة ســبًبا رئيًســا إلقبــال اجلمهــور عليهــا، ومــن 
ــا  ــة وحفظه ــل احللق ــة تنزي ــا: خاصي ــذه املزاي ــرز ه أب
ــدء احللقــة  ــا، واإليقــاف، وإعــادة التشــغيل، وب تلقائيًّ
برسعــة  والتحكــم  متقدمــة،  زمنيــة  نقطــة  عنــد 
ــات  ــة يف تطبيق ــا املتاح ــن املزاي ــا م ــوت، وغريه الص
إلكرتونيــة حممولــة داخــل اهلواتــف الذكيــة؛ ممــا يعنــي 
ســهولة الوصــول إليهــا دون عنــاء يف خمتلــف األزمنــة 

ــة. واألمكن

6- املؤثرات التفاعلية: 
حيــث مل تعــد الكلمــة هــي مــدار التأثــري بشــكل 
ــرات  ــرزت مؤث ــكل األديب ب ــذا الش ــي ه ــرد، فف منف
أخــرى يف ســياق إلقــاء النــص. ومــن املتعــارف 
ــري  ــكل كب ــى بش ــث ُتعن ــرص احلدي ــة الع ــه أن ثقاف علي
واملشــهد،  الصــورة،  مثــل:  احلســية،  باملؤثــرات 
املصاحبــات  مــن  وغريهــا  املوســيقية،  واخللفيــة 
احلســية التــي تعمــل مــع النــص املســموع عــىل التأثــري 

يف املتلقــي/ املســتمع.  
٧- التنوع والتخصصية: 

لعــل مــن األســباب التــي ســاعدت عــىل انتشــار 
املدونــات الصوتيــة عموًمــا، واألدبيــة بشــكل خــاص؛ 
ــى  ــد. بمعن ــة يف آن واح ــوع والتخصصي ــا بالتن متيزه
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ــال  ــا  كان جم ــه أيًّ ــي اهتامم ــا يلب ــد م ــتمع جي أن املس
ــا داخــل  ــامم، ويف الوقــت نفســه جيــد تنوًع هــذا االهت
املدونــات ذات  يتابــع  التخصــيص. فمــن  اهتاممــه 
االهتــامم والصبغــة األدبيــة عــىل ســبيل املثــال جيــد أهنــا 
ــي  ــة ه ــة، وقليل ــة يف كل حلق ــع متنوع ــرق ملواضي تتط
املدونــات األدبيــة التــي تتخصــص يف موضــوع حمــدد، 
ــكل  ــه بش ــيتم بيان ــا س ــذا م ــد، وه ــوع أديب واح أو ن
تفصيــيل عنــد احلديــث عــن أنــواع املدونــات الصوتيــة 

األدبية، ومضامينها.  

ــة  ــة األدبي ــات الصوتي ــواع املدون ــاين: أن ــث الث املبح
ومضامينهــا:

ــات  ــه املدون ــت في ــذي قدم ــب ال ــكل/ القال إن الش
ــب  ــار القال ــا اخت ــة، فبعضه ــة وخمتلف ــة متفاوت الصوتي
الــرسدي مــن صــوت واحــد، واجتــه بعضهــا الختيــار 
القالــب  الشــعري، كــام اختــار بعضهــم  القالــب 
ــارش  ــري مب ــا غ ــواًرا افرتاضيًّ ــواء أكان ح ــواري س احل
ــر  ــخص آخ ــع ش ــارًشا م ــواًرا مب ــتمع، أو ح ــع املس م
داخــل االســتديو. وبنــاء عليــه فــإن تصنيــف املدونات 
الصوتيــة وفرزهــا بــني األنــواع التــي ســريد ذكرهــا يف 
ــكل  ــب والش ــىل القال ــم ع ــة؛ قائ ــات القادم الصفح
الــذي ُقدمــت مــن خاللــه املدونــة)3(، وعليــه باإلمكان 
فــرز عينــة الدراســة بــني األنــواع واألشــكال التاليــة: 
القصــيص، الوثائقــي، الــذايت، احلــواري، املوضوعــايت، 
الشــعري، وهــي مــا ســيتم تفصيــل احلديــث حوهلــا يف 

هــذا املبحــث:

1- املدونة الصوتية القصصية: 
ــم  ــة بتقدي ــات الصوتي ــن املدون ــوع م ــذا الن ــم ه هيت
حكايــات ومضامــني ثقافيــة يف قالــب حكائــي، ومــن 
أبــرز أمثلتــه: قبــس، معــًا مــع أمــي، نــوار، وادي عبقر. 
وهدفهــا روايــة قصــص خياليــة لأطفــال، أو اقتبــاس 

ــًرا  ــة؛ نظ ــات الصوتي ــني املدون ــىل مضام ــاء ع ــواع بن ــيم األن ــن تقس ــاد ع ــرتت االبتع 3-اخ
الشــتامل املدونــة الواحــدة عــىل مضامــني خمتلفــة، ممــا يربــك انضبــاط عمليــة الفــرز والتصنيف.

أحــداث وقصــص تارخييــة تركــت أثــًرا يف العــامل الذي 
نعيــش فيــه، وروايتهــا يف قالــب قصــيص. 

بروايــة  معنيتــان  عبقــر،  ووادي  قبــس  مدونــة  إن 
األحــداث التارخييــة يف قالــب قصــيص، ســواء كانــت 
مــن العــرص القديــم أو احلديــث، وقــد جــاء يف العتبــة 
ــة: "ألن  ــارة اآلتي ــة قبــس العب الشــارحة لعنــوان مدون
القصــة هــي الركــن األول مــن أركان اإلنســان". 
)قبــس، 2٠18م: العتبــة الشــارحة(. كــام جــاء يف 
ــة:  ــارة اآلتي ــر العب ــة وادي عبق ــارحة ملدون ــة الش العتب
"ادخــل وادينــا.. واخــرج بعلــم جديــد". )وادي 
عبقــر، 2٠19م: العتبــة الشــارحة(. ويف العبارتــني 
ــيص يف  ــب القص ــف القال ــىل توظي ــة ع ــة واضح دالل

ــان. ــة اإلنس ــاء معرف بن
ــة  ــى يف افتتاحي ــد اليحي ــراوي خال ــك ال ــرشح ذل وي
ــن  ــه ع ــد حديث ــس عن ــة قب ــن مدون ــة األوىل م احللق
ــس  ــها: "يف قب ــن تأسيس ــرض م ــة والغ ــرة املدون فك
ســنروي قصًصــا، فالبــرش كــام كلنــا نعلم هــم خملوقات 
مــن نفرالنــد بــالد األســاطري. القصــص تعيــد تشــكيل 
ــن  ــه م ــكنون إلي ــاملًا يس ــًا مس ــم عامل ــم، وهتبه خياالهت
ــا  ــس يفصلن ــة طق ــاة. القص ــوة احلي ــع وقس ــد الواق كب
عــن يومياتنــا، تغــزو القصــة وجودنــا وتغــريه لأبــد، 
ــك  ــىل أولئ ــوش ع ــري، وتش ــوش التفك ــن مش ــه ع ترف
الذيــن ظنــوا تفكريهــم جمــرد رفاهيــة. وقصصنــا 
ــادة  ــع س ــن روائ ــا م ــم ترمجته ــب ت ــس يف الغال يف قب
ــن  ــد ع ــا أح ــاًرا مل يروه ــتحكي أخب ــات، وس احلكاي
ــا،  ــوا فيه ــات ليموت ــوا أهرام ــني مل يبن ــال جمهول أبط
ــن  ــا م ــا، وال رصوًح ــوا فيه ــة ليصل ــد مذهب وال معاب
رخــام لينقشــوا أســامءهم عليهــا. أبطــال مل يتصــدروا 
صفحــات اجلرائــد، وال ترنــدات اهلاشــتاقات، لكنهــم 
فرضــوا عــىل هــذا العــامل إيقاعهــم مــن حيــث مل يعلــم 
ا.  ــدًّ ــد، ورســموه بطريقتهــم اخلاصــة هبــم ج هبــم أح
ــذي  ــا ال ــًدا م ــرف أب ــص وال نع ــذه القص ــنروي ه س
ســنتعلمه، ومــا الــذي سننســاه، ومــا الــذي ســنتذكره، 
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ــرسور،  ــا ال ــد جيتاحن ــة، ق ــاعر متناقض ــتنتابنا مش س
ــامس،  ــل، أو االنزعــاج، أو احل أو اإلعجــاب، أو املل
ــس  ــوه يف قب ــذي أرج ــوق. كل ال ــد، أو الش أو احلس
ــه،  ــن ضعف ــوا ع ــه، وتتغافل ــراوي عيوب ــروا لل أن تغف
احللقــة  2٠18م:  )قبــس،  أخطــاءه".  وتصححــوا 

األوىل(.  
والقصــص التــي ُتــروى يف هــذا النــوع مــن املدونــات 
ليســت قصًصــا مــن نســج اخليــال توافــرت عــىل 
ــام  ــد، وإن ــا يف األدب والنق ــام نعرفه ــة ك ــارص القص عن
ــخصيات ذات  ــداث وش ــة ألح ــص تارخيي ــي قص ه
ــا،  ــاًم وحديًث ــا قدي ــن حولن ــامل م ــىل الع ــح ع ــر واض أث
ــس:  ــة قب ــا مدون ــي عرضته ــص الت ــرز القص ــن أب وم
ــاروا حراســة رس مــن أرسار  قصــة العلــامء الذيــن اخت
ــر،  ــرتب أكث ــامء تق ــن الس ــوايت جعل ــة الل ــاة، قص احلي
قصــة بيــت الفراشــات، قصــة الوصفــة املدهشــة 
ــة  ــواء، قص ــز باهل ــن اخلب ــذي عج ــة ال ــراء، قص للث
ــورك،  ــري نيوي ــت بمص ــي حتكم ــندباد الت ــة س بضاع
قصــة الــذي ترجــم األلــواح الرصاصيــة، القصــة وراء 
ــذي دام  ــز ال ــة اللغ ــاة، قص ــد أرسار احلي ــاف أح اكتش
أكثــر مــن ٤٠ ســنة. )قبــس، 2٠18م: املدونــة(. ومــن 
القصــص التــي روهتــا مدونــة وادي عبقــر: قصــة عمــر 
ــامن  ــة لق ــون، قص ــع الطاع ــرصاع م ــاب وال ــن اخلط ب
ــي،  ــد التغلب ــة الولي ــىل، قص ــون لي ــة جمن ــم، قص احلكي
قصــة ســوق عــكاظ، قصــة رحلــة الشــتاء والصيــف، 
وغريهــا مــن األحــداث والقصــص التارخييــة.   )وادي 

ــة(.  ــر، 2٠19م: املدون عبق
ــار،  ــات باالختص ــن املدون ــة م ــذه النوعي ــز ه وتتمي
ــدة )15  ــة الواح ــدة احللق ــط م ــرتاوح متوس ــث ي حي
دقيقــة(، كــام يتميــز مضموهنــا بالتنــوع والثــراء املعــريف 
ــر  ــراءة أكث ــول للق ــارة الفض ــب إث ــايف، إىل جان والثق
القصــص  وأبطــال  واألحــداث  األســاطري  حــول 
ــه  ــك كل ــاف إىل ذل ــا يف كل حلقــة، يض ــار إليه املش
ــي  ــج طبيع ــذا نات ــة وه ــارة واملتع ــىل اإلث ــتامهلا ع اش

لتقديــم هــذه احللقــات يف قالــب قصــيص، حتــى وإن 
ــه يف  ــارف علي ــيص املتع ــاء القص ــا بالبن ــن ملتزًم مل يك

ــة. ــة النقدي املدون
ــي،  ــع أم ــا م ــا مًع ــا مدونت ــي قدمته ــص الت ــا القص أم
ونــّوار؛ فهــي قصــص موّجهــة لأطفــال، حيــث تقــدم 
مدونــة مًعــا مــع أمــي - املنبثقــة مــن مدونــة إثــراء - يف 
كل حلقــة قصــة خمتلفــة حتــت سلســلة بعنــوان مًعــا مع 
ــب يف أرض  ــص: عجي ــذه القص ــة ه ــن أمثل ــي، وم أم
العجائــب لفجــر البوعينــني، بيــت صغــري يف الــرباري 
ألميمــة اخلميــس، وضحــى الفراشــة الصحراويــة 
ألميمــة اخلميــس، نقشــون مليثــاء اخليــاط، الدعســوقة 
ــي  ــايت الت ــة، بالون ــن بنمون ــا للحس ــدت لوهن ــي فق الت
طــارت ألروى مخّيــس، البيــت املعكــوس لســها طاهر، 
خذهــا يــا عيــد ألروى مخّيــس، الدميــة املدهشــة لفجــر 
ــوا،  ــد الش ــل لناه ــل باملل ــا العم ــدى م ــني، أن البوعين
لســت حديقــة حيــوان ملهنــد العاقــوص، مامــا أخــر 
لناهــد الشــوا، بيــت بيــوت لناهــد الشــوا. )إثراء-مًعــا 

مــع أمــي، 2٠18م: املدونــة(. 
واألمــر نفســه يقــال عــن مدونــة نــّوار التــي كان 
توجههــا واضًحــا منــذ العتبــة األوىل الشــارحة لعنــوان 
ــيص،  ــت قص ــا: "بودكاس ــاء فيه ــث ج ــة؛ حي املدون
يقــدم جمموعــة خمتــارة مــن أدب األطفــال، رفيقــة 
حلظــات الطفــل األوىل يف معرفــة األشــياء وطريقــه إىل 
اخليــال واملتعــة". )نــّوار، 2٠2٠م: العتبــة الشــارحة(.  
كــام حتدثــت راويــة املدونــة أفنــان اخلالــدي يف حلقتهــا 
األوىل املعنونــة بـــ )مــن أيــن جاءت نــّوار؟( عــن فكرة 
املدونــة وأهدافهــا، فقالــت: "مــن أيــن جــاءت نــّوار؟ 
وملــن جــاءت يــا تــرى؟ ومــا الــذي حتملــه معهــا؟ هذا 
مــا ســأخربكم عنــه. حُيكــى أن هنــاك ســاحرة صغــرية 
ســكنت أرض الطفولــة منــذ زمــن قديــم، تــدور حول 
الشــمس مزهــوة باصفرارهــا، تعيــش عــىل الكلــامت، 
تنــام بــني الزهــور، وجتمــع يف طريقهــا األســئلة. حتــب 
أن ُتَفِكــر مثــل شــجرة أغصاهنــا ســالمل منــازل األطفال 
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ــات،  ــات احلكاي ــا غاب ــول صوهت ــاك يتج ــبية، هن اخلش
ويف الطرقــات تغنــي، كان للزمــان القديــم.. صــار 
ــرأت  ــام ق ــة، كل ــا الطفول ــرب هب ــد، تك ــان اجلدي للزم
فصــاًل أعــادت للزمــان طفولتــه! هكــذا التقيــُت هبــا.. 
ــا  ــع يف حقائبه ــم وجتم ــع فضولك ــرية تتب ــاحرة صغ س
األســئلة. وأنــا مــن أجــل الطفــل الــذي قــال يل يوًمــا 
ــة،  ــني احلكاي ــا تقرئ ــرة عندم ــن م ــر م ــمعك أكث سأس
ــك!  ــي أضح ــوات، وجيعلن ــدك لأص ــي تقلي يعجبن
بودكاســت قصــيص  نــّوار  هنــا  األطفــال  ولــكل 
بصــويت أنــا أفنــان اخلالــدي". )نــّوار، 2٠2٠م: احللقــة 

األوىل(.   
ومــن أمثلــة القصــص التــي نرشهتــا مدونــة نــّوار: ماذا 
نفعــل عندمــا نشــتاق لبثينــة العيســى، الزهــرة املقلوبــة 
لســامية فــارح، ســأخربكم رسًا لســلطانة الزويــد. 
مــع وجــود عــدد مــن القصــص األخــرى دون اســم 
مؤلــف هلــا، ويبــدو أهنــا مــن تأليــف املدونــة نفســها، 
مثــل: خالــد والضفــدع، مــا هــو شــكل قلبــي، شــعر 
وجــدان، أوس واألصدقــاء، فــرح ال حتــب الشــمس. 

ــة(. ــّوار، 2٠2٠م: املدون )ن
ــا  ــات بأهن ــن املدون ــة م ــذه النوعي ــني ه ــز مضام وتتمي
ــة  ــم والثقاف ــة يف التعلي ــائل إجيابي ــل رس ــزة وحتم موج
ــا  ــك ألهن ــم؛ وذل ــض القي ــرس بع ــىل غ ــة ع واملحافظ
هادفــة وتســعى للتأثــري يف احليــاة واملجتمــع، كــام 
أن راوي املدونــة يضيــف لدالالهتــا أبعــاًدا مؤثــرة 
بطريقــة األداء واحلــرارة التــي يبعثهــا مــن خــالل 
ــا  ــل فيه ــن، يدخ ــارة وف ــة مه ــة القص ــه، فرواي صوت
الــذكاء اللغــوي والعاطفــي والتأثــري يف اجلمهــور، 

ــع. ــا اجلمي ــارات ال يملكه ــي مه وه

2- املدونة الصوتية الوثائقية:
ــم  ــة بتقدي ــات الصوتي ــن املدون ــوع م ــذا الن ــم ه هيت
قالــب  اجتامعيــة يف  أو  ثقافيــة  أو  تارخييــة  حقائــق 
فنــي، ومــن أبــرز أمثلتــه: مدونــة )قطايــف(، وهدفهــا 

ــض  ــول بع ــا ح ــة وتوثيقه ــات التارخيي ــل املعلوم نق
املناســبات واألحــداث، مثــل روحانيــة رمضــان، 
وأفــراح األعيــاد، ومناســبات أخــرى. إن مدونــة 
للمناســبات  التوثيقــي  بالــرسد  معنيــة  )قطايــف( 
واألحــداث التارخييــة؛ لتوثيقهــا وإطــالع املســتمع 
عليهــا، وقــد جــاء يف العتبــة الشــارحة لعنــوان املدونــة 
ــنوي يف  ــم الس ــي رفيقك ــف ه ــة: "قطاي ــارة اآلتي العب
عــدة مواســم.. نشــارككم فيهــا القصــص واملعلومات 
ــة  ــم يف روحاني ــخ، نلقاك ــم للتاري ــود بك ــا نع وأحياًن
ــع  ــرى م ــبات أخ ــاد ومناس ــراح األعي ــان وأف رمض

حســني عــيل". )قطايــف، 2٠2٠م: املدونــة(.
ويــرشح ذلــك الــراوي حســني عــيل يف افتتاحيــة احللقة 
ــرة  ــن فك ــه ع ــد حديث ــف عن ــة قطاي ــن مدون األوىل م
املدونــة والغــرض مــن تأسيســها: "أهــاًل.. هــّل هــالل 
رمضــان، والشــوارع تزينــت بالفوانيــس، اشــتقنا 
املســاجد  وأصــوات  الفضيــل،  الشــهر  لروحانيــة 
بالدعــاء والصلــوات، وملــة األهــل واألصحــاب. 
ينــادي، وهــذا صــوت مدفــع  مســحرايت احلــارة 
الفطــور، عاملنــا العــريب مليــان عــادات كثــرية، نشــوفها 
ونســمع عنهــا بالقصــص، اســمعوين أنــا حســني عــيل 
ــة  ــمع قص ــة )رح( نس ــيل( يف كل حلق ــف )وال يف قطاي

جديــدة".  )قطايــف، 2٠2٠م: احللقــة األوىل(.
والتوثيــق الــذي يتــم تقديمــه يف هــذا النــوع مــن 
املدونــات يلخــص األحــداث التارخييــة التــي هلــا 
ذلــك  املجتمــع وثقافتــه، ومثــال  بتاريــخ  عالقــة 
ــن  ــدث ع ــي تتح ــق( الت ــج عمي ــن كل ف ــات: )م حلق
املدافــع(، و)أبــو طبيلــة(، و)قــرة  احلــج، و)أبــو 
العــني(، و)قنديــل رمضــان(، وغريهــا مــن املواضيــع 
ــهر  ــة بالش ــد املرتبط ــادات والتقالي ــت الع ــي وثق الت
الفضيــل. )قطايــف، 2٠2٠م: املدونــة(. وتتميــز هــذه 
ــداث  ــة األح ــة برواي ــات الصوتي ــن املدون ــة م النوعي
ــي  ــكل فن ــا بش ــع معاجلته ــة م ــاة الواقعي ــرض احلي وع
ــع  ــم الوقائ ــم تقدي ــام يت ــق، ك ــل يف احلقائ دون التدخ
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املؤثــرات  باســتخدام  األحــداث  صــورة  ونقــل 
الصوتيــة، ويتوقــع املتلقــي هلــا عــدم التعــرض للخداع 
والكــذب؛ لــذا يتوقــع أن تنقــل إليــه معلومــات 

ــي.  ــامل الواقع ــن الع ــة ع حقيقي

٣- املدونة الصوتية الذاتية:  
ــراز  ــة بإب ــات الصوتي ــن املدون ــوع م ــذا الن ــى ه ُيعن
ــه  ــه، أي أن ــع ذات ــوار م ــدم احل ــيل ملق ــوت الداخ الص
ــه يف  ــة وتأمالت ــة الصوتي ــد املدون ــرأي مع ــكاس ل انع
ــون واآلداب،  ــة والفن ــاة والثقاف ــع تتعلــق باحلي مواضي
ومــن أبــرز املدونــات الصوتيــة التــي متثــل هــذا النوع: 
وهدفهــا  ســجال.  جــذور،  فصحــى،  معاذيــات، 
ــة  ــاة الباطني ــن احلي ــرّب ع ــردي ليع ــوار الف ــح احل توضي
ملقــدم املدونــة الصوتيــة، ويتــم توظيــف املدونــة للتعبري 
عــام يشــعر بــه صاحــب املدونــة ومــا يريــد قولــه إزاء 
ــات  ــن املدون ــط م ــذا النم ــام أن ه ــة، ك ــف معين مواق
الصوتيــة يعمــل عــىل تكثيــف اإلحســاس جتــاه القضية 
التــي يعــرب عنهــا، فضــاًل عــن كونــه صامًتــا ومكتوًبــا 

ــارئ.   ــبة للق ــي بالنس ــه تلقائ ــام أن ــدم، ك ــن املق يف ذه
ــن  ــات( ع ــة )معاذي ــارحة ملدون ــة الش ــف العتب وتكش
توجههــا لتدويــن اخلواطــر الذاتيــة وحديــث الــذات، 
وممــا جــاء فيهــا: "بودكاســت معاذيــات: مدونــة 
فلســفية  خواطــر  الذاتيــة..  للخواطــر  صوتيــة.. 
ارجتاليــة حــول مواضيــع احليــاة والوجــود ومــا بينهــام. 
2٠17م:  )معاذيــات،  أســبوعية".  شــبه  حلقــات 
ــك يف  ــة ذل ــرشح راوي املدون ــارحة(. وي ــة الش العتب
حلقتــه االفتتاحيــة بقولــه: "بســم اهلل الرمحــن الرحيــم 
هــذه مقدمــة ترحيبيــة بســيطة ملــرشوع صغــري.. مدونة 
صوتيــة باســم معاذيــات، وهــي مدونــة صوتية ســتهتم 
ــة  ــكار الذاتي ــض األف ــالت وبع ــر والتأم ــرش اخلواط بن
ــن  ــة م ــة نابع ــون ذاتي ــأحاول أن تك ــخصية.. س والش
ــذا  ــل واإلدراك هل ــة التأم ــن حصيل ــة م ــذات.. نابع ال
الشــخص املســمى بمعــاذ". )معاذيــات، 2٠17م: 

احللقــة األوىل(. 
ــن  ــوع م ــذا الن ــة يف ه ــكار املتداول ــة األف ــن أمثل وم
)معاذيــات(  مدونــة  نجــد  الصوتيــة  املدونــات 
ــش  ــني العي ــيص، ب ــن قص ــان كائ ــرح اآليت: اإلنس تط
هــو كل  الصمــت  الوجــودي،  الغضــب  والنــدم، 
ــب.  ــان واحل ــوف والطغي ــام، اخل ــا بينه ــياء أو م األش
مدونــة  وتطــرح  املدونــة(.  2٠17م:  )معاذيــات، 
ــا  ــاعر، يوم ــة املش ــل: رسق ــات مث ــى موضوع فصح
مــا، تغريــدة، األرصفــة، هشاشــة، حكايــة بــاب، 
ــني،  ــياء، يق ــة، أش ــوىض، أمزج ــش، ف ــوء، هوام جل
أتنفــس، انغــامس. )فصحــى، 2٠18م: املدونــة(. أمــا 
ــة: كيــف نقــرأ  ــاول األفــكار التالي ــة جــذور فتتن مدون
األدب؟ فــخ التوقعــات، لغــة الصمــت، فــخ التفاهــة، 
املدونــة(.  2٠2٠م:  )جــذور،  بالــذات.  االنفــراد 
وتتنــاول مدونــة ســجال موضوعــات مثــل: وحتســب 
ــامت.  ــق بالكل ــا ال ينط ــل، م ــري، األم ــرم صغ ــك ج أن

املدونــة(. )ســجال، 2٠2٠م: 
إن املدونــة الذاتيــة أقــرب إىل ما يســمى بـــ )املونولوج( 
مــن حيــث مادهتــا، ومــن حيــث قدرهتــا عــىل التعبــري 
عــن أكثــر األفــكار خفــاء، تلــك األفــكار التــي تكــون 
أقــرب إىل الالوعــي، وأمــا مــن حيــث روحهــا فهــي 
حديــث ســابق لــكل تنظيــم منطقــي، ذلــك ألهنــا تعرب 
عــن اخلاطــر يف مرحلتــه األوىل حلظــة وروده إىل الذهن. 
ــذي  ــوج ال ــف املونول ــن تعري ــرًيا م ــرتب كث ــذا يق وه
ــري امللفــوظ  ــري املســموع وغ ــكالم غ ــه: "ال يعــرف بأن
ــة  ــا الباطني ــن أفكاره ــخصية ع ــه الش ــرب ب ــذي تع ال
ــي  ــي، أو ه ــون إىل الالوع ــا تك ــرب م ــي تكــون أق الت
ــرض  ــة، والغ ــد اللغ ــن قواع ــع ألي م ــكار مل ختض أف
مــن هــذا اإلحيــاء للقــارئ بــأن األفــكار هــي األفــكار 
ــن، 199٤م: 5(.   ــو لب ــن. )أب ــا إىل الذه ــد وروده عن

ويلحــظ عــىل غالبيــة – مــع وجود بعــض االســتثناءات 
- هــذا النــوع مــن املدونــات الصوتيــة ِقــرص حلقاهتــا 
التــي تــرتاوح بــني )5-15( دقيقــة، كــام يلحــظ عليهــا 
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ــف  ــه التخف ــع حماولت ــدم، م ــرد للمق ــا األداء املنف مجيًع
ــان  ــن االحتق ــس ع ــّي والتنفي ــام الذهن ــن االزدح م
الفكــري الــذي يعانيــه مــن خــالل احلــوار مــع الــذات 
ــة التعبــري  الــذي تقيمــه الشــخصية ذاهتــا. وتتــم عملي
عــن األفــكار بتــدرج منطقــي، وبنــاء عليــه ال يعتمــد 
املقــدم يف املونولــوج إىل رســم احلديــث مــن اخلــارج، 
ــن  ــف ع ــاوالً الكش ــا حم ــن داخله ــل م ــام يتغلغ وإن
صــورة لواقعــه الداخــيل وأحاسيســه ومشــاعره التــي 

ختتلــج جنباتــه جتــاه الفكــرة التــي يعاجلهــا. 

4- املدونة الصوتية احلوارية:
يعــد هــذا النــوع مــن املدونــات الصوتيــة األدبيــة مــن 
األكثــر شــيوًعا، وهيتــم بتوفــري ســاحة للنقاشــات 
ــة والثقافيــة واحلــوارات الفكريــة حــول كل مــا  األدبي
ــاح  ــة، أو نج ــر فني ــن ظواه ــاحة م ــىل الس ــتجد ع يس
ــة  ــة كتابي ــىل جترب ــوء ع ــليط الض ــة، أو تس ــامل أدبي أع
ألديــب أو ناقــد، وفيهــا حيــاور مقــدم املدونــة الصوتيــة 
وكتبهــم،  أعامهلــم  ملناقشــة  واملرتمجــني؛  الكّتــاب 
ــة. ومــن  ــة واألدبي ونتاجهــم املعــريف وجتارهبــم الثقافي
ــة:  ــات الصوتي ــن املدون ــوع م ــذا الن ــة ه ــرز أمثل أب
فنجــان، تشــاكيل، لوحــة، أســامر، بــرج العــدل، 

ــن ... إىل.  ــى، م املقه
وتتميــز هــذه النوعيــة مــن املدونــات بأهنــا تبــدأ باســم 
ــاركني يف  ــامء املش ــي أس ــم باق ــن ث ــاور األول، وم املح
ــادل  ــىل تب ــوار ع ــلوب احل ــد أس ــوار، ويعتم ــص احل ن
الرئيــس  املوضــوع  حــول  واإلجابــات  األســئلة، 
النــص  لــكل فقــرة حواريــة يف  للحلقــة، كــام أن 
احلــواري فكــرة فرعيــة خاصــة هبــا، ومرتبطــة بالفكــرة 
الرئيســة للحــوار. ويتضمــن النــص احلواري إشــارات 
ذات داللــة تعكــس أداء املشــاركني يف احلــوار، وعــادة 
تســتخدم هــذه الــدالالت مــن أجــل توضيــح املواقف 
ــات  ــىل ترصف ــر ع ــي تظه ــاالت الت ــة باالنفع املرتبط
االبتســامة،  مثــل:  احلــوار،  أثنــاء  الشــخصيات 

ــا.  ــاك، وغريه ــر، واالرتب ــراج، والتوت واإلح
كــام يلحــظ عــىل هــذا النــوع مــن املدونــات الصوتيــة 
امليــل الختيــار القضايــا وملواضيــع اجلدلية والفلســفية، 
وطــرح التأمــالت الفكريــة حوهلــا يف قالــب أديب، 
ــن  ــات م ــن االقتباس ــدًدا م ــا ع ــة إىل تضمينه باإلضاف

ــب.  الكت
هلــذه  الشــارحة  العتبــات  تكشــف  الغالــب  ويف 
ــي  ــوارات الت ــوف واحل ــة الضي ــن نوعي ــات ع املدون
ــوع  ــد تن ــان( تؤك ــة )فنج ــد أن مدون ــتجرهيا، فنج س
ضيوفهــا دون معايــري، وال مواضيــع حمــددة، ومــن 
أبــرز حلقاهتــا ذات االرتبــاط باملجــال الفنــي واألديب: 
ــن  ــة الف ــد، رحل ــد والض ــع الض ــيد جيم ــد الرش خال
ــيناريو  ــت س ــو كان ــام ل ــاة ك ــر، احلي ــد اهلل جاب ــع عب م
لفيلــم مــع منــال العويبيــل، الفنــان املغمــور مــع حنــني 
ــام  ــاعر ك ــة وش ــهد اجلامع ــام تش ــدس ك ــن، مهن أيم
يقولــون مــع عبداللطيــف بــن يوســف، الفــن العــريب 
ــع  ــن يصن ــاخر، م ــب س ــاة كات ــة، حي ــدة اخلواج وعق
الفــن الســعودي، إخوانيــات غــازي القصيبــي، غيــاب 
األدب العــريب املعــارص، الكتابــة كفعــل وجــودي ضــد 

ــة(. ــان، 2٠15م: املدون ــراغ. )فنج الف
ــتضافة  ــخصيات املس ــوع يف الش ــذا التن ــن ه ــا م وقريًب
تبحــث مدونــة )بــرج العــدل( عــن األشــخاص 
عليهــم  لنتعــرف  املختلفــة  واألفــكار  املختلفــني، 
ا، ومــن أبــرز احللقــات واالســتضافات ذات  ســويًّ
االرتبــاط باملجــال الفنــي واألديب: حــوار مــع الكاتبــة 
ــرة  ــة زه ــع الفنان ــوار م ــى، ح ــة العيس ــة بثين والروائي
املهــدي حــول االختــالف والفــن التشــكييل واألدب. 
)بــرج العــدل، 2٠19م: املدونــة(. وتســري مدونــة 
)مــن.. إىل( يف نفــس االجتــاه املتنــوع الســتقطاب 
املثقــف،  قلــق  بــني  والتنقــل  املجتمــع  رمــوز 
وتناقضــات الشــاعر، وهواجــس الصحــايف؛ إلشــعال 
شــمعة تــيء غمــوض املثقــف، وتكشــف طموحــات 
ــن.. إىل  ــا: م ــرز حلقاهت ــن أب ــني، وم وأرسار األكاديمي
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عبــده خــال، مــن.. إىل احلميــدي الثقيفــي. )مــن.. إىل، 
2٠2٠م: العتبــة الشــارحة واملدونــة(. 

ــة )املقهــى( فتحــاول تضييــق دائــرة احلــوار  أمــا مدون
يف حماولــة منهــا "إعــادة الشــكل القديــم للمقهــى 
الفكريــة،  الثقافيــة واحلــوارات  مكاًنــا للنقاشــات 
العربيــة وحيــاور  الــدول  العيــد يف  رائــد  يتجــّول 
وكتبهــم،  أعامهلــم  ملناقشــة  واملرتمجــني  الكّتــاب 
يســتحق  معــريف  نتــاج  لدينــا:  احلضــور  وجــواز 
النقــاش، وجتربــة ثقافيــة تســتحق االهتــامم"، )املقهــى، 
2٠2٠م: العتبــة الشــارحة(. ومــن أبــرز حلقاهتــا 
ــب  ــاذا جي ــي واألديب: مل ــال الفن ــاط باملج ذات االرتب
أن تدخــل الســجن؟ د. أيمــن العتــوم، ملــاذا نقــرأ 
األدب الــرويس؟ د. باســم الزعبــي، ملــاذا نكتــب أدب 
ــوت؟  ــاوم امل ــف نق ــاوع، كي ــني املط ــال؟ حس األطف

أمحــد الزنــايت. )املقهــى، 2٠2٠م: املدونــة(.
وحتــدد مدونــة )لوحــة( اختصاصهــا يف األدب عموًمــا 
ــة  ــة وصناع ــارب الكتابي ــىل التج ــوء ع ــلط الض وتس
ــا،  ــا وملكاهت ــاليبها ومهاراهت ــة وأس ــوى، والكتاب املحت
وكيــف تتعايــش مــع ذات الكاتــب، وحياتــه ومهنتــه، 
ــا:  ــرز حلقاهت ــن أب ــه، وم ــة يف خيال ــق الرسي واملناط
اللوحــة 1٠1 الكتابــة كقــدر مــع الصحفــي والروائــي 
ــل  ــح اجلب ــف يصب ــة 1٠2 كي ــراوري، اللوح حممــود ت
نصــاًل للقلــم؟ مــع الشــاعر والروائــي عبــداهلل ناجــي، 
حديقتــه  بــاب  الروائــي  فتــح  لــو   1٠٤ اللوحــة 
اخللفيــة مــاذا ســيقول؟ مــع القــاص والروائــي طاهــر 
الزهــراين، اللوحــة 1٠5 الرتمجــة والكتابــة اإلبداعيتــان 
مــن الداخــل.. رحلــة مــع ترمجــان مــع الكاتــب 
واملرتجــم عبــد اهلل الزمــاي، اللوحــة 1٠7 بــني الكتابــة 
واألزيــاء والنــرش مــع الكاتبــة والنــارشة واألكاديميــة 
د. أورى مخّيــس، اللوحــة 1٠9 ســرية نضــال يف ســبيل 
احليــاة واجلــامل مــع الشــاعر والروائــي عبــداهلل ثابــت، 
اللوحــة 111 شــعر وفكــر "مــع أبــو فجــر" الدكتــور 
فيصــل الشــهراين الكاتــب واألكاديمــي، اللوحــة 113 

العيــش للكتابــة مــع الروائيــة والنــارشة الكويتيــة 
ــاب  ــأكل الكت ــل ي ــة 11٤ ه ــى، اللوح ــة العيس بثين
ــد،  ــد حام ــي حمم ــب والروائ ــع الكات ا؟ م ــش رسًّ العي
ــاعر  ــع الش ــعر؟ م ــذوق الش ــف نت ــة 115 كي اللوح
واألكاديمــي د. عــادل مخيــس الزهــراين، اللوحــة 
ــرق  ــا الف ــة؟ م ــا الرواي ــرية؟ م ــة القص ــا القص 2٠1 م
بينهــام؟ إطاللــة عــىل الــرسد مــع القــاص واألكاديمــي 
حســن النعمــي، اللوحــة 2٠2 يف حــرة شــاعر نزهــة 
ــا  ــة 2٠3 م ــور، اللوح ــيل عك ــاعر ع ــع الش ــة م مجالي
ــعر إىل  ــت الش ــن بي ــا؟ م ــا دوره ــة؟ م ــة األدبي األندي
ــن عويقــل الســلمي.  ــداهلل ب بيــت الشــعر مــع أ.د. عب

ــة(.  ــة، 2٠19م: املدون )لوح
ــارت  ــث أش ــامر( حي ــة )أس ــه مدون ــه فعلت ــر ذات واألم
عموًمــا  األدبــاء  إىل  حواراهتــا  توجيــه  إىل  عتبتهــا 
مســامرة هلــم "عــىل وجــه القمــر حيــث مل يصــل أحــٌد 
ا، مــع مــن جييدون  قبــل األدبــاء، حــوارات بيضــاء جــدًّ
ــع  ــوض؛ م ــاس الغم ــة لب ــياء الواضح ــاس األش إلب
ــامر  ــد، وأس ــة، النق ــة، القص ــعر، الرواي ــاء.. الش األدب
أخــرى". )أســامر، 2٠19م: العتبــة الشــارحة(. وهــذا 
ــة: "يف  ــة كل حلق ــا يف افتتاحي ــدم حلقاهت ــده مق ــا أك م
بودكاســت )أســامر( مــع عبــد اهلل العنــزي نســتضيف 
يف كل حلقــة أديًبــا مــن األدبــاء، ونبحــر معــه يف بحــار 
اجلــامل والشــجى". )أســامر، 2٠19م: احللقــة األوىل(. 
ــح  ــه فأصب ــت قصيدت ــتضافاهتا: مزق ــة اس ــن أمثل وم
أمــري الشــعراء "ســلطان الســبهان"، الشــعر كــون 
ــعر  ــة الش ــن ترمج ــوب، ع ــم يعق ــد إبراهي ــل "حمم كام
ــعر  ــرتك الش ــمري، مع ــد الش ــع مح ــة م ــة اللغ وعبقري
والروايــة والنقــد مــع عبــد الواحــد األنصــاري، 
شــاعر املجــازات جاســم الصحيــح، رحلــة يف الشــعر 
ــهري، 365  ــد الش ــع د. أمح ــريب م ــزي والع اإلنجلي
ــامر  ــن "أس ــال عناوي ــد ب ــعر وقصائ ــن الش ــوب م ك
ــق مــع الشــاعر شــتيوي  ــي القل حممــد العتيــق"، الطائ
الغيثــي، دهشــة التفاصيــل مــع الشــاعر املهنــدس عبــد 
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اللطيــف يوســف، عــن الغربــة والوطــن مــع الشــاعر 
ــد حجــازي، احلــرب باحلــب مــع الشــاعر حممــد  مؤي
جــرب احلــريب، قدمــوس الشــاعر والناقــد مــع د. فــواز 
ــا  ــظ هن ــة(. ويلح ــامر، 2٠19م: املدون ــون. )أس اللعب
ــا  ــها يف عتبته ــىل نفس ــه ع ــام قطعت ــِف ب ــة مل ت أن املدون
ــاء،  ــاف األدب وأن حواراهتــا ســتكون مــع خمتلــف أطي
حيــث نجــد اهتاممهــا بشــكل واضــح يف الشــعر 

ــعراء)٤(.  والش
وتذهــب مدونــة )تشــاكيل( إىل أبعــد مــن ذلــك حــني 
ــرص  ــون، فتق ــن الفن ــدد م ــال حم ــا بمج ــدد عنايته حت
ــرب،  ــني الع ــرسح واملرسحي ــن امل ــىل ف ــا ع حواراهت
ــاج للمــرسح وملــاذا؟  ومــن أمثلــة حلقاهتــا: هــل نحت
ــي  ــدي، املرسح ــي الزي ــد النب ــي عب ــي العراق املرسح
األردين  املرسحــي  الرتكــامين،  اهلل  عبــد  الكويتــي 
املرسحــي  الكاتــب  الريمــوين،  فــراس  الدكتــور 
ــعودي  ــي الس ــي، املرسح ــد ردة احلارث ــعودي فه الس
الدكتــور ســامي اجلمعــان، الكاتبــة املرسحيــة الكويتيــة 
تغريــد الــداود، الدكتــورة آمنــة الربيــع، الفنــان املغــريب 

ــة(. ــاكيل، 2٠19م: املدون ــور. )تش ــني ناس أم
واجلميــل يف هــذه املدونــات احلواريــة اتســامها باحلوار 
اهلــادئ احلميــم الــذي يــدور بــني أطــراف متفقة ســلًفا 
ــل  ــة حم ــىل القضي ــوء ع ــليط الض ــىل تس ــا ع يف رغبته
النقــاش، بغــض النظــر عــن الــرأي الشــخيص الــذي 
ــوارات مل  ــذه احل ــى أن ه ــوار، بمعن ــراف احل ــاه أط يتبن
تتجــه يف الغالــب إىل ســمة املجادلــة وحماولــة إقنــاع كل 
طــرف للطــرف اآلخــر؛ لــذا نجــد أن مقدمــي احلــوار 
والضيــوف حيرصــون عــادة عــىل اســتعراض احلقائــق 
ــذا  ــى أن ه ــواهد. وال خيف ــام والش ــتعانة باألرق واالس
ــن  ــا م ــا متمكنً ــب مقدًم ــوارات يتطل ــن احل ــوع م الن

٤-جتــدر اإلشــارة هنــا إىل أن مدونــة )أســامر( قــد تغــري توجههــا يف حلقاهتــا األخــرية؛ إذ مل تعــد 
ــي  ــة الت ــة املوضوعاتي ــل إىل املدون ــام أصبحــت متي ــاء وحتاورهــم، وإن ــة تســتضيف األدب حواري
ا وتتحــدث عنــه مــن قبــل مقــدم املدونــة، وهــو مــا نــص عليــه مقــدم  ختتــار موضوًعــا شــعريًّ
ــة املوضوعاتيــة -  املدونــة يف إحــدى حلقاهتــا - ســيأيت ذكــر كالمــه عنــد احلديــث عــن املدون

وهــذا مــا دفــع الباحــث إىل تكــرار تصنيفهــا ضمــن املدونــات املوضوعاتيــة.

أدواتــه وملــامًّ باملوضــوع الــذي يطرحــه مــع أصحــاب 
املوثقــة  باملعلومــات  اســتعانته  مــع  االختصــاص، 

ــه. ــة يف مدونت ــه والثق ــىل مصداقيت ــا ع حفاًظ

5- املدونة الصوتية املوضوعاتية: 
ــث  ــة باحلدي ــات الصوتي ــن املدون ــوع م ــذا الن ــم ه هيت
دروس  أو  حمــددة،  وظواهــر  موضوعــات  عــن 
مســتوحاة مــن احليــاة، بحيــث يمكــن للمتلقــي زيــادة 
رصيــده املعــريف حوهلــا، أو االتصــال هبــا واالســتفادة 
مــن رســالتها، وتتميــز بأدبيــة لغتهــا، أو عمــق اتصاهلــا 
بقضايــا األدب والفــن، ومــن أبــرز أمثلــة هــذا النــوع 
ــة الصفــراء،  ــة: أبجــورة، الكنب ــات الصوتي مــن املدون
أســامر، مطالــع. ويمكــن تصنيــف املواضيــع التــي تــم 

ــة إىل:   ــة املوضوعاتي ــات الصوتي ــا يف املدون طرحه
- املواضيع اإلنسانية واالجتامعية )أبجورة(.

- مواضيع الفنون )الكنبة الصفراء(. 
- املواضيــع املرتبطــة بالشــعر والشــعراء )أســامر، 

مطالــع(. 
وتعــرب لبنــى اخلميــس عــن املعنــى الــذي تســعى 
ــس،  ــى اخلمي ــمي لبن ــا: "اس ــة حلقاهت ــه يف افتتاحي إلي
ــاول  ــم ألتن ــعلها معك ــورة، أش ــت أبج ــدم بودكاس أق
قــراءايت وجتــاريب املختلفــة يف احليــاة". )أبجــورة، 
تســعى  )أبجــورة(  مدونــة  إن  املدونــة(.  2٠17م: 
ــذا  ــخاص؛ ل ــاة األش ــط حي ــة ونم ــري يف رؤي إىل التغي
ــذا  ــرة، وه ــة واملؤث ــانية العميق ــائل اإلنس ــم بالرس هتت
مــا يدفعهــا إىل العنايــة بصياغــة أفكارهــا يف نصــوص 
ــذا  ــاعره؛ ل ــي ومش ــاه املتلق ــذب انتب ــة جت ــة فني رسدي
جــاء عــىل واجهــة موقــع املدونــة يف صفحتهــا الرئيســة 
االفتتاحيــة التاليــة: "أحياًنــا كل مــا نحتاجــه هــو قصــة 
مؤثــرة وحكمــة معربة لنغــري حياتنــا ونمــط تفكرينا إىل 
األبــد. هــذه هــي رســالة بودكاســت )أبجــورة( احلائــز 
ــدى  ــام 2٠17م مل ــد لع ــالم اجلدي ــزة اإلع ــىل جائ ع
تأثــريه وعمــق مواضيعــه. وتســعى لبنــى اخلميــس إىل 
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نقــل أفــكار ملهمــة جلمهورهــا عــرب حلقــات متنوعــة، 
ــة،  ــات ثري ــارب ومعلوم ــراءات وجت ــا ق ــروي فيه ت
تربــط فيهــا املــايض باحلــارض والــرشق بالغــرب، 
ترتافــق مــع مونتــاج صــويّت مميــز لعنــارص حتّفــز 
خمّيلــة املســتمعني".)موقع مدونــة أبجــورة(. ومــن 
ــن  ــص، م ــة القص ــن رواي ــا: ف ــن حلقاهت ــة عناوي أمثل
ــات  ــدم، صفح ــرات األوىل، الن ــام، امل ــأيت اإلهل ــن ي أي
بيضــاء، خــارج النــص، نحــن األســئلة، لأفــكار 
أجنحــة، رســائل مــن حريــر، وهــم الكــامل، الرقــص 

ــة(. ــورة، 2٠17م: املدون ــة. )أبج ــاع العزل ــىل إيق ع
ويف مدونــة )الكنبــة الصفــراء( تتمحــور املوضوعــات 
ــا  ــذا م ــا، وه ــة ونقده ــن الرواي ــول ف ــة ح املطروح
ــراء  ــة الصف ــت الكنب ــة: "بودكاس ــه املدون ــت علي نص
ونقدهــا  بالفنــون  يتعلــق  مــا  كل  يف  متخصــص 
ــدة  ــة جدي ــني حلق ــة. كل اثن ــن الرواي ــوص ف وباخلص
التــي  األدبيــة  أو  الفنيــة  املواضيــع  أحــد  حــول 
ــي  ــه يف تلق ــري جتربت ــريب، وتث ــارئ الع ــف للق تضي
ــة  ــراء، 2٠19م: العتب ــة الصف ــن واألدب". )الكنب الف

الشــارحة(.
ــة  ــا مدون ــت هل ــي تطرق ــات الت ــة املوضوع ــن أمثل وم
)الكنبــة الصفــراء(: ملــاذا نقــرأ روايــات؟ واقعيــة 
الروايــة بــني احلقيقــة واخليــال، عندمــا تكفــر الفرشــاة 
ــة  ــة والرواي ــة األوروبي ــر، الرواي ــمي أمح ــة اس يف رواي
ــة،  ــة احلياتي ــارج التجرب ــة خ ــة الروائي ــة، الكتاب العربي
مقدمــة قصــرية لبعــض مــدارس النقــد األديب، كيــف 
ــخ  ــن والتاري ــرية؟ نح ــرا القص ــات كوندي ــرأ رواي نق
ــو  ــة، مشــكلتي مــع أمربت ــة اإلحســاس بالنهاي يف رواي
إكــو، تأمــالت حــول الشــكل واملوضــوع يف الروايــة. 

ــة(. ــراء، 2٠19م: املدون ــة الصف )الكنب
وإذا كانــت مدونــة )الكنبــة الصفــراء( قــد ختصصــت 
ــن  ــاين م ــم الث ــإن املوس ــة، ف ــات الروائي يف املوضوع
املوضوعــات  يف  ختصــص  قــد  )أســامر(  مدونــة 
الشــعرية؛ لتصبــح مدونــة موضوعاتيــة بعــد أن كانــت 

مدونــة حواريــة ُتعنــى باســتضافة األدبــاء والشــعراء، 
ــول  ــذا يق ــاين(. ويف ه ــم الث ــامر، 2٠19م: املوس )أس
ــاين  ــم الث ــة املوس ــة 13 - بداي ــة يف احللق ــدم املدون مق
"أهــاًل بكــم يف بودكاســت أســامر يف موســمه   :-
ــكل خمتلــف، حيــث ســنجوب  ــرة بش ــذه امل ــاين، ه الث
كل  يف  والتاريــخ  اللغــة  وأوديــة  الشــعر  دواويــن 
ــن  ــا ع ــامل يف حديثن ــع اجل ــني مواض ــة؛ متلمس حلق
موضــوع معــني، فهنــا مســاحة ليســت ببيضــاء، لونتهــا 
ــاول  ــامل، نتن ــاض اجل ــة بري ــردة والضارب ــاين املتف املع
ــف  ا َألِ ــعريًّ ــا ش ــا موضوًع ــن حلقاتن ــة م يف كل حلق
الشــعراء احلديــث عنــه، وتــواردوا عــىل نبعــه آخذيــن 
ــامر،  ــو ...". )أس ــا ه ــا هن ــجاهم، وموضوعن ــه ش من
ــن  ــاين(. وم ــم الث ــن املوس ــة األوىل م 2٠19م: احللق
ــل  ــة: اللي ــات املدون ــا حلق ــي تناولته ــات الت املوضوع
ــريوت  ــريب، ب ــعر الع ــل يف الش ــريب، اإلب ــعر الع يف الش
يف الشــعر العــريب، العــني يف الشــعر العــريب. )أســامر، 

املدونــة(. 2٠19م: 
ويف الســياق ذاتــه اجتهــت مدونــة )مطالــع( نحــو 
حلقــة  كل  يف  فتناولــت  الشــعرية،  املوضوعــات 
موضوًعــا شــعرياًّ، مثــل: رثــاء النفــس يف الشــعر 
يف  األطــالل  العــرب،  شــعر  يف  التوديــع  العــريب، 
العــذري  الغــزل  االعتذاريــات،  العــرب،  شــعر 
شــعر  يف  واالغــرتاب  الغربــة  العــرب،  شــعر  يف 
ــة  ــكل حلق ــة(. ف ــع، 2٠19م: املدون ــرب. )مطال الع
ــن  ا م ــعريًّ ــا ش ــاول موضوًع ــات تتن ــذه احللق ــن ه م
جهــة التعريــف بــه لغــة واصطالًحــا، واحلديــث عــن 
نشــأته، واجتاهاتــه، وغريهــا مــن التفاصيــل، إىل جانب 
ــرض أو  ــذا الغ ــل ه ــعرية متث ــامذج ش ــهاد بن االستش
املوضــوع. وهــذا األمــر هــو مــا حيــاول مقــدم املدونــة 
العظيــم  "للشــعر  حلقاهتــا:  افتتاحيــة  يف  إيضاحــه 
مطالــع وعتبــات تليــق بــه، تفتــح بــاب املعــاين البكــر، 
ومتهــد دروب القــول، وســأكون معكــم يف سلســلة من 
احللقــات أتنــاول فيهــا أغراًضــا وموضوعــات شــعرية 
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نجــول يف رحاهبــا". )مطالــع، 2٠19م: املدونــة(. 
املوضوعاتيــة  الصوتيــة  املدونــات  عــىل  ويلحــظ 
ــلك  ــا مس ــا، وهل ــي عليه ــة الت ــف احلال ــا وص حماولته
ــياء  ــويت األش ــدون الص ــه امل ــن خالل ــرى م ــي ي ذهن
عــىل مــا هــي عليــه، كــام أن التحضــري حللقــة التدويــن 
الصــويت للــرسد املوضوعــي هــو مفتــاح نجاحهــا 
ــة  ــات واألمثل ــم املعلوم ــا تقدي ــم خالهل ــس، ويت الرئي
واإلحصائيــات واألرقــام والدراســات بأســلوب يميل 
إىل التعميــم والوضــوح. ويشــيع أيًضــا يف هــذا النــوع 
مــن املدونــات الصوتيــة كثــرة االستشــهاد واالقتبــاس 
مــن القــرآن الكريــم، والشــعر، والقصــة، واملقــوالت 
التارخييــة  الشــخصيات  ألســنة  عــىل  املشــهورة 
والسياســية واألدبيــة، وغريهــا مــن االقتباســات التــي 
ــدى  ــا ل ــىل موضوعه ــة ع ــالع املدون ــعة اط ــزز س تع

ــي. املتلق

6- املدونة الصوتية الشعرية: 
ــار  ــة باختي ــات الصوتي ــن املدون ــوع م ــذا الن ــى ه ُيعن
ــق،  ــا دون أي رشح أو تعلي ــعرية وإلقائه ــوص ش نص
ــت  ــام وقف ــائًعا – في ــس ش ــوع لي ــذا الن ــة أن ه واحلقيق
ــه  ــد ل ــال الوحي ــة – واملث ــات صوتي ــن مدون ــه م علي
هــو برنامــج )جتليــات( املنبثــق مــن مدونــة )مكاتيــب( 
حيــث  والروايــات،  الكتــب  بمراجعــات  املعنيــة 
ــا باالختيــارات الشــعرية  خصصــت مســاًرا خاصًّ
وإلقائهــا، ومــن نــامذج هــذه احللقــات الشــعرية: 
ــدة:  ــالوة، قصي ــروة ح ــس مل ــى إىل النف ــدة: زلف قصي
يف موســم املــد جــزر جديــد لروضــة احلــاج، قصيــدة: 
ــدة: ال  ــاري، قصي ــد عبدالب ــر ملحم ــني مت ــامت ح الغي
ــات،  نــاس حــويل مليســون الســويدان. )مكاتيب-جتلي

املدونــة(. 2٠17م: 
ومل تكشــف املدونــة عــن أســباب االختيــار ودوافعــه، 
كــام أهنــا مل ترفــق أي رشوح أو إيضاحــات مــع نصوص 
ــوي  ــي تنط ــا الت ــان داللته ــا وبي ــدة؛ لتحليله القصي

ــري  ــات تش ــن أي مقدم ــة م ــاءت خالي ــام ج ــا، ك عليه
إىل الديــوان الــذي وردت فيــه القصيــدة أو مناســبتها. 
وهــذا يعنــي أن الغــرض مــن اســتحضار القصائــد هــو 
جمــرد إلقائهــا ومشــاركتها مــع متابعــي املدونــة، كــام أن 
اختيارهــا قائــم عــىل الذوقيــة املتجــردة مــن التعليــل.

املبحث الثالث: مالمح فنية يف بناء املدونة الصوتية 
ســأتناول يف هــذا املبحــث أبــرز املالمــح العامــة التــي 
ــة  ــات الصوتي ــن املدون ــة م ــة الدراس ــا عين ــزت هب متي
األدبيــة، التــي بدورهــا شــكلت نمًطــا ملحوًظــا 
ــة، ومــن هــذه  ــات الصوتي ــاء يف املدون ــامط البن مــن أن

ــا: ــوف عنده ــن الوق ــي يمك ــح الت املالم

أوالً: العنونة:
عنــد النظــر يف العناويــن الرئيســة للمدونــات الصوتيــة 
ــع  ــار، م ــم باالختص ــا تتس ــد أن غالبيته ــة نج األدبي
ارتبــاط بعضهــا بطبيعــة املدونــة وشــكلها العــام، 
ــا  ــة، أو قالبه ــة الصوتي ــّدم يف املدون ــوى املق أو باملحت
ــبيل  ــىل س ــد – ع ــه.  فنج ــت في ــذي قّدم ــوي ال اللغ
ــع  ــجاًم م ــاًم منس ــار اس ــان( ختت ــة )فنج ــال – مدون املث
ــخصيات  ــتضافتها لش ــة واس ــة احلواري ــة املدون طبيع
مــن خمتلــف املجــاالت. ومــن املتعــارف عليــه يف 
الشــاهي  أو  القهــوة  )فنجــان(  رشب  أن  ثقافتنــا 
مرتبــط باحلديــث الــودي حــول موضوعــات متنوعــة 
ــص يف  ــق املتخص ــن العم ــًدا ع ــيطة بعي ــة بس بطريق
املوضــوع والقضيــة املطروحــة، وهــذا مــا أكدتــه 
ــوم  ــا: "كل ي ــاء فيه ــوان، وج ــارحة للعن ــارة الش العب
ــح. يف  ــو مال ــن أب ــا عبدالرمح ــي أن ــف مع ــد. ضي أح
ــفة.  ــذاق رش ــن كل م ــنأخذ م ــان، س ــت فنج بودكاس
ــا  ــد، هن ــن األكي ــددة، لك ــع حم ــري، وال مواضي ال معاي
كثــري مــن املتعــة والفائــدة". )فنجــان، 2٠15م: العتبــة 

الشــارحة(.
أمــا لبنــى اخلميــس فرتبــط عنــوان مدونتهــا باملحتــوى 
املقــدم فيهــا؛ لــذا اختــارت عنواًنــا لرؤيتهــا الشــخصية 
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يف وســط احليــاة جتــاه األشــياء، وأطلقــت عــىل مدونتها 
الصوتيــة: )أبجــورة( وكأهنــا تــيء هــذه املوضوعات 
ــذا  ــخصية؛ ل ــا الش ــة وجتربته ــا الذاتي ــة برؤيته املختلف
ــة أول حلقــة مــن حلقاهتــا: "اســمي  قالــت يف افتتاحي
ــعلها  ــورة، أش ــت أبج ــدم بودكاس ــس، أق ــى اخلمي لبن
معكــم ألتنــاول قــراءيت وجتــاريب املختلفــة يف احليــاة". 

)أبجــورة، 2٠17م: املدونــة(.
ــد أن  ــا نج ــة بعنواهن ــوى املدون ــاط حمت ــًدا الرتب وتأكي
ــا  مدونــة )معاذيــات( تتخــذ مــن اســم مقدمهــا عنواًن
ــة،  ــب املدون ــذات صاح ــط ب ــا مرتب ــا؛ ألن حمتواه هل
وهــو مــا أشــارت لــه العبــارة الشــارحة للعنــوان، بأهنا 
جمموعــة خواطــر ذاتيــة مرجتلــة حــول مواضيــع احليــاة 
ــوار ذايت  ــكل ح ــىل ش ــدم ع ــا املق ــة ويطرحه املختلف
ــوج(. )معاذيــات، 2٠17م: العبــارة  ــيل )مونول داخ
الشــارحة(. واألمــر ذاتــه يقــال عــن مدونــة )مًعــا مــع 
ــا  ــوان بمحتواه ــة العن ــاط دالل ــة ارتب ــن جه ــي(، م أم
ورســالتها التــي تســعى إليصاهلــا، فمدونــة )مًعــا مــع 
ــو  ــال، وه ــص األطف ــة قص ــة يف رواي ــي( متخصص أم
الــدور الــذي ُعرفــت بــه األم مــع أطفاهلــا؛ لــذا جــاء 
اختيــار العنــوان مضمنـًـا مفــردة )األم( إشــارة لوظيفــة 
التــي ســتكون كاألم مــع أطفاهلــا.  هــذه املدونــة 
ــة  ــث، املدون ــذا البح ــن ه ــاين م ــث الث ــر: املبح )انظ

ــة(. القصصي
وارتبــاط داللــة العنــوان بمحتــوى املدونــة ال يقتــرص 
ــا  عــىل وظيفــة املحتــوى وأهدافــه، وإنــام يســعى أحياًن
إىل الربــط بــني موضوعــات املحتــوى املتنوعــة وعنوان 
ــة  ــاكيل( املعني ــة: )تش ــك مدون ــل ذل ــة، ويمث املدون
ــد  ــا، فق ــريب خصوًص ــرسح الع ــا وامل ــون عموًم بالفن
جــاء يف افتتاحيــة حلقتهــا األوىل: "معكــم عبــاس 
ــا  ــا كن ــاكيل. يف طفولتن ــت تش ــن بودكاس ــك م احلاي
ــميها  ــا نس ــي كن ــوان الت ــون باألل ــم ونل ــب نرس نح
ــردة  ــتعرت مف ــم، اس ــات الرس ــىل كراس ــاكيل ع تش
تشــاكيل  البودكاســت.  اســم  لتكــون  تشــاكيل 

بودكاســت منــوع كتنــوع األلــوان، ســنتحدث يف 
ــون  ــة والفن ــة بالثقاف ــه عالق ــن كل يشء ل ــه ع حلقات

األوىل(. احللقــة  2٠19م:  )تشــاكيل،  واآلداب". 
ــكل  ــة بش ــون والكتاب ــة( بالفن ــاط الـــ )لوح والرتب
لصناعــة  وأداة  للكتابــة  مكاًنــا  باعتبارهــا  خــاص 
ــة(  ــة )لوح ــة الصوتي ــد أن املدون ــامل، نج ــن واجل الف
ــا  ــا؛ الختصاصه ــا هل ــم عنواًن ــذا االس ــن ه ــذ م تتخ
ــىل  ــوء ع ــليط الض ــاء وتس ــاب واألدب ــتضافة الكّت باس
جتارهبــم الشــخصية يف الكتابــة والفنــون، وكل مــا 
ــة التعايــش معهــا.  يتعلــق بأرسارهــا وأســاليبها وكيفي

)لوحــة، 2٠19م: العتبــة الشــارحة(.
ــوان  ــار عن ــات إىل اختي ــن املدون ــض عناوي ــه بع وتتج
ــه  ــِدم في ــذي ُق ــوي ال ــب اللغ ــة القال ــس طبيع يعك
ــث  ــى(، حي ــة )فصح ــك مدون ــال ذل ــوى، ومث املحت
ــب  ــيقدم يف قال ــا س ــة أن حمتواه ــذ البداي ــت من أعلن
"لوعــي يتجــدد وفكــٍر ال يقــف )نيــوم  فصيــح، 
ــّد..  ــٌة متت ــق، ثقاف ــة أعم ــد، رؤي ــرٌف خُيّل ــل( ح العق
وعــامل ميلء بـــصوت الفصاحــة". )فصحــى، 2٠18م: 

ــارحة(. ــة الش العتب
ومــن املهــم اإلشــارة إىل أن عــدًدا مــن املدونــات 
الصوتيــة قــد حرصــت يف صياغــة عنواهنــا عــىل 
اجلامليــة األدبيــة بغــض النظــر عــن أي ارتباطــات 
ــوان  ــبة العن ــا األول مناس ــن مهه ــذا مل يك ــرى؛ ل أخ
للمحتــوى أو الشــكل أو للموضوعــات املقدمــة يف 
ــا  ــوان جاذًب ــون العن ــأن يك ــا ب ــدر اهتاممه ــة، بق املدون
ــاك  ــى وإن كان هن ــاره، حت ــه واختص ــي بجامليت للمتلق
ارتبــاط خفــي يف ذهــن صاحــب املدونــة، فهــو ارتبــاط 
ــمية  ــبب التس ــو س ــس ه ــا، ولي ــأيت الحًق ــوي ي ثان

ــس. الرئي

ثانًيا: العتبة الشارحة:
ــة  ــة – عين ــة األدبي ــات الصوتي ــائع يف املدون ــن الش م
الدراســة – وجــود عتبــة شــارحة مصاحبــة للعنــوان، 
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ــذه  ــن ه ــتغنت ع ــي اس ــات الت ا املدون ــدًّ ــة ج وقليل
ــي.  ــع أم ــا م ــراء - مًع ــورة، وإث ــي: أبج ــة، وه العتب
ومــا عــدا ذلــك فقــد حرصــت املدونــة عــىل التصديــر 
ــا  ــة وأهدافه ــرة املدون ــح فك ــارحة توض ــات ش بعتب

ــائها.  ــن إنش ــرض م والغ
وعنــد مراجعــة هــذه العتبــات نجــد أن بعضهــا حيرص 
عــىل تضمينهــا األيــام املخصصــة لبــث حلقــات 
ــة واســم مقدمهــا إىل جانــب فكرهتــا والغــرض  املدون
فنجــان،  ذلــك يف مدونــة  إنشــائها، ويظهــر  مــن 
وتضيــف  الشــارحة(.  العتبــة  2٠15م:  )فنجــان، 
ــوي.  ــا اللغ ــث وقالبه ــت الب ــى( توقي ــة )فصح مدون
ــياق  ــارحة(. ويف الس ــة الش ــى، 2٠18م: العتب )فصح
ذاتــه تســعى عتبــة مدونــة )املقهــى( إىل اإلفصــاح 
ــة إىل  ــا باإلضاف ــة حواراهت ــة وطبيع ــكل املدون ــن ش ع
ــا:  ــة يف عتبته ــه املدون ــت علي ــا نص ــذا م ــا، وه حمتواه
"نحــاول إعــادة الشــكل القديــم للمقهــى مكاًنــا 
للنقاشــات الثقافيــة واحلــوارات الفكريــة، يتجــّول 
رائــد العيــد يف الــدول العربيــة وحيــاور الكّتــاب 
واملرتمجــني ملناقشــة أعامهلــم وكتبهــم، وجــواز احلضــور 
لدينــا: نتــاج معــريف يســتحق النقــاش، وجتربــة ثقافيــة 
العتبــة  2٠2٠م:  )املقهــى،  االهتــامم".  تســتحق 

الشــارحة(.
ــا  ــات يف عتبته ــض املدون ــرص بع ــر تقت ــاه آخ ويف اجت
ا تلمــح  الشــارحة عــىل تضمينهــا إشــارة قصــرية جــدًّ
فيهــا إىل طبيعــة املدونــة وحمتواهــا الــذي تســعى 
ــة )مكاتيــب(  ــل ذلــك مدون لتقديمــه للمتلقــي، ويمث
حيــث جــاء يف عتبتهــا هــذا االقتبــاس الــذي يشــري إىل 
اجتــاه حمتواهــا إىل مراجعــة الكتــب والتجــارب الكتابية 
مــع مســتمعي املدونــة: "قيــل ألرســطو: كيــف حتكــم 
عــىل إنســان؟ فأجــاب: أســأله كــم كتاًبــا يقــرأ، ومــاذا 
ــارحة(. ويف  ــة الش ــب، 2٠17م: العتب ــرأ". )مكاتي يق
الســياق ذاتــه تشــري عتبــة مدونــة )قبــس( إىل توجههــا 
ــة.  ــخ البرشي ــاء تاري ــرة يف بن ــص املؤث ــاس القص القتب

ــارحة(. ــة الش ــس، 2٠18م: العتب )قب
ــي  ــح املتلق ــات إىل من ــض املدون ــل بع ــل متي ويف املقاب
ــة،  ــوى املدون ــول حمت ــددة ح ــل املح ــض التفاصي بع
ــا:  ــاء فيه ــث ج ــاكيل( حي ــة )تش ــك مدون ــل ذل ويمث
ــوار  ــى بح ــواري، ُيعن ــت ح ــو بودكاس ــاكيل ه "تش
جتارهبــم  عــن  نحاورهــم  العــرب،  املرسحيــني 
وآرائهــم وعــن املــرسح العــريب ومهومــه بشــكل 
ــامورد  ــة س ــاج جمل ــن إنت ــاكيل م ــت تش ــام. بودكاس ع
اإللكرتونيــة". )تشــاكيل، 2٠19م: العتبــة الشــارحة(. 
واألمــر نفســه يقــال عــن مدونــة )الكنبــة الصفــراء( إذ 
نصــت عتبتهــا عــىل أهنــا متخصصــة "يف كل مــا يتعلــق 
بالفنــون ونقدهــا وباخلصــوص فــن الروايــة.كل اثنــني 
حلقــة جديــدة حــول أحــد املواضيــع الفنيــة أو األدبيــة 
التــي تضيــف للقــارئ العــريب وتثــري جتربتــه يف تلقــي 
ــة  ــراء، 2٠19م: العتب ــة الصف ــن واألدب". )الكنب الف

ــارحة(. الش
وهتتــم عتبــة مدونــة )مــن.. إىل( بالكشــف عــن نوعيــة 
الشــخصيات التــي تســتضيفهم وتنوعهــا: "مــن.. إىل، 
ــل  ــه الزمي ــن خالل ــتقطب م ــواري يس ــت ح بودكاس
عبــد اهلل بــن عبيــان رمــوز املجتمــع، متنقــال يف حلقاتــه 
ــس  ــاعر، وهواج ــات الش ــف، وتناقض ــق املثق ــني قل ب
الصحــايف. يشــعل بتســاؤالته شــمعة تــيء غمــوض 
ــني  ــات وأرسار االقتصادي ــف طموح ــف، وتكش املثق
واإلعالميــني واألكاديميــني". )مــن.. إىل، 2٠2٠م: 
العتبــة الشــارحة(. ومقابــل هــذا االهتــامم يف الكشــف 
ــرج  ــة )ب ــة مدون ــد أن عتب ــوف نج ــة الضي ــن نوعي ع
العــدل( تــرتك املجــال مفتوًحــا يف البحــث: "عــن 
ــرف  ــة ونتع ــكار املختلف ــني واألف ــخاص املختلف األش
العتبــة  2٠19م:  العــدل،  )بــرج  ا".  ســويًّ عليهــم 

ــارحة(. الش
هــذا وحتــاول بعــض املدونــات اســتغالل العتبــة 
ــا يف  ــات أولويته ــة وإثب ــويق للمدون ــارحة يف التس الش
ــا يف عتبــة مدونــة )لوحــة(:  جماهلــا، ويظهــر ذلــك جليًّ
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ــت  ــة( أول بودكاس ــا )لوح ــامل! هن ــم اهلل رب اجل "بس
ــة  ــة الثقافي ــر احلال ــب تقري ــص يف األدب حس متخص
باململكــة الصــادر مــن وزارة الثقافــة باململكــة العربيــة 
الســعودية. يف لوحــة نتحــاور عــن التجــارب الكتابيــة 
وصناعــة املحتــوى، حيدثنــا ضيفنــا عــن الكتابــة 
وأســاليبها ومهاراهتــا وملكاهتــا، وكيــف تتعايــش مــع 
ــا إىل  ــندخل مًع ــه، وس ــه ومهنت ــب، وحيات ذات الكات
ــي  ــة األوىل الت ــه، إىل اللحظ ــة يف خيال ــق الرسي املناط
ــىل  ــف ع ــا إىل كت ــف كتًف ــة، لنق ــا القص ــكل فيه تتش
ناصيــة الدهشــة والفــرادة، وحييــط بنــا اإلهلــام مــن كل 

ــارحة(. ــة الش ــة، 2٠19م: العتب ــكان". )لوح م
ومــن املهــم اإلشــارة إىل أن بعــض املدونــات الصوتيــة 
األدبيــة حرصــت عــىل صياغــة عتبتهــا الشــارحة 
ــة  ــة األدبي ــة اللغ ــا بجاملي ــس عنايته ــة تعك ــة فني بلغ
والتفنــن فيهــا، ومــن شــواهد ذلــك مدونــة )أســامر(، 
ــث مل  ــر، حي ــه القم ــىل وج ــمٌر ع ــا: "س ــاء فيه ــا ج ومم
ا،  ــدًّ ــاء ج ــوارات بيض ــاء، ح ــل األدب ــٌد قب ــل أح يص
ــاس  ــة لب ــياء الواضح ــاس األش ــدون إلب ــن جيي ــع م م
ــة،  ــة، القص ــعر، الرواي ــاء.. الش ــع األدب ــوض؛ م الغم
ــة  ــامر، 2٠19م: العتب ــرى..". )أس ــامر أخ ــد، وأس النق
ــع(  ــة )مطال ــا مدون ــك أيًض ــل ذل ــارحة(. ويمث الش
ــا كان األدُب  ــارحة: "لطامل ــا الش ــاء يف عتبته ــد ج فق
ــرّساِت  ــا للم ــرًسا يأخُذن ــا، وج ــُس هب ــًة نتنّف ــًة ثالث رئ
اجلميلــِة واملواقيــت احلُلــوة، ســأكون معكــم أنــا 
فيصــل الشــهراين يف بودكاســت )مطالِــع( مــن منّصــة 

ــارحة(. ــة الش ــع، 2٠19م: العتب ــى". )مطال معن
حجــم  يف  املدونــات  بــني  التبايــن  يظهــر  وهبــذا 
البيانــات ونوعيتهــا، ففــي الوقــت الــذي حتــرص فيــه 
ــة  ــداف املدون ــن أه ــف ع ــىل الكش ــات ع ــض العتب بع
ووظيفتهــا وحمتواهــا ووقــت بثها واســم مقدمهــا؛ نجد 
يف املقابــل بعــض املدونــات التــي حتــرص عــىل االكتفاء 
بالكشــف عــن حمتــوى املدونــة باختصــار ودون إشــارة 
ــه  ــت نفس ــا. ويف الوق ــت بثه ــا ووق ــم مقدمه إىل اس

ــع -  ــات – أســامر ومطال ــل مــن العتب أظهــر عــدد قلي
حرصهــا عــىل التفنــن واجلــامل اللغــوي يف صياغتهــا.

ثالًثا: املؤثرات الصوتية:
مــن املالمــح البــارزة يف بنيــة املدونــات الصوتيــة 
باملؤثــرات  حمتواهــا  إيصــال  يف  توســلها  األدبيــة 
الصوتيــة واملوســيقية، فــال تــكاد جتــد مدونــة مل توظف 
هــذا النــوع مــن املؤثــرات يف بنائهــا. وأصبحــت 
ــة  ــل العتب ــث حتت ــة؛ حي ــامًّ يف املدون ــا مه ــغل مكاًن تش
االســتهاللية، إىل جانــب العتبــة اخلتاميــة، وبعــض 
ــذه  ــام ه ــوح انقس ــظ بوض ــة. ونلح ــل املدون فواص
املؤثــرات إىل: مؤثــرات صوتيــة أو مــا يســمى بـــ 
)Sound Effects(. ومؤثــرات موســيقية أو مــا يســمى 

.)Musical Effects( بـــ 
بأهنــا  عامــة  بصفــة  الصوتيــة  املؤثــرات  وتعــرف 
ــن:  ــا م ــام فيه ــموعة، ب ــا املس ــة ولغته ــوت الطبيع ص
مجــاد، أو أشــياء ثابتــة، أو أشــياء متحركــة، أو أصــوات 
أو  اإلنســانية  واألصــوات  والطيــور،  احليوانــات، 
)حلمــي،  اإلنســان.  بفعــل  املحدثــة  األصــوات 
املؤثــرات  توظيــف  أن  ويلحــظ   .)2٤9 1989م: 
الصوتيــة يف املدونــات يســعى لتحقيــق األهــداف 

ــة:  اآلتي
1. اإلسهام يف إيصال املعلومة للمتلقي.

ــو  ــداد ج ــتمعني؛ إلع ــع املس ــيل م ــو تفاع ــق ج 2. خل
ــدم. ــاب املق ــل أو اخلط ــام للعم ع

ــار  ــل: اختي ــت، مث ــكان والوق ــان وامل ــد الزم 3. حتدي
صــوت صهيــل اخليــل وصليــل الســيوف إشــارة 
للمعركــة يف العــرص القديــم، وصــوت الديــك للداللة 
ــوت  ــر، وص ــاح الباك ــر أو الصب ــت الفج ــىل توقي ع
رصصــور احلقــل ليشــري إىل أن هــذا الوقــت يف املســاء 
ــط يف  ــي ترتب ــوات الت ــن األص ــا م ــل، وغريه أو باللي

ــدد.  ــكاين حم ــاين وم ــور زم ــن بتص الذه
ــا  ــي وظفته ــة الت ــرات الصوتي ــر يف املؤث ــد النظ وعن
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عينــة الدراســة مــن املدونــات نجدهــا تتمحــور حــول 
ــة: ــواع اآلتي األن

والبــكاء،  كالــرصاخ،  البرشيــة:  األصــوات   -1
ــا ورد  ــا: م ــة، ومثاهل ــة، والديني ــات اخلطابي واالقتباس
ــورة، 2٠17م:  ــف. )أبج ــورة، وقطاي ــي أبج يف مدونت
و)قطايــف،  األعمــى(.  اخلــوف  كورونــا  حلقــة: 

2٠2٠م: حلقــة: مــن كل فــج عميــق(.
2- أصــوات الطبيعــة: وهــي األصــوات املرتبطــة 
بالطبيعــة، واحليــاة البيئيــة، واحليوانــات، أي: مأخــوذة 
مــن الطبيعــة كصــوت الرعــد، واملطــر، والريــاح، 
ــا ورد  ــا: م ــات، ويمثله ــوات احليوان ــواج، وأص واألم
يف مدونــة مطالــع. )مطالــع، 2٠19م: حلقــة: التوديــع 

ــرب(. ــعر الع يف ش
3- األصــوات الصناعيــة: وهــي األصــوات التــي 
ــا إطــالق  ــا الطــرق عــىل األبــواب، أو آليًّ حتاكــي يدويًّ
الرصــاص، أو إدخــال جمموعــة أصــوات خمتلفــة مًعــا 

ــني. ــوت مع ــىل ص ــول ع للحص
أمثلــة  رصــد  فيمكــن  املوســيقية،  املؤثــرات  أمــا 

اآليت: النحــو  عــىل  ألنواعهــا 
1- املوســيقى املرشقــة واملرحــة: وهــذا النــوع حيــرص 
أن يكــون جذاًبــا كونــه اخليــار املناســب للحفــاظ عــىل 
ــا  ــا م ــة، ومثاهل ــه يف احللق ــور واندماج ــاط اجلمه نش
ــاكيل،  ــدل. )تش ــرج الع ــاكيل وب ــي تش ورد يف مدونت
2٠19م: حلقــة: الدكتــورة آمنــة الربيــع(. و)بــرج 
العــدل، 2٠19م: حلقــة: حــوار مــع الكاتبــة والروائية 

ــة العيســى(.  بثين
القيتــار  يســتخدم  وفيهــا  امللهمــة:  املوســيقى   -2
ــر  ــاؤالً أو أكث ــر تف ــا أكث ــان إم ــل األحل ــويت؛ جلع الص
ــى،  ــى. )فصح ــة فصح ــا ورد يف مدون ــا م ــًا، ومثاهل أمل

2٠18م: حلقــة: أمزجــة(.
3- املوســيقى اهلادئــة واملتأملــة: وفيهــا ُيســتخدم 
البيانــو املنفــرد، ومثاهلــا مــا ورد يف مدونــة قبــس. 
)قبــس، 2٠18م: حلقــة: ألــوان ليســت عــىل مــا 

ــرام(. ي
5- موســيقى الفخــر والســعادة: وفيهــا تــربز أصــوات 
األجــراس والطبــول، ومثاهلــا مــا ورد يف مدونــة وادي 
عبقــر. )وادي عبقــر، 2٠19م حلقــة: أهــل العوجــا(.

ــرص  ــىل ح ــامذج ع ــة ون ــرد أمثل ــذه جم ــة أن ه واحلقيق
أصحــاب املدونــات الصوتيــة عــىل توظيــف املؤثــرات 
الصوتيــة واملوســيقية يف بنــاء مدوناهتم، حتــى أصبحت 
نمًطــا ثابًتــا ضمــن مالمــح تشــكيل املدونــة. كــام أهنــا 
أمثلــة عــىل ارتبــاط نــوع املؤثــر الصــويت بداللــة املدونة 

وحمتواهــا الــذي تريــد إيصالــه للمتلقــي. 

رابًعا: افتتاح احللقة وختامها:
إن املتأمــل يف افتتاحيــات حلقــات املدونــات الصوتيــة 
وختامهــا يلحــظ تشــاهبها إىل حــد كبــري يف نمــط 
االفتتــاح واخلتــام، حيــث تبــدأ احللقــة بالتقديــم باســم 
مقــدم املدونــة وموضــوع احللقــة أو اســم الضيــف، ثم 
الدخــول يف متنهــا إىل أن يصــل للختــام الــذي يكــون 
ــق العمــل. ومــع  بشــكر املســتمعني، والضيــف، وفري
وجــود هــذا النمــط املشــرتك بــني املدونــات الصوتيــة 
يف التقديــم واخلتــام إال أن هنــاك بعــض املالمــح 
اليســرية التــي ميــزت بعــض املدونــات الصوتيــة عــن 

ــرى.  األخ
ــدأ  ــان( تب ــة )فنج ــال أن مدون ــبيل املث ــىل س ــد ع فنج
ــة.  ــدء باحللق ــل الب ــف قب ــث الضي ــن حدي ــاس م باقتب
وتتميــز مدونــة )أبجــورة( بالكشــف عــن اهلــدف 
الرئيــس مــن حلقــات املدونــة الصوتيــة. وتتجــه 
ــط  ــي يرتب ــؤال افتتاح ــرح س ــب( إىل ط ــة )مكاتي مدون
بموضــوع احللقــة يســتفز عقــل املتلقــي، وختتتــم 
احللقــة بإجابــة مكثفــة للســؤال االفتتاحــي. أمــا 
مدونــة )معاذيــات( فتبــدأ حلقاهتــا بافتتاحيــة إنشــائية 
ــة  ــك مدون ــن ذل ــٌب م ــوع. وقري ــد للموض ــة مته ذاتي
)فصحــى( حيــث تبــدأ بجملــة إنشــائية قبــل االنتقــال 
مبــارشة للموضــوع نفســه. وبطريقــة كالســيكية تبــدأ 
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مدونــة )إثراء-مًعــا مــع أمــي( بالرتحيــب باملســتمعني 
ــكر  ــم بش ــة، وختتت ــة والقص ــوع احللق ــر موض ــم ذك ث
ــا  ــة )قبــس( مم ــرتب مدون املســتمعني وتوديعهــم. وتق
ــة  ــف يف مقدم ــني تكش ــورة( ح ــة )أبج ــه مدون فعلت
وعــىل  وحمتواهــا،  املدونــة  غــرض  عــن  حلقاهتــا 
ــامر(،  ــاكيل(، و )أس ــة )تش ــري مدون ــا تس ــة ذاهت النمطي

)ومطالــع(، و)قطايــف(.
وإذا كان قــد ســبق اإلشــارة إىل عنايــة املدونــات عموًما 
ــذه  ــإن ه ــيقية، ف ــة واملوس ــرات الصوتي ــف املؤث بتوظي
العنايــة تــربز يف افتتاحيــة احللقــات وختامهــا بمقاطــع 
ــة – تتناســب مــع  ــرات صوتي ــة – موســيقية أو مؤث فني
مضمــون احللقــة وموضوعهــا، ويظهــر ذلــك بوضــوح 

يف مدونــة )وادي عبقــر(، و)مطالــع(، و)قطايــف(. 
ومــن االمتيــازات التــي حتظــى هبــا خواتيــم املدونــات 
الصوتيــة قدرهتــا عــىل التفاعــل املبــارش مــع اجلمهــور، 
وإمكانيــة اســتفادهتا مــن هــذا اخليــار التقنــي، ويظهــر 
ــني  ــراء( ح ــة الصف ــة )الكنب ــوح يف مدون ــك بوض ذل
ختتتــم حلقاهتــا بشــكر املســتمعني عــىل االســتامع مــع 
اإلشــارة إىل رابــط احللقــة وإيميــل التواصــل مــع 
منتجــي املدونــة؛ لتقييــم احللقــات وإبــداء امللحوظــات 
مدونــة  يتحقــق يف ختــام  نفســه  حوهلــا. واألمــر 
ــة  ــويق للحلق ــني بالتس ــا للمتابع ــى( يف دعوهت )املقه
ــم  ــه ختتت ــياق ذات ــني، ويف الس ــع املهتم ــاركتها م ومش
مدونــة )نــوار( حلقاهتــا بســؤال املتابعــني التعليــق عــىل 
ــة.  ــم املدون ــة لدع ــول القص ــم ح ــداء رأهي ــة وإب احللق
ــهولة يف  ــذه الس ــق هب ــارش ال يتحق ــل املب ــذا التفاع وه

ــة. ــات التقليدي املدون

اخلامتة:
ــي  ــياق التارخي ــتجابة للس ــة اس ــذه الدراس ــاءت ه ج
التقنــي  املســتوى  عــىل  حالّيــا  نعيشــه  الــذي 
واالجتامعــي، حيــث مل َتُعــد الوســائط التقليديــة التــي 
ــة  ــة لتلبي ــة املختلفــة كافي ــاس األدبي ــدم فيهــا األجن ُتَق

ذوق الفــرد املعــارص وحاجاتــه؛ ممــا دفــع األدبــاء 
والنقــاد إىل خلــق وســائط جديــدة يعــربون مــن خالهلا 
ــذا كان  ــة؛ ل ــة والنقدي ــم الفني ــم ورؤيته ــن إبداعه ع
مــن الواجــب تســليط الضــوء عــىل الوســائط الرقميــة 
املســتحدثة يف امليــدان األديب التــي أفرزهتــا تكنولوجيــا 
مالحمهــا  ورصــد  لتقويمهــا  احلديثــة؛  االتصــال 
بالــدرس والتحليــل. وأبــرز الوســائط املنتــرشة اليــوم 
ــارها  ــح انتش ــث أصب ــة(، حي ــات الصوتي ــي )املدون ه
ــا يف  ظاهــرة تســتحق الوقــوف والتأمــل، ونجــد تنوًع
ــاء  ــم إلق ــن امله ــذا كان م ــا؛ ل ــا ومضامينه موضوعاهت
ــق  ــذا املنطل ــن ه ــا. وم ــا عموًم ــىل واقعه ــوء ع الض
عــىل  الضــوء  تســليط  إىل  الدراســة  هــذه  تســعى 
ــة  ــائط التقني ــا وس ــي فرضته ــارصة الت ــكال املع األش
احلديثــة، ممــا يضطرنــا إىل االعــرتاف بمخرجاهتــا 

ــتها.  ــة ودراس األدبي
واســتهدفت الدراســة تســليط الضــوء عــىل املدونــات 
ــن  ــة ع ــد؛ لإلجاب ــاألدب والنق ــة ب ــة املرتبط الصوتي
ــة(؟  ــة الصوتي ــي بـــ )املدون ــة: مــاذا نعن األســئلة اآلتي
ومــا أســباب انتشــارها يف هــذا العــرص؟ ومتــى يمكــن 
وصفهــا بـــ )األدبيــة(؟ وهل تشــكلت املدونــة الصوتية 
األدبيــة يف عــدة أشــكال وأنــواع؟ ومــا هــذه األنــواع؟ 
ــا  ــا؟ وم ــوء عليه ــلطت الض ــي س ــني الت ــا املضام وم
ــامط  ــح وأن ــا مالم ــني؟ وم ــذه املضام ــاء ه ــع إنش دواف

بنائهــا؟
ــا يتفــرع عنهــا مــن  ــة عــن هــذه األســئلة وم ولإلجاب
ــر  ــا وموضوعــات؛ قمــت ابتــداء بمحاولــة حتري قضاي
ــارة  ــع اإلش ــة(، م ــة صوتي ــح: )مدون ــتعامل مصطل اس
إىل أســباب وجــوده وانتشــاره ورضورة االلتفــات 
ــات  ــرز املدون ــا لذلــك ســأحاول رصــد أب ــه، وتبًع إلي
ــع  ــعودية، م ــة الس ــة العربي ــة يف اململك ــة األدبي الصوتي
تصنيفهــا بحســب األنــواع األدبيــة التــي ختدمهــا 
ــرز  ــان أب ــك بي ــع ذل ــه، وتب ــر في ــذي تظه ــكل ال والش
ــة  ــة الصوتي ــز هبــا املدون ــي تتمي الســامت واملالمــح الت
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األدبيــة عــىل مســتوى: العنونــة، واالســتهالل، ونمــط 
واخلتــام.  الفنيــة،  واملؤثــرات  واملضامــني،  البنــاء، 
ــة  ــة إىل ثالث ــيم الدراس ــُت بتقس ــك قم ــق ذل ولتحقي

ــي: ــة، وه ــث رئيس مباح
املبحث األول: النشأة واالنتشار.

املبحث الثاين: األنواع واملضامني.
املبحث الثالث: املالمح وأنامط البناء.

املدونــة  تعريــف  يف  أوليــة  حماولــة  إىل  وتوصلــت 
امللفــات  مــن  دوريــة  حلقــات  بأهنــا:  الصوتيــة 
الصوتيــة التــي تتحــدث عــن جمــال أو موضــوع معــني 
ــن  ــا ع ــات، وبثه ــراد/ أو مؤسس ــا أف ــوم بإنتاجه يق
ــق اإلنرتنــت يف منصــات خاصــة هبــا، لتصــل إىل  طري
اجلمهــور املســتهدف. وتبًعــا لذلــك كشــفت الدراســة 
ــا يف  ــوالً واضًح ــش حت ــارص يعي ــي املع ــن أن املتلق ع
ــة  ــة الصوتي ــياق )املدون ــي س ــج األديب، فف ــي املنت تلق
ــارئ،  ــاًل للق ــتمًعا بدي ــي مس ــح املتلق ــة( أصب األدبي
ــلقي  ــوب، واملـُ ــص املكت ــاًل للن ــموع بدي ــص املس والن

ــب. ــاًل للكات بدي
األدبيــة  الصوتيــة  للمدونــات  الدراســة  وأّرخــت 
الســعودية،  العربيــة  اململكــة  بــاألدب يف  املرتبطــة 
مدونــة  بــأن  بــه  قامــت  الــذي  التأريــخ  وأظهــر 
ــة  ــن متخصص ــا مل تك ــري أهن ــي األوىل، غ ــان( ه )فنج
التأريــخ  وأظهــر  والنقديــة.  األدبيــة  القضايــا  يف 
ــدة  ــة جدي ــنت ملرحل ــورة( دّش ــة )أبج ــا أن مدون أيًض
ــد  ــة ذات البع ــات الصوتي ــن املدون ــة م ــة خمتلف ونوعي
ــة  األديب عــىل املســتوى الشــخيص. وابتــداء مــن مدون
ــة  ــة األدبي ــة الصوتي ــدأت املدون ــي( ب ــع أم ــا م )مًع
ــة  ــو التخصصي ــت نح ــا، واجته ــح أدبيته ــح مالم تتض
جمــال  يف  الصــويت  بالتدويــن  واهتمــت  األدب،  يف 
القصــة املوجهــة لأطفــال. وبعــد ذلــك جــاءت 
مدونــة )تشــاكيل( لالهتــامم بالفــن املرسحــي، ويف 
ــة  ــة األدبي ــة الصوتي ــت املدون ــة( اجته ــة )لوح مدون
التخصصيــة املوضوعاتيــة، حيــث االهتــامم  نحــو 

ــكل  ــق بش ــه ينطب ــر نفس ــة، واألم ــارب الكتابي بالتج
ــامم  ــربز االهت ــا ي ــامر( وفيه ــة )أس ــىل مدون ــح ع واض
ــا  ــول كل م ــعراء ح ــاد والش ــاء والنق ــاورة األدب بمح
يتصــل بــاألدب والنقــد، وليــس فقــط حــول التجربــة 

الكتابيــة وأرسارهــا.
ــر إال  ــة مل تظه ــات الصوتي ــة املدون ــظ أن غالبي ويلح
ــا  ــام أهن ــني 2٠19م/2٠2٠م، ك ــننتني األخريت يف الس
مل تقــدم الكثــري مــن احللقــات؛ حيــث نجــد غالبيتهــا 
يقــدم بضــع حلقــات ثــم يتوقــف؛ إذ يبــدو أن بعضهــم 
اكتشــف صعوبــة إجيــاد مواضيــع مهمــة، أو ربــام 
ــام  ــا، أو رب ــاج حلقاهت ــب إلنت ــاء املصاح ــف العن اكتش
ــذا  ــه األديب. وه ــع منتج ــجًعا يتاب ــوًرا مش ــد مجه مل جي
ــار  ــح وآث ــاف مالم ــىل اكتش ــدرة ع ــدم الق ــي ع يعن
هــذا الوســيط بشــكل كاف؛ نظــًرا حلاجــة التجربــة إىل 
االســتمرارية، وهــو مــا يمنحهــا مســاحة زمنيــة كافيــة 
للتَشــُكل والنضــوج، ممــا يمنــح الــدارس قــدرة أكــرب 

ــه. ــن عدم ــا م ــاس نجاحه ــىل قي ع
وكشــفت الدراســة عــن أن التطــور جتــاه التخصصيــة 
مطــرد مــع تراكــم جتــارب املدونــات الصوتيــة األدبية، 
فنجــد أن مدونــة )الكنبــة الصفــراء( تتخصــص يف 
طــرح القضايــا النقديــة، وال يقتــرص هــذا األمــر عــىل 
ــام نجــده أيًضــا يف املوضوعــات  ــة، وإن ــا النقدي القضاي
ــع(  ــة )مطال ــك مدون ــل ذل ــعرية، ويمث ــة والش األدبي
ا  حيــث تتنــاول يف كل حلقــة موضوًعــا وغرًضــا شــعريًّ
ــة  ــل واملناقش ــف والتمثي ــه بالتعري ــدث عن ــا تتح خمتلًف
والتفســري. ويســتمر تطــور املدونــات الصوتيــة األدبيــة 
ــى  ــف( ُتعن ــة )قطاي ــد مدون ــا، فنج ــوع ختصصه وتن
ــة  ــة واالجتامعي ــة والديني ــبات الثقافي ــق للمناس بالتوثي
ــة  ــات األدبي ــث يف املدون ــع الباح ــلوب أديب يدف بأس
يف اململكــة العربيــة الســعودية إىل التأريــخ للوثائقيــات 

األدبيــة هبــا.
ــول  ــة ح ــا الدراس ــي طرحته ــئلة الت ــم األس ــن أه وم
ظاهــرة املدونــات الصوتيــة األدبيــة هــو التســاؤل 
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عــن أســباب انتشــارها، ودوافــع االلتفــات إليهــا 
ــت  ــة، وتلخص ــات الثقافي ــراد واملؤسس ــل األف ــن قب م
اإلجابــة عــن ذلــك يف: مــا يوفــره هــذا الوســيط مــن 
ــة  ــاج األدب، وفاعلي ــد يف إنت ــة وجه ــة اقتصادي تكلف
انتشــار املدونــات الصوتيــة وتأثريهــا، واجتــاه الذائقــة 
اجلامهرييــة احلديثــة نحــو الوســائط الرقميــة، باإلضافة 
إىل انســجامها مــع احليــاة املعــارصة الرسيعــة واســتثامر 
ــالل  ــن خ ــرن م ــي امل ــمة التلق ــا بس ــت، وامتيازه الوق
ــة  ــف األزمن ــة يف خمتل ــة املتاح ــات اإللكرتوني التطبيق
واألمكنــة، إىل جانــب قدرهتــا عــىل توظيــف املؤثــرات 
التفاعليــة بكفــاءة داعمــة للكلمــة، مــع متيــز املدونــات 
ــىل  ــاعدت ع ــي س ــة الت ــوع والتخصصي ــة بالتن الصوتي

انتشارها.  
األشــكال/  أن  الدراســة  أظهــرت  لذلــك  وتبًعــا 
القوالــب التــي قدمــت فيهــا املدونــات الصوتيــة 
ــرسدي  ــب ال ــار القال ــا اخت ــة، فبعضه ــة وخمتلف متفاوت
ــار القالــب  مــن صــوت واحــد، واجتــه بعضهــا الختي
الشــعري، كــام اختــار بعضهــم القالــب احلواري ســواء 
ــتمع، أو  ــع املس ــارش م ــري مب ــا غ ــواًرا افرتاضيًّ أكان ح
حــواَرا مبــارًشا مــع شــخص آخــر داخــل اإلســتديو. 
وبنــاء عليــه قمــت بفــرز عينــة املدونــات الصوتيــة بــني 
ــة،  ــة، الوثائقي ــة: القصصي ــكال التالي ــواع واألش األن

ــعرية. ــة، الش ــة، املوضوعاتي ــة، احلواري الذاتي
كــام تناولــت الدراســة أبــرز املالمــح التــي متيــزت هبــا 
ــكلت  ــا ش ــي بدوره ــة، الت ــة األدبي ــات الصوتي املدون
املدونــات  يف  البنــاء  أنــامط  مــن  ملحوًظــا  نمًطــا 
الصوتيــة، ومــن هــذه املالمــح: عنونــة املدونــات 
ــا  ــاط بعضه ــع ارتب ــار، م ــا باالختص ــام غالبيته واتس
ــة وشــكلها العــام، أو باملحتــوى املقــّدم  بطبيعــة املدون
يف املدونــة الصوتيــة، أو قالبهــا اللغــوي الــذي قّدمــت 
فيــه، مــع اإلشــارة إىل أن عــدًدا مــن املدونــات الصوتية 
قــد حرصــت يف صياغــة عنواهنــا عــىل اجلامليــة األدبيــة 

ــرى.  ــات أخ ــن أي ارتباط ــر ع ــض النظ بغ

ومــن املالمــح الشــائعة يف املدونــات الصوتيــة األدبيــة 
وجــود عتبــة شــارحة مصاحبــة للعنــوان توضــح 
فكــرة املدونــة وأهدافهــا والغــرض مــن إنشــائها، مــع 
ــة،  ــات املدون ــث حلق ــة لب ــام املخصص ــا األي تضمينه
ــوي،  ــا اللغ ــث، وقالبه ــت الب ــا، وتوقي ــم مقدمه واس
ــا  ــة حواراهت ــة وطبيع ــكل املدون ــن ش ــاح ع واإلفص
نوعيــة  عــن  والكشــف  حمتواهــا،  إىل  باإلضافــة 
ــة  ــويق للمدون ــتضيفها، والتس ــي تس ــخصيات الت الش

ــا. ــا يف جماهل ــات أولويته وإثب
وتعــد افتتاحيــة احللقــات الصوتيــة وختامهــا مــن 
ــة،  ــات الصوتي ــني املدون ــة ب ــامط الثابت ــح واألن املالم
ــة  ــدم املدون ــم مق ــم باس ــة بالتقدي ــدأ احللق ــث تب حي
ــول  ــم الدخ ــف، ث ــم الضي ــة أو اس ــوع احللق وموض
ــكر  ــون بش ــذي يك ــام ال ــل للخت ــا، إىل أن يص يف متنه

ــل.  ــق العم ــف، وفري ــتمعني، والضي املس
ــات  ــني املدون ــرتك ب ــط املش ــذا النم ــود ه ــع وج وم
ــرات إال  ــام وتوظيــف املؤث ــم واخلت ــة يف التقدي الصوتي
أن هنــاك بعــض املالمــح اليســرية التــي ميــزت بعــض 
املدونــات الصوتيــة عــن األخــرى، ومــن أبرزهــا 
توســل بعــض املدونــات يف إيصــال حمتواهــا باملؤثــرات 
الصوتيــة واملوســيقية، فــال تــكاد جتــد مدونــة مل توظف 
ــعًيا  ــك س ــا؛ وذل ــرات يف بنائه ــن املؤث ــوع م ــذا الن ه
إليصــال املعلومــة للمتلقــي، وخلــق جــو تفاعــيل مــع 

ــتمعني. املس
وتــويص الدراســة بأمهيــة مواصلــة البنــاء والبحــث يف 
هــذا امليــدان؛ للكشــف عــن جتربــة املدونــات الصوتيــة 
األدبيــة بشــكل أكــرب، والتعــرف عــىل االمتيــازات التي 
ــور،  ــع اجلمه ــل م ــىل التفاع ــا ع ــا، وقدرهت ــى هب حتظ
التقنــي  الوســيط  هــذا  مــن  اســتفادهتا  وإمكانيــة 
التواصــل  وإيميــل  احللقــة  رابــط  إىل  اإلشــارة  يف 
للتســويق والتقييــم وإبــداء  املدونــة  مــع منتجــي 
ــوص  ــاج نص ــىل إنت ــك ع ــكاس ذل ــات، وانع امللحوظ
مرتابطــة وأدب تفاعــيل. وأثــر ذلــك كلــه عــىل دخــول 
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املدونــات األدبيــة جمــال التســويق واإلعــالن التجــاري 
ــة  ــع مدون ــدث اآلن م ــام حي ــارها - مثل ــبب انتش بس
أبجــورة - ومــدى انعــكاس ذلــك عــىل انتشــار األدب 

ــع. ــراد املجتم ــني أف ب

هــذا، واهلل أعلــم، وصــىل اهلل وســلم عــىل ســيدنا حممــد 
وعــىل آلــه وصحبــه أمجعني.

املصادر واملراجع
أوالً: املصادر:

تطبيق النرش اإللكرتوينتاريخ نرشهاعنوان املدونة الصوتيةم
اضغط هنا لالستامع للمدونة الصوتية-فنجان11إبريل 2٠15مفنجان1
اضغط هنا لالستامع للمدونة الصوتية-أبجورة16 أغسطس 2٠17مأبجورة2
اضغط هنا لالستامع للمدونة الصوتية-مكاتيب1٠ نوفمرب 2٠17ممكاتيب )جتليات(3
اضغط هنا لالستامع للمدونة الصوتية-معاذيات1٤ ديسمرب 2٠17ممعاذيات٤
اضغط هنا لالستامع للمدونة الصوتية - فصحى2٤ أكتوبر 2٠18مفصحى5
اضغط هنا لالستامع للمدونة الصوتية-إثراء11 أكتوبر 2٠18مإثراء )مًعا مع أمي(6
اضغط هنا لالستامع للمدونة الصوتية- قبس5 ديسمرب 2٠18مقبس7
اضغط هنا لالستامع للمدونة الصوتية – وادي عبقر13 فرباير 2٠19موادي عبقر8
اضغط هنا لالستامع للمدونة الصوتية-تشاكيل25 إبريل 2٠19متشاكيل9

اضغط هنا لالستامع للمدونة الصوتية-لوحة1 يوليو 2٠19ملوحة1٠
اضغط هنا لالستامع للمدونة الصوتية- الكنبة الصفراء12 يوليو 2٠19مالكنبة الصفراء11
اضغط هنا لالستامع للمدونة الصوتية-أسامر13 أكتوبر 2٠19مأسامر12
اضغط هنا لالستامع للمدونة الصوتية-مطالع3٠ أكتوبر 2٠19ممطالع13
اضغط هنا لالستامع للمدونة الصوتية-برج العدل18 ديسمرب 2٠19مبرج العدل1٤
اضغط هنا لالستامع للمدونة الصوتية-املقهى1 فرباير 2٠2٠ماملقهى15
اضغط هنا لالستامع للمدونة الصوتية-من..إىل6 فرباير 2٠2٠ممن.. إىل16
اضغط هنا لالستامع للمدونة الصوتية-نّوار22 إبريل 2٠2٠منّوار17
اضغط هنا لالستامع للمدونة الصوتية-قطايف29 إبريل 2٠2٠مقطايف18
اضغط هنا لالستامع للمدونة الصوتية-جذور19 يوليو 2٠2٠مجذور 19
اضغط هنا لالستامع للمدونة الصوتية-سجال1 أغسطس 2٠2٠مسجال2٠

ثانًيا: املراجع:
21. ابــن منظــور، حممد بــن مكــرم. )1٤17ه(. لســان 

العــرب. ط2، بــريوت، دار إحيــاء الــرتاث العريب. 
22. إيفانكــوس، خوســيه ماريــا بوثويلــو. )1991م(. 
نظريــة اللغــة األدبيــة، ترمجــة: حامــد أبــو أمحــد. 
ــة غريــب. القاهــرة، سلســلة الدراســات النقدية،مكتب
23. التميمــي، أمــل. )1٤33ه(. الــرسد )الســري ذايت( 
التلفزيونيــة  الذاتيــة  يف األدب الوســائطي: الســرية 
أنموذًجــا. بــريوت، الــدار العربيــة للعلــوم نــارشون.
2٤. حســني حلمــي. )1989م(. درامــا الشاشــة بــني 
ــة  ــة العام ــة املرصي ــرة، اهليئ ــق، القاه ــة والتطبي النظري

ــاب. للكت
الرقمــي:  األدب  )2٠13م(.  زهــور.  كــرام،   .25
أســئلة ثقافيــة وتأمــالت مفاهيميــة. ط2، الربــاط، 

دار األمــان. منشــورات 
26. يقطــني، ســعيد. )2٠٠5م(. مــن النــص إىل النص 
املرتابــط: مدخــل إىل مجاليــات اإلبــداع التفاعــيل. 

ــريب.  ــايف الع ــز الثق ــاء، املرك ــدار البيض ــريوت، وال ب
املجالت والدوريات:

"فاعليــة  )2٠12م(.  عبــداهلل.  أمحــد  حممــود،   .27
إنتــاج  مهــارات  تنميــة  يف  اإللكرتونيــة  املدونــات 

https://podcasts.apple.com/us/podcast/fnjan-fnjan/id985515827?mt=2
https://podcasts.apple.com/sa/podcast/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%A9/id1272687671?app=itunes&ign-mpt=uo%3D2&mt=2
https://podcasts.apple.com/sa/podcast/%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A3-%D8%A8%D8%A3%D8%B0%D9%86%D9%8A%D9%83/id1311855893?app=itunes&ign-mpt=uo%3D4&mt=2
https://podcasts.apple.com/us/podcast/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B0%D9%8A%D8%A7%D8%AA/id1325287226?mt=2
https://podcasts.apple.com/sa/podcast/%D9%81%D8%B5%D8%AD%D9%89/id1440085302?mt=2
https://podcasts.apple.com/nz/podcast/ithra-podcast/id1422625073?mt=2
https://podcasts.apple.com/us/podcast/qabas-%D9%82%D8%A8%D8%B3/id1445741553?uo=4
https://podcasts.apple.com/us/podcast/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D9%82%D8%B1/id1452870110?uo=4
https://podcasts.apple.com/us/podcast/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D9%82%D8%B1/id1452870110?uo=4
https://podcasts.apple.com/sa/podcast/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%84/id1461763280
https://podcasts.apple.com/sa/podcast/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%87%D9%8A%D8%AC/id1471249985
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1/id1471852187
https://podcasts.apple.com/us/podcast/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1/id1482564772?uo=4
https://podcasts.apple.com/us/podcast/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A/id1485594677?uo=4
https://podcasts.apple.com/kw/podcast/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84/id1494169725
https://podcasts.apple.com/us/podcast/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89/id1495225545?uo=4
https://podcasts.apple.com/us/podcast/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%80%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89/id1498002746?uo=4
https://podcasts.apple.com/sa/podcast/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%80%D9%88-%D8%A7%D8%B1/id1509756767
https://podcasts.apple.com/us/podcast/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D9%81/id1510651822?uo=4
https://podcasts.apple.com/us/podcast/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC-%D9%80%D8%B0%D9%88%D8%B1/id1523858707
https://podcasts.apple.com/sa/podcast/podcast-sejal/id1526010266
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ــا  ــيص تكنولوجي ــدى متخص ــة ل ــدروس اإللكرتوني ال
التعليــم". جملــة كليــة الرتبيــة - جامعــة طنطــا، مــرص. 

ص٤77-528.   ،٤6 ع 
)2٠13م(.  عــيل.  ســعيد  أســامة  هنــدواي،   .28
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــات أعض ــة الجتاه ــة مقارن "دراس
والطــالب بجامعــة طيبــة نحــو اســتخدام أدوات 
ــة  ــات العربي ــة الدراس ــم". جمل ــب 2.٠ يف التعلي الوي
يف الرتبيــة وعلــم النفس-مــرص. ع 36، ج1، ص39-

 .9 ٤
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َدوُر إدارة اجلامعة يف تعزيِز الوعِي باألمِن السيربايّن لدى طلبِة كليِة الرتبيِة بَجاِمَعة اإلَمام حممد بن سعود اإلسالمية 

د. مريم بنت حممد فضل الشهري
أستاذ مساعد - إدارة وختطيط تربوي -كلية الرتبية -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

   ملخص البحث  
تعزيِز  يف  اجلامعة  إدارة  دور  عىل  التعرف  إىل  َراَسة  الدِّ هدفت 
اإلَمام  بَجاِمَعة  الرتبية  السيربايّن لدى طلبِة كليِة  باألمِن  الوعِي 
طلبة  معرفة  درجة  عن  والكشف  اإلسالمية،  سعود  بن  حممد 
كلية الرتبية يف َجاِمَعة اإلَمام حممد بن سعود اإلسالمية باألمن 
 ، َراَسة املــنهج الوصفيَّ املسحيَّ السيربايّن، وقد استخدمت الدِّ
وذلك من خالل توزيع اسـتبانٍة علـى عيِّنٍة من طلبة كلية الرتبية 
إىل  َراَسة  الدِّ نتائج  وأشارت  وطالبة،  طالًبا   )188( من  مكونة 
سعود  بن  حممد  اإلَمام  َجاِمَعة  يف  الرتبية  كلية  طلبة  معرفة  أن 
وأن  متوسطة،  بدرجة  جاءت   السيربايّن  باألمن  اإلسالمية 
ممارسة إدارة اجلامعة لدورها يف تعزيز الوعي باألمن السيربايّن 
َراَسُة  لدى هؤالء الطلبة جاءت بدرجٍة متوسطٍة، كام قدمت الدِّ
إدارة اجلامعة  أبرزها: دعم وتبني  التوصيات؛ من  جمموعة من 
وخماطر  السيربايّن،  باألمن  طالهبا  لتوعية  ومحالت  لربامج 
املهمة،  املعلومات  حفظ  يف  والتساهل  اإللكرتونية،  اجلرائم 
ورضورة التنسيق بني إدارة اجلامعة واجلهات املرشفة عىل األمن 
السيربايّن؛ كاهليئة الوطنية لأمن السيربايّن؛ الختاذ اإلجراءات 
األمن  جمال  يف  اجلَاِمَعة  طلبة  لدى  الوعي  لتنمية  الالزمة 
تدريبيٍة  ودوراٍت  عمٍل  ورش  إقامِة  إىل  باإلضافة  السيربايّن. 
لنرش  التقنية؛  البارزين يف  املختصني  اجلَاِمَعة، واستضافة  لطلبة 
يضمن  بام  للتقنية،  األمثل  واالستخدام  السيربايّن  األمن  ثقافة 

الوقاية واحلامية من املخاطر يف العامل الرقمي.

الكلامت املفتاحية: 
إدارة اجلامعة- األمن السيربايّن.

Abstract
The study aims to identify the role of Univer-
sity Administration in promoting cybersecurity 
awareness among students in the College of Ed-
ucation at Al-Imam Mohammed bin Saud Islam-
ic University and reveal the extent of knowledge 
of cybersecurity among students in the College 
of Education of Al-Imam Mohammed bin Saud 
Islamic University. The study uses a descriptive 
survey method, by distributing a questionnaire 
to a sample of the College of Education stu-
dents consisting of )188( students. The results 
of the study find that the students at the College 
of Education at Al-Imam Muhammad bin Saud 
Islamic University had a moderate knowledge 
of cybersecurity and that the university adminis-
tration’s practice of its role in promoting aware-
ness of cybersecurity among these students was 
of a moderate level. The study also presents a 
set of recommendations, notably: support and 
adoption by the university administration of 
programs and campaigns to educate its students 
about cybersecurity, the dangers of cybercrime, 
and leniency in preserving important informa-
tion, and the need for coordination between the 
university administration and the authorities 
overseeing cybersecurity, such as the National 
Cybersecurity Authority, to take the necessary 
procedures to develop awareness among uni-
versity students in the field of cybersecurity. In 
addition, to hold workshops and training cours-
es for university students and hosting leading 
experts in technology, and to promote a culture 
of cybersecurity and optimal use of technology, 
ensuring prevention and protection against risks 
in the digital world.   
Keywords: 
University Administration; Cybersecurity.

َدوُر إدارة الجامعة في تعزيِز الوعِي باألمِن السيبرانّي لدى طلبِة كليِة التربيِة 
بَجاِمَعة اإلَمام محمد بن سعود اإلسالمية 
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املقدمة:

يف ظـِـل مــا يمــر بــه عرصنــا احلــارض ِمــن ثــورة رقميــة 
ر كبــري يف تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت،  وتطــوُّ
وانتشــار رسيــع لإلنرتنــت، وظهــور وســائل اإلعــالم 
اجلديــد وشــبكات التواصــل االجتامعــي املتنوعــة، وما 
ــل  ــات التواص ــٍة يف عملي ــهيٍل ورسع ــن تس ــه م وفَّرت
ــج  ــد ينت ــه ق ــات، فإن ــادر املعلوم ــول إىل مص والوص
ــة  ــني اإلجيابي ــن ب ــلوكيات تتباي ــتخدامها س ــن اس ع
د  ــل، والســلبيَّة إذا متــرَّ إذا اســُتغلت عــىل الوجــه األمث
مســتخدموها عــىل القواعــد والضوابــط القانونيَّــة 
التــي تنظــم شــؤون احليــاة، والفــارق بينهــام هــو كيفيــة 

ــا. ــرد هل ــتخدام الف اس
ــة دون وعــٍي بشــكٍل غــري آمــٍن يف  إن اســتخدام التقني
ــاب  ــع غي ــن، وم ــاه اآلخري ــؤولية جت ــاب املس ــل غي ظ
ضعــاف  وانتشــار  الرادعــة  والعقوبــات  القوانــني 
ــب  ــتمر يف نس ــد املس ــؤدي إىل التزاي ــا ي ــوس، مم النف
ــًا  ــرًا حقيقي ل خط ــكَّ ــي تش ــة، والت ــة اإللكرتوني اجلريم
وحمــي  )عنــرتة  أفــراده  وهتــدد  املجتمعــات  عــىل 
ــٌد  ــٌد جدي ــن، 2٠17، ص57(؛ حيــث ظهــر هتدي الدي
البعــض إىل  ملســتخدمي شــبكة اإلنرتنــت، واجتــه 
اخــرتاق شــبكات املعلومــات، والتالعــب باملعلومــات 
متعــددة،  وأســاليب  بصــور  املســتخدمني  وإيــذاء 

ــيربانّية ــة الس ــرف باجلريم ــام ُيع ــك في وذل
 )Chang et. al., 2013, p.1881( "Cyber Crime"

     إن مكافحـــة اهلجـــوم الســـيرباين وجرائـم اإلنرتنت 
أصبـــح مـــن األمهيـة بمـــكان أن نبحـث فـــي السـبل 
التـي جيـب اتباعهـا للتصـــدي لتلـك اجلرائـم العابـرة 
للحـــدود، مــن خــالل تعزيــز األمــن الســيرباين الــذي 
املرتبطــة  البرشيــة واملاليــة  املــوارد  يســعى حلاميــة 
بتقنيــات االتصــاالت واملعلومــات، وهيــدف إىل احلــد 
ــق  ــال حتق ــب يف ح ــي ترتت ــائر واألرضار الت ــن اخلس م
ــيرباين،  ــاء الس ــة يف الفض ــدات األمني ــر والتهدي املخاط

وإعــادة الوضــع إىل مــا كان عليــه بــأرسع وقــٍت ممكــن 
)األشــقر ،2٠16، ص26(.

وقــد أكــدت العديــد مــن الدراســات عــىل أن الطــالب 
يقضــون وقتــا طويــاًل مــن حياهتــم اليوميــة عــىل 
ــت،  ــبكة االنرتن ــتخدام ش ــة واس ــع اإللكرتوني املواق
ــر  ــن املخاط ــد م ــك إىل العدي ــًة لذل ــون نتيج ويتعرض
الســيربانية؛ حيــث أشــارت دراســة الرفاعــي )2٠18( 
مســتخدمي  كافــة  تشــمل  الســيربانّية  املخاطــر  أن 
ــرف  ــر ال تع ــذه املخاط ــامل، فه ــول الع ــت ح اإلنرتن
ــٍة دون  ــٍة ُعمري ــىل فئ ــرص ع ــة، وال تقت ــدودا جغرافي ح
ــة يف املراحــل الدراســية  غريهــا، فقــد تســتهدف الطلب
Cough-( ــج ــة كوغلين ــفت دراس ــام كش ــة. ك  املختلف
lin,2017( إىل أن الطــالب يتعرضــون للعديــد مــن 

اهلجــامت اإللكرتونيــة التــي مــن شــأهنا أن تؤثــر 
ــالب ال  ــن الط ــريًا م ــالب، وأن كث ــىل الط ــلب ع بالس
ــة مــن البيانــات  يدركــون أمهيــة حفــظ نســخ احتياطي

ــج. ــات للربام ــراء التحديث ــة أو إج املهم
ولذلــك اجتهــت العديــد مــن الــدول املتقدمــة إىل تبنِّــي 
ــع  ــيربايّن جلمي ــن الس ــري األم ــٍة لتوف ــادراٍت هادف مب
مســتخدمي اإلنرتنــت وخاصــة الطلبــة؛ ومنهــا مبــادرة 
االســتخدام  مبــادئ  لوضــع  األوريب  االحتــاد  دول 
األورويب  واإلطــار  املعلومــات،  لشــبكات  اآلمــن 
لالســتخدام اآلمــن لأجهــزة املحمولــة، ويف عــام 
2٠٠9م، تــم إدراج مفاهيــم األمــن الســيربايّن ضمــن 
 Solms &( ــة ــة أوروبي ــية يف 2٤ دول ــج الدراس املناه
ــو  ــة نينكي ــت دراس ــام أوص Solms, 2015, p.15(.. ك

وآخريــن )Nyinkeu et. Al, 2018( بــرورة الرتكيــز 
ــبكة  ــتخدام ش ــة باس ــة املتعلق ــم األخالقي ــىل املفاهي ع
اإلنرتنــت، واالهتــامم بالرتبيــة الســيربانّية وإدراجهــا يف 

ــية. ــررات الدراس املق
ــة  ــات التعليمي ــويُّ للمؤسس ــدور احلي ــربز ال ــا ي وهن
ــن  ــي باألم ــز الوع ــات، يف تعزي ــها اجلامع ــىل رأس وع
ــك  ــه تل ــذي تؤدي ــدور ال ــالل ال ــن خ ــيربايّن، م الس
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ــع  ــا يف مجي ــا وعملّي ــرد فكرّي ــداد الف ــات إلع املؤسس
واالجتاهــات  بالقيــم  وتزويــده  احليــاة،  مناحــي 
واملعــارف واألفــكار الســليمة التــي متكنهــم مــن 
االبتــكار والتجديــد ومــن املســامهة يف صنع املســتقبل؛ 
 )Goran, 2017( حيــث توصلــت دراســة جــوران
إىل رضورة رفــع مســتوى وعــي الطلبــة واملعلمــني 
شــبكة  مــن  اإلفــادة  وكيفيــة  الســيربايّن،  باألمــن 
اإلنرتنــت بشــكٍل تــام، مــع جتنُّــب اجلرائــم الســيربانّية 
ــت،  ــتخدام اإلنرتن ــاء اس ــا أثن ــون هل ــد يتعرض ــي ق الت
يف حــني أشــارت دراســة الفريــح )2٠18(، إىل أمهيــة 
ــة  ــة يف كيفي ــي للطلب ــداد اجلامع ــتوى اإلع ــع مس رف
ــر الســيربايّن، كــام أكــدت  التعامــل مــع حــوادث التنمُّ
دراســة القحطــاين )2٠19(، عــىل رضورة التوعيــة 
باألمــن الســيربايّن لــدى طــالب وطالبــات اجلامعــات 

ــعودية.  الس
ــذي يقــع عــىل  ــري ال ــدور الكب ــة ال ــا مــن أمهي وانطالق
إدارة اجلامعــة يف اســتيعاهبا آلليــات العــرص وتقنياتــه، 
ات  وامُلتغــريِّ التحديــات  مواجهــة  عــىل  وقدرهتــا 
وتطويعهــا، وأن الطــالب هــم أهــم مكــون مســتهدٍف 
عــىل  إقبــاالً  واألكثــر  اجلامعيــة  املؤسســة  داخــل 
ــًة  ــة ملح ــت احلاج ــة، كان ــات احلديث ــتخدام التقني اس
ــم  ــة، وتوعيته ــدى الطلب ــيربايّن ل ــن الس ــز األم لتعزي
بالتعامــل اآلمــن مــع العــامل الرقمــي؛ لضامن ممارســاٍت 
ــىل  ــم أع ــن منحه ــاًل ع ــليمٍة، فض ــٍة س ــٍة وفكري رقمي

ــة.  ــة واألكاديمي ــات العلمي الدرج

َراَسِة: ُمْشكَِلَة الدِّ
تعتــرب مشــكلة اجلريمــة الرقميــة مــن أبــرز املشــكالت 
التــي تواجــه الطــالب، وهــم يتعاملــون مــع معطيــات 
ــاعدهتم  ــة إىل مس ــم يف حاج ــذا فه ــي، ل ــرص الّرقم الع
للعيــش فيــه بأمــان وفاعليــة، مــن خــالل االســتخدام 
املســؤول للتقنيــات الرقميــة بطريقــة آمنــٍة، وأخالقيــة، 

ــة.  وقانوني

         وقــد أشــارت كثــري مــن التقاريــر العامليــة واملحليــة 
ــن  ــري م ــعودية لكث ــة الس ــة العربي ــّرض اململك إىل تع
اهلجــامت الســيربانية؛ ومنهــا: تقريــر رشكــة نــور تــون 
ــت يف  ــج االنرتن ــن برام ــدم أم ــي تق ــة، والت األمريكي
اململكــة والــذي صــدر يف أغســطس 2٠16م إىل أن 
هنــاك 6538262 فــرد يف اململكــة كانــوا ضحيــة 
ــر  ــر التقري ــام ذك ــا، ك ــروا هب ــريانية أو تأث ــامت س هج
أن نســبة 85% مــن ســكان اململكــة تعرضــوا هلجــامت 
ســيربانية، وهــذه النســبة العامليــة بــام يعــادل 1٠% )أبــو 

زيــد ،2٠19، ص57(.
وإدراكًا مــن اململكــة العربيــة الســعودية ألمهيــة األمــن 
الســيربايّن، فقــد اســتهدفت رؤيــة 2٠3٠م رضورة 
حتقيقــه يف مجيــع قطاعــات الدولــة، بــام يضمن انســيابية 
ــاء  ــك ج ــا، لذل ــل أنظمته ــا وتكام ــات وأماهن املعلوم
ــة  ــيربايّن واملوافق ــن الس ــة لأم ــة الوطني ــيس اهليئ تأس
عــىل تنظيمهــا، بموجــب األمــر امللكــي الكريــم رقــم 
ــة  ــا اجله ــخ 1٤39/2/11هـــ، وجعله 78٠1 وتاري
املختصــة باألمــن الســيربايّن، والتــي طــورت بدورهــا 
الضوابــط األساســية لأمــن الســيربايّن، وأكــدت عــىل 
ــة  ــة )اهليئ ــات الوطني ــف اجله ــل خمتل ــن قب ــا م تنفيذه

ــيربايّن، 2٠18، ص6(. ــن الس ــة لأم الوطني
ونظــرًا للــدور املهــم الــذي تقــوم بــه اجلامعــات 
الوطنيــة، ويف حتقيــق رؤيــة  التنميــة  الســعودية يف 
اململكــة 2٠3٠م مــن خــالل إعــداد الكــوادر الوطنيــة 
ــداد  ــة بإع ــا مطالب ــاالت، فإهن ــة املج ــة يف كاف املؤهل
ات العرص  جيــل جديــٍد بفكــر جديــد يســتوعب ُمتغــريِّ
ــز  ــل يتمي ــن، جي ــرن وآم ــكل م ــة بش ــق املعرف ويطب
ــه  ــه وبقدرات ــق بنفس ــدة يث ــة ناق ــة مبدع ــة علمي بعقلي
ــر دور  ــح تطوي ــا أصب ــن هن ــتقبله، وم ــة مس يف صناع
اجلامعــات يف ظــل التحديــات املعــارصة حاجــًة ملحــًة 

ص23(.  )ســايغي،2٠٠9م،  عرصيــًة  ورضورًة 
ــًة  ــه نتيج ــود )2٠٠7م، ص232( أن ــد حمم ــام يؤك ك
ومــا  املعلومــات  تكنولوجيــا  يف  التطــورات  هلــذه 
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يتصــل هبــا مــن شــبكة اإلنرتنــت وخدماهتــا الرقميــة، 
ــادي  ــا الري ــات ودوره ــا للجامع ــل حتدي ــح يمث أصب
ــل  ــذي جع ــر ال ــات، األم ــك التقني ــن تل ــادة م يف اإلف
زيــادة قــدرات الطــالب عــىل اســتيعاب التكنولوجيــا، 
ــن مــن مهــارات التعامــل معهــا رضورة معرفية  والتمكُّ

ــا. ــى عنه ال غن
وهــذا يتطلــب إدارًة جامعيــًة واعيــًة متتلــك مــن 
ــه الطاقــات  ــة مــا يمّكنهــا مــن توجي املهــارات القيادي
ــالل  ــن خ ــعى م ــام تس ــة، ك ــاء التنمي ــوض بأعب للنه
ــاءة  ــاٍت ذات كف ــاِج خمرج ــة إىل إنَت ــا األكاديمي براجمه
ــل  ــي بالتعام ــىل وع ــزة، وع ــارات متمي ــة، ومه عالي
الســيربايّن؛  الفضــاء  يف  التكنولوجيــا  مــع  اآلمــن 

لتمكنهــم مــن املســامهة يف صنــع املســتقبل.
ُبْعــٍد يف املرحلــة  ل إىل التعليــم عــن  ومــع التحــوُّ
احلاليــة مــن خــالل املنصــات اإللكرتونيــة، ازداد 
ــل  ــؤدي إىل تعطي ــي ت ــيربانّية الت ــامت الس ــر اهلج خط
اخلدمــات اإللكرتونيــة، وإتــالف البيانــات أو تعديلهــا 
ــول  ــات واألص ــري املعلوم ــا، وتدم ــس عليه والتجسُّ
ــفت  ــد كش ــمريي، 2٠19م، ص19(، فق ــار والس )الب
دراســة متــويل )2٠15( إىل أن طــالب اجلامعــات 
ــخصية،  ــابات الش ــرتاق احلس ــم اخ ــون جلرائ يتعرض
ــالل  ــن خ ــة م ــج خبيث ــرة، وبرام ــات مدمِّ ولفريوس
رابــط أو مرفــق يرســل عــرب الربيــد اإللكــرتوين. كــام 
أوصــت دراســة اجلراحــي )2٠15( بــرورة تصميــم 
ــب  ــة بعواق ــباب؛ للتوعي ــة للش ــج وقائي ــذ برام وتنفي
اجلرائــم املعلوماتيــة وكيفيــة التعامــل األمثــل مــع 
ــي )2٠18(  ــة اخلثعم ــت دراس ــًا أوص ــة، وأيض التقني
بــرورة رفــع مســتوى الوعــي بأمــن املعلومــات 
ــدى الطــالب وإجيــاد برامــج  ــه ل ــا املتعلقــة ب والقضاي
توعيــة تدريبيــة فّعالــة يف هــذا اجلانــب، يف حــني 
ــدورسي )2٠18( إىل  ــيش وال ــة العري ــارت دراس أش
ــي  ــادة الوع ــات وزي ــن املعلوم ــة أم ــرش ثقاف ــة ن أمهي
ــارات  ــاهبم مه ــد دورات إلكس ــالب، وعق ــدى الط ل

آمنــة،  بطــرٍق  التقنيــة  الوســائل  كافــة  اســتخدام 
وتنظيــم محــالت عــىل مســتوى اجلَاِمَعــة لتعزيــز فكــرة 
األمــن املعلومــايت. كــام أكــدت دراســة ابــن شــلفوت 
ــة يف  ــه اجلَاِمَع ــذي تلعب ــدور ال ــة ال ــىل أمهي )2٠18( ع
رفــع مســتوى الوعــي باجلرائــم املعلوماتيــة واملخاطــر 
 )2٠2٠( املنتــرشي  دراســة  وأوصــت  األمنيــة، 
واجلهــات  التعليــم  وزارة  بــني  التنســيق  بــرورة 
املرشفــة عــىل األمــن الســيربايّن؛ كاهليئــة الوطنيــة 
الالزمــة،  اإلجــراءات  الختــاذ  الســيربايّن  لأمــن 

ــيربايّن.  ــن الس ــي باألم ــة الوع ولتنمي
ــات  ــج الدراس ــوء نتائ ــبق، ويف ض ــا س ــىل م ــاًء ع وبن
ــرات  ــض املؤمت ــات بع ــتنادا إىل توصي ــابقة، واس الس
التــي عقــدت يف جمــال األمــن الســيربايّن؛ ومنهــا 
ــر  ــاض، ومؤمت ــيربايّن 2٠19م بالري ــن الس ــر األم مؤمت
ــي  ــل، والت ــيربايّن 2٠19م بحائ ــن الس ــات األم تقني
أوصــت بــرورة أن يكــون للجامعــات دور توعــوّي 
ــز  ــة وتعزي ــخصية الطلب ــاء ش ــهم يف بن ــيٍّ يس وأخالق
االســتخدام  مــن  لتمكينهــم  الرقميــة؛  مهاراهتــم 
ــة  َراَس ــاءت الدِّ ــث ج ــي؛ حي ــامل الرقم ــؤول للع املس
ــي  ــز الوع ــة يف تعزي ــة دور إدارة اجلامع ــة ملعرف احلالي
ــة  ــة بَجاِمَع ــة الرتبي ــة كلي ــدى طلب باألمــن الســيربايّن ل

ــالمية. ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم اإلَم

َراَسة: أسئلُة الدِّ
ــة  ــة يف َجاِمَع ــة الرتبي ــة كلي ــة طلب ــة معرف ــا درج 1-م
باألمــن  اإلســالمية  ســعود  بــن  حممــد  اإلَمــام 

الســيربايّن؟
ــن  ــي باألم ــز الوع ــة يف تعزي ــا دوُر إدارة اجلامع 2-م
ــام  ــة اإلَم ــة بَجاِمَع ــة الرتبي ــة كلي ــدى طلب ــيربايّن ل الس
ــم؟ ــة نظره ــن وجه ــالمية م ــعود اإلس ــن س ــد ب حمم

ــد  ــة عن ــة إحصائي ــروٌق ذات دالل ــد ف ــل توج 3-ه
ــتجابات  ــني اس ــل ب ــة )٠.٠5( أو أق ــتوى الدالل مس
َراَســة حــول درجــة معرفــة طلبــة كليــة الرتبية  أفــراد الدِّ
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باألمــن الســيربايّن يف َجاِمَعــة اإلَمــام حممــد بــن ســعود 
اإلســالمية، ودور إدارة اجلامعــة يف تعزيــز الوعــي 
ات التاليــة:  باألمــن الســيربايّن لدهيــم، ُتعــزى للُمتغــريِّ

ــدرايس(؟ ــج ال ــس، الربنام ــي، اجلن ــم العلم )القس

َراَسة: أهداُف الدِّ
1-الكشــُف عــن درجــة معرفــة طلبــة كليــة الرتبيــة يف 
ــن ســعود اإلســالمية باألمــن  ــام حممــد ب ــة اإلَم َجاِمَع

الســيربايّن. 
ف عــىل دور إدارة اجلامعــة يف تعزيــز الوعــي  2-التعــرُّ
ــة  ــة بَجاِمَع ــة الرتبي ــة كلي ــدى طلب باألمــن الســيربايّن ل
اإلَمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية مــن وجهــة 

ــم. نظره
ــن  ــَتخَلصة م ــات املس ــن التوصي ــدٍد م ــُم ع 3-تقدي
ــهم  ــأهنا أن تس ــن ش ــي م ــة، والت َراَس ــذه الدِّ ــج ه نتائ
يف تفعيــل دور اإلدارات اجلامعيــة يف تعزيــز الوعــي 

ــيربايّن.  ــن الس باألم

َراَسة: أمهيُة الدِّ
َراَســة يف دعــم توجــه حكومــة اململكــة  تســهُم هــذه الدِّ
العربيــة الســعودية لتحقيــق رؤيتها املســتقبلية 2٠3٠م، 
ــه نحــو  والتــي جــاءت منســجمًة ومتناغمــًة مــع التوجُّ
ــذ  ــيربايّن، تأخ ــن الس ــة لأم ــرتاتيجية وطني ــداد إس إع
ــات،  ــن املعلوم ــة ألم ــة التحتي ــة البني ــار محاي يف االعتب
وحفــظ التعامــالت اإللكرتونيــة مــن االخــرتاق، 
املســتفيدين،  وخصوصيــة  تهــا  ورسيَّ وســالمتها 
ــال  ــة يف جم ل ــة املؤهَّ ــوادر الوطني ــداد الك ــك إع وكذل

ــات.   ــات والربجمي ــن املعلوم أم
َراَســة أمهيتهــا مــن أمهيــة األمــن  كــام تســتمدُّ هــذه الدِّ
ــامت  ــة، واهلج ــات األمني ــوء التحدي ــيربايّن يف ض الس
الســيربانّية املصاحبــة الســتخدام تقنيــة املعلومــات 
والرتكيــز  واألجهــزة،  األنظمــة  عــىل  وخطرهــا 
ــؤول  ــتخدام املس ــي باالس ــتوى الوع ــع مس ــىل رف ع
للتكنولوجيــا؛ لضــامن ممارســاٍت رقميــٍة وفكريــٍة 

ــة  ــات الرقمي ــب املتطلب ــا؛ لتواك ــدى طالبن ــليمٍة ل س
التنمويــة لتحقيــق رؤيــة 2٠3٠م.

َراَســة يف تقديــم تغذيــة  ــل أن تســهَم نتائــج الدِّ لــذا يؤمَّ
ــن  ــرار ع ــذي الق ــة ومتخ ــني بالرتبي ــة للمهتم راجع
ــالب،  ــدى الط ــيربايّن ل ــن الس ــي باألم ــتوى الوع مس
ــات إىل  ــؤولني يف إدارات اجلامع ــار املس ــه أنظ وتوجي
مراجعــة خططهــم نحــو تعزيــز ثقافــة األمن الســيربايّن 
ــد  ــاره أح ــرتوين، باعتب ــان اإللك ــتوى األم ــع مس ورف
أهــمِّ جمــاالت العــرص احلــايل ودوره يف نجــاح التحــول 

ــّي. الرقم

َراَسة: مصطلحاُت الدِّ

إدارة اجلامعة: 
هــي جمموعٌة من النشــاطات والعمليات املتشــابكة التي 
ترتابــط فيــام بينهــا داخــل املؤسســة اجلامعيــة لتحقيــق 
األهداف املنشــودة للَجاِمَعة، واإلدارة تشــمل التخطيط 
القــرارات  والتنظيــم والتنســيق والتقاريــر واختــاذ 
ص15(. ومعايعــة،2٠٠6،  )اخلطيــب  والتطويــر 
ــي  ــود الت ــا: اجله ــة إجرائّي ــدور إدارة اجلامع ــد ب وُيقَص
تبذهلــا إدارة اجلامعــة بَجاِمَعــة اإلَمــام حممــد بــن 
ــات  ســعود اإلســالمية مــن خــالل األنشــطة والفعالي
باألمــن  الوعــي  تعزيــز  هبــدف  والتوجيهــات؛ 
الســيربايّن لــدى الطلبــة؛ مــن أجــل مواكبــة املتطلبــات 

ــة.      ــداف الرتبوي ــق األه ــة وحتقي ــة التنموي الرقمي

األمُن السيربايّن:
األمــُن الســيربايّن: هــو جمموعــٌة مــن الوســائل التقنيــة 
ــع  ــا إىل من ــؤدي حتققه ــي ي ــة الت ــة التنظيمي واإلداري
ــة  ــة، واملحافظ ــبكات املعلوماتي ــتغالل الش ــوء اس س
عــىل احلاســبات ونظــم املعلومــات والبيانــات؛ حلاميــة 
ــف  ــا )عطي ــتمرارية عمله ــامن اس ــا، وض خصوصيته

ص12(. وقاســم،2٠19، 
ــا:  ــيربايّن إجرائّي ــن الس ــُي باألم ــز الوع ــد بتعزي وُيقَص
ــا  ــي تقدمه ــة الت ــاطات التوعوي ــج والنش ــة الربام كاف
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إدارة اجلامعــة بَجاِمَعــة اإلَمــام حممــد بــن ســعود 
اإلســالمية ذات الصلــة باألمــن الســيربايّن، والتــي 
ــن  ــامم بأم ــة يف االهت ــربات الطلب ــادة خ ــدف إىل زي هت
املعلومــات واحلفــاظ عليهــا؛ لضــامن ممارســات رقميــة 
ــة، وللحــد مــن اخلســائر  ــة ســليمة لــدى الطلب وفكري

ــات. ــذه التقني ــة هب ــر املرتبط واملخاط

َراَسة:  ُحدوُد الدِّ
ــة  ــة معرف ــىل درج ف ع ــرُّ ــة: التع ــدود املوضوعيَّ احل
طلبــة كليــة الرتبيــة يف َجاِمَعــة اإلَمــام حممــد بــن ســعود 
اإلســالمية باألمن الســيربايّن، والــدور الواقعــّي إلدارة 

ــة. ــدى الطلب ــزه ل ــة يف تعزي اجلَاِمَع
ــة  ــىل َجاِمَع ــة ع َراَس ــرصت الدِّ ــة: اقت ــدود املكانيَّ احل
اإلَمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية بمدينــة الريــاض. 

احلدود الزمانيَّة: 
ــدرايس األول  ــل ال ــالل الفص ــة خ َراَس ــق الدِّ ــم تطبي ت

مــن العــام اجلامعــي 1٤٤2/1٤٤1هـــ.

َراَسة وإجراءاُتا: منهجيَُّة الدِّ

1( منهجيَُّة الدراسة: 
َراَســُة احلاليــة املنهــج الوصفــيَّ املســحي؛  انتهجــت الدِّ

ــه  ــّرف بأن ــة، وُيع ــات الالزم ــات واملعلوم ــع البيان جلم
ــد  ــاالت؛ بقص ــن احل ــرٍي م ــدٍد كب ــات لع ــع البيان "مج
ــك  ــن تل ــة م ــب معين ــا أو جوان ــخيص أوضاعه تش
األوضــاع دون االقتصــار عــىل حالــة واحــدة؛ بحيــث 
ــه  ــام تقدم ــكالت ب ــن املش ــري م ــل الكث ــا يف ح تفيدن
مــن معلومــات تشــخيصية عــن املوضوعــات املتصلــة 

ــزاوي،2٠٠8م، ص99(. ــكالت " )الع ــك املش بتل

2( جمتمع الدراسة: 
ــني  ــة املنتظم ــع الطلب ــن مجي ــة م ــع الدراس ــون جمتم تك
يف الســنوات املنهجيــة بكليــة الرتبيــة يف جامعــة اإلمــام 
حممــد بــن ســعود اإلســالمية يف األقســام العلميــة 
ــم  ــوي، وقس ــط الرتب ــم اإلدارة والتخطي ــة: )قس التالي
ــة،  ــول الرتبي ــم أص ــس، وقس ــرق التدري ــج وط املناه
وقســم الرتبيــة اخلاصــة( والبالــغ عددهــم )5٠2( 
عــامدة  إحصائيــات  آلخــر  وقفــًا  وطالبــًة،  طالبــًا 
الدراســات العليــا بكليــة الرتبيــة للعــام اجلامعــي 
1٤٤1-1٤٤2هـــ )جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 

ــايل: ــدول الت ــق اجل ــالمية ،2٠2٠(، وف اإلس

الطالباتالطالبالربنامجالقسم العلمي

2٤31دكتوراةإدارة وختطيط تربوي
1615ماجستري

5٤دكتوراةأصول الرتبية
1111ماجستري

3231دكتوراةمناهج وطرق تدريس
1517ماجستري

2٠27٠بكالوريوسالرتبية اخلاصة
123379املجموع

5٠2املجموع الكيل
Krejcie & Morgan   217العينة  بعد تطبيق

جدول رقم )1( جمتمع وعينة الدراسة من طالب وطالبات كلية الرتبية للعام اجلامعي 1٤٤1-1٤٤2هـ

٣( عينة الدراسة: 
تــم اختيــار عينــة الدراســة مــن جمتمعهــا بطريقــة 
ــة  ــة الدراس ــت عين ــيطة، وبلغ ــوائية البس ــة العش العين

)217( طالبــًا وطالبــة مــن كليــة الرتبيــة، تــم حتديدهــا 
.)Krejcie &Morgan(  باســتخدام جــداول

وبعــد التطبيــق امليــداين ألداة البحــث فــإن عــدد 
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جدول رقم )2( توزيع عينة الدراسة وفق متغرياهتم الديموغرافية

االســتجابات املســرتجعة التــي اســتقرت لــدى الباحثة 
ــتجابة. ــت )188( اس ــة بلغ ــة للدراس واخلاضع

4( خصائص أفراد الدراسة: 
تتســم عينــة الدراســة بعــدد مــن اخلصائــص يف ضــوء 
متغــريات الدراســة الديموغرافيــة املتمثلــة يف: )القســم 

العلمــي، واجلنــس، والربنامــج الــدرايس(، ولوصــف 
التكــرارات  الباحثــة  اســتخدمت  الدراســة  عينــة 
والنســب املئويــة، وفيــام يــيل تعــرض الباحثــة البيانــات 

ــة: ــة الديموغرافي ــريات الدراس ــة ملتغ اإلحصائي

النسبة التكرار املتغريات

%26.1 ٤9 اإلدارة والتخطيط الرتبوي

القسم العلمي
%9.6 18 املناهج وطرق التدريس

%2٠.7 39 أصول الرتبية
%٤3.6 82 الرتبية اخلاصة
%1٠٠ 188 املجموع

%36.2 68 ذكر                         
63.8%اجلنس 12٠ أنثى

%1٠٠ 188 املجموع
%28.2 53 بكالوريوس              

71.8%الربنامج الدرايس 135 دراسات عليا
%1٠٠ 188 املجموع

    يتضــح مــن اجلــدول رقــم )2( أن األقســام العلمية يف 
كليــة الرتبيــة جــاءت متنوعــة بعينــة الدراســة، فجاءت 
النســبة األكــرب مــن قســم الرتبيــة اخلاصــة بنســبة 
٤3.6%، يليــه قســم اإلدارة والتخطيــط الرتبــوي 
بنســبة 26.1% مــن عينــة الدراســة، ثــم قســم أصــول 
ــة الدراســة، والنســبة  ــة بنســبة 2٠.7% مــن عين الرتبي
ــبة  ــس بنس ــرق التدري ــج وط ــم املناه ــن قس ــل م األق
9.6% مــن عينــة الدراســة. وجــاءت نســبة الطالبــات 
ــة الدراســة، وهــي أعــىل مــن نســبة  63.8% مــن عين
الطــالب والتــي بلغــت 36.2% مــن عينــة الدراســة، 
كــام بلغــت نســبة طلبــة الدراســات العليــا واملتمثلــة يف 
ــوي،  ــط الرتب ــم اإلدارة والتخطي ــة: قس ــام التالي األقس
ــول  ــم أص ــس، وقس ــرق التدري ــج وط ــم املناه وقس
الرتبيــة 71.8% مــن عينــة الدراســة، وهــي أعــىل مــن 
ــة  ــة يف قســم الرتبي ــة البكالوريــوس واملتمثل نســبة طلب

ــة.  ــة الدراس ــن عين ــة 28.2% م ــة والبالغ اخلاص

5( أداة الدراسة: 
ملناســبتها  للدراســة  أداًة  االســتبانة  اســتخدام  تــم 
ألســئلة الدراســة، وتــم بناؤهــا يف ضــوء مشــكلة 
ــن  ــادة م ــك باإلف ــا، وذل ــئلتها وأهدافه ــة وأس الدراس
البحــوث والدراســات الســابقة ذات الصلــة، لتشــتمل 
عــىل جزأيــن: اجلــزء األول: يتعلــق بالبيانــات األوليــة 
ــدرايس(،  ــج ال ــس، والربنام ــي، واجلن ــم العلم )القس
واجلــزء الثــاين: اشــتمل عــىل حموريــن؛ حيــث تكونــت 
االســتبانة يف صورهتــا النهائيــة مــن )32( عبــارة، 

ــايل: ــو الت ــىل النح ــاءت ع ج
ــة 	  ــة كلي ــاول درجــة معرفــة طلب املحــور األول: تن

الرتبيــة يف جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 
اإلســالمية باألمــن الســيرباين )16(عبــارة.

املحــور الثــاين: تنــاول مــدى ممارســة إدارة اجلامعة 	 
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لدورهــا يف تعزيــز الوعــي باألمــن الســيرباين لــدى 
ــن  ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــِة بجامع ــة الرتبي ــة كلي طلب

ســعود اإلســالمية )16( عبــارة.
وقــد تّم اســتخدام مقيــاس ليكــرت الثالثــي للحصول 
عــىل اســتجابات عينــة الدراســة، وفــق درجــات 

املوافقــة التاليــة: )عاليــة -متوســطة -ضعيفــة(، ومــن 
ثــّم التعبــري عــن هــذا املقيــاس كميــا بإعطــاء كل خيــار 
ــرية  ــايل: كب ــا للت ــة وفق ــابقة درج ــارات الس ــن اخلي م
ــة )1(  ــان، ضعيف ــطة )2( درجت ــات، متوس )3( درج

ــايل: درجــة واحــدة، كــام هــو موضــح باجلــدول الت
جدول )3(  مقياس التقدير الثالثي لعبارات حماور أداة الدراسة 

 د جدول )٤( معامالت صدق االتساق الداخيل لعبارات حماور االستبانة

معيار احلكم عىل النتائجمدى املتوسطاتاالستجاباتالوزن إىلمن
ضعيفةأقل من 1.٠٠1.67ضعيفة1
متوسطةأقل من 1.672.3٤متوسطة2
عالية2.3٤3.٠٠عالية3

أ( صدق أداة الدراسة:
ــغ  ــأداة فقــد بل     للتحقــق مــن الصــدق الظاهــري ل
عليهــم  عرضــت  حمكــاًم،   )12( املحكمــني  عــدد 
ــبتها؛  ــدى مناس ــارات، وم ــوح العب ــن وض ــق م للتحق
حيــث أشــار بعــض املحكمــني إىل حــذف بعــض 
الفقــرات، وتعديــل وإعــادة صياغــة البعــض اآلخــر، 

ــا  ــم تطبيقه ــة، ت ــي ألداة الدراس ــق النهائ ــل التطبي وقب
عــىل عينــة عشــوائية مــن طلبــة كليــة الرتبيــة بجامعــة 
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية مكونــة مــن )32( 
ــيل ألداة  ــاق الداخ ــدق االتس ــن ص ــد م ــًا؛ للتأك طالب
الدراســة، بحســاب معامــل ارتبــاط بريســون بــني كل 
عبــارة واملحــور الــذي تنــدرج حتتــه وذلــك كــام يــيل:

املحور األول )درجة معرفة طلبة كلية الرتبية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية باألمن السيرباين(
معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة

1**٠.6517**٠.7٤٠13**٠.733
2**٠.6538**٠.6551٠**٤.617
3**٠.69٠9**٠.73815**٠.689
٠**٤.7251٠**٠.55616**٠.5٠5
** دالة عند مستوى داللة 587٠.٠1.٠**5٤911.٠**5 6**٠.73212**٠.552

املحور الثاين )مدى ممارسة إدارة اجلامعة لدورها يف تعزيز الوعي باألمن السيرباين لدى طلبة كلية الرتبية 
بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية(

1**٠.5727**٠.75٤13**٠.691
2**٠.66٠8*٠.٤511٠**٤.657
3**٠.6989**٠.79٠15**٠.833
٠**٤.8151٠**٠.77516**٠.669
* دالة عند مستوى داللة ٠82٠٠.٠5**77311.٠**5 6**٠.55٠12**٠.78٠

يتضــح مــن اجلــدول )٤( أن مجيــع العبــارات املكونــة 
لالســتبانة ترتبــط بمحاورهــا التــي تــّم تصنيفهــا إليهــا 
ــدا  ــام ع ــتوى )٠.٠1(، في ــد مس ــة عن ــة إحصائي بدالل

العبــارة رقــم )8( باملحــور الثــاين والتــي كان مســتوى 
ــدل  ــتوى )٠.٠5(، وت ــد مس ــة عن ــا اإلحصائي داللته
ــا  ــارات وحماوره ــني العب ــاط ب ــالت االرتب ــم معام قي
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جدول )5( معامالت ثبات االتساق الداخيل ألداة الدراسة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ

جــدول )6(  نتائــج التحليــل الوصفــي )التكــرارات، والنســب املئويــة، واملتوســطات احلســابية، واالنحــراف املعيــاري، ودرجــة املوافقــة والرتتيــب( لعبارات 
األول املحور 

ــن  ــة م ــة عالي ــس درج ــام يعك ــاق، ب ــود اتس ــىل وج ع
ــتبانة.  ــوري االس ــن حم ــور م ــارات كل حم ــدق لعب الص

ب( ثبات أداة الدراسة:
ــتبانة  ــاور االس ــات حم ــات درج ــن ثب ــق م ــّم التحق ت

ــت  ــاخ، فكان ــا كرونب ــات ألف ــل ثب ــتخدام معام باس
معامــالت الثبــات كــام هــو موضــح باجلــدول التــايل:
ــالت  ــاع معام ــم )5( ارتف ــدول رق ــن اجل ــح م يتض
ــام  ــات الع ــل الثب ــغ معام ــث بل ــتبانة؛ حي ــات االس ثب

معامل الثباتعدد الفقراتحماور الدراسة
درجة معرفة طلبة كلية الرتبية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية باألمن 

16٠.9٠7السيرباين 

مدى ممارسة إدارة اجلامعة لدورها يف تعزيز الوعي باألمن السيرباين لدى طلبة كلية 
16٠.932الرتبية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

32٠.933الثبات العام ألداة الدراسة

مقبولــة  قيــم  وهــي   ،)٠.933( الدراســة  ألداة 
راســة.  إحصائيــا ألغــراض تطبيــق الدِّ

عرض النتائج ومناقشتها:
ــة  ــة كلي ــة طلب ــة معرف ــا درج ــؤال األول: م ــة الس إجاب
الرتبيــة يف جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية 

باألمــن الســيرباين؟

ولإلجابــة عــن الســؤال تــّم حســاب وتلخيــص 
ــة  ــب املئوي ــة والنس ــة الدراس ــات عين ــرارات إجاب تك
احلســابية  واملتوســطات  املعياريــة  واالنحرافــات 
لتحديــد درجــة معرفــة طلبــة كليــة الرتبيــة يف جامعــة 
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية باألمن الســيرباين، 

ــايل: ــدول الت ــا اجل ــام يعرضه ــج ك ــاءت النتائ وج

العباراتم

درجة موافقة أفراد الدراسة

ايب
حلس

ط ا
وس

املت

ري
عيا

ف امل
حرا

الن
ا

فقة
ملوا

جة ا
در

ارة
لعب

ب ا
رتي

ت

ضعيفةمتوسطةعالية

نسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرار

11
أستخدم كلمة مرور حتتوي 

عىل مزيج من األحرف الكبرية 
والصغرية واألرقام يصعب ختمينها.

1عالية6٠1.٤2.63٠.13169.7٤523.9126

2
لدي معرفة تامة بمخاطر تنزيل 
الربامج وامللفات من اإلنرتنت.

2عالية658.92٤8.978٤1.5189.62.39٠

3
أستخدم برناجما للحامية من 
الفريوسات بصورة مستمرة.

3متوسطة739.85٤5.27137.832172.28٠

1٠
أقوم بضبط إعدادات اخلصوصية 

جلميع حسابايت؛ من بريد إلكرتوين 
وشبكات تواصل اجتامعي وغريها.

٤متوسطة771.88٤6.86333.53719.72.27٠

1٤
عند استخدامي لشبكة عامة ال 
أدخل كلامت املرور اخلاصة يب.

5متوسطة638.6635.187٤6.33518.62.16٠

12
أحفظ كلامت املرور اخلاصة يب عىل 

جهاز الكمبيوتر تلقائيا.
6متوسطة725.72.12٠.623387٤6.3392٠
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٤
أقوم بتحديث برنامج احلامية من 

الفريوسات بصورة مستمرة.
7متوسطة836.٠٤٠.362332.6936.7573٠

7
أحتقق من العنوان الربيدي قبل 

إرسال أي بريد أو استقباله.
8متوسطة85٠.6735.65328.26836.21.99٠

8
أقوم بعمل نسخة احتياطية 

للملفات املهمة بصورة دورية.
9متوسطة839.6333.55629.86936.71.97٠

5
أستخدم بريدي اإللكرتوين اخلاص 
باجلامعة يف مواقع وتطبيقات ختص 

اجلامعة فقط.
1٠متوسطة8٠2.5529.36735.66635.11.9٤٠

11متوسطة2312.29651.16936.71.75٠.657لدي إملام بمفهوم األمن السيرباين.1

13
أقوم بتغيري كلامت املرور اخلاصة 

يب دوريا.
12ضعيفة7٤٤.٤1.59٠.٤5328.21٠656.2915

15
أقوم بقراءة اتفاقيات املستخدم 
لربنامج جماين قبل الضغط عىل 

)أوافق(.
13ضعيفة662.189.67238.39852.11.57٠

16
أقوم بالرد عندما تصلني رسالة بريد 
إلكرتوين عن الفوز بجائزة نقدية أو 

عينية أو رشاكة يف صفقة جتارية.
1٤ضعيفة٤2٠.٤95.79٤21٠9581--

9
أستخدم برامج التشفري املعروفة 

عند إرسال بيانات مهمة.
15ضعيفة638.71.38٠.71337٠.168.5392٠

6
أحتقق من الروابط واملرفقات 

املرسلة بفحصها عرب برامج احلامية 
املوثقة.

16ضعيفة515.63.2٤٠21.31٤275.51.28٠

املتوسط احلسايب العام =1.92        االنحراف املعياري=32٤.٠
درجة املوافقة )متوسطة(

ــنّي  ــدول )6( يتب ــة باجل ــج املوضح ــالل النتائ ــن خ م
اآليت:

ــراد  ــتجابات أف ــام الس ــايب الع ــط احلس ــغ املتوس -بل
ــة يف  ــة الرتبي ــة كلي ــة طلب الدراســة حــول درجــة معرف
ــن ســعود اإلســالمية باألمــن  جامعــة اإلمــام حممــد ب
متوســط  وهــو   ،)3.٠٠ مــن   1.92( الســيرباين 
حســايب يقــع يف الفئــة الثانيــة، والتــي تشــري إىل موافقــة 
أفــراد الدراســة بدرجــة متوســطة، وقــد يعــزى ذلــك 
إىل احتــامل تعــرض الطلبــة لقــدر كبــري مــن انتهــاكات 
ــد  ــه ملزي ــم بحاج ــذا فه ــره، ل ــيرباين وخماط ــن الس األم

ــدات  ــر وهتدي ــول خماط ــدورات ح ــج وال ــن الربام م
ــن  ــي باألم ــتوى الوع ــع مس ــيرباين؛ لرف ــن الس األم
الســيرباين لدهيــم، وتدعيــم ثقافــة االســتخدام الرشــيد 
والفّعــال للتقنيــات الرقميــة بطريقــة آمنــه وأخالقيــة، 
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة املنتــرشي )2٠2٠( 
ودراســة الصحفــي )2٠19( التــي أكــدت عــىل أمهيــة 
تنميــة الوعــي باألمــن الســيرباين لــدى الطلبــة لتجنــب 
ــم الســيربانية  تلــك املخاطــر؛ حيــث أكــدت أن اجلرائ
ــة  ــىل فئ ــرص ع ــة، وال تقت ــدودا جغرافي ــرف ح ال تع
عمريــة دون غريهــا، فقــد تســتهدف الطلبــة يف املراحل 
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الدراســية املختلفــة. واتفقــت أيضــًا مــع نتيجــة دراســة 
نينكــو وآخــرون )Nyinkeu et. al., 2018(؛ حيــث 
ــيرباين  ــن الس ــم األم ــز مفاهي ــة تعزي ــارت إىل أمهي أش

ــيرباين. ــن الس ــة باألم ــتوى التوعي ــع مس ورف
-كــام يتبــني مــن اجلــدول )6( أعــىل وأقــل قيــم 
ــة  ــراد الدراس ــتجابات أف ــابية الس ــطات احلس املتوس
ــيرباين  ــن الس ــم باألم ــة معرفته ــارات درج ــو عب نح

كالتــايل:
-جــاءت العبــارة رقــم )11( والتــي تنــص عــىل 
»أســتخدم كلمــة مــرور حتتــوي عــىل مزيــج مــن 
يصعــب  واألرقــام  والصغــرية  الكبــرية  األحــرف 
درجــة  حيــث  مــن  األول  الرتتيــب  يف  ختمينهــا« 
املوافقــة، وبدرجــة موافقــة )عاليــة(، بمتوســط حســايب 
ــة  ــذه النتيج ــة ه ــزو الباحث ــن 3.٠٠(. وتع )2.63م
إىل أن عــددا كبــريا مــن الربامــج والربيــد االلكــرتوين 
جيــرب املســتخدم عــىل اختيــار كلمــة مــرور مكونــة مــن 
ــتخدامها  ــم اس ــام مل يت ــرية وأرق ــرية وصغ ــرف كب أح
ــة  مــن قبــل، ممــا يســهم يف قــوة كلمــة املــرور وصعوب
ختمينهــا، إضافــة إىل وعــي الطلبــة بأمهيــة كلمــة املــرور 

ــم. ــة هب اخلاص
-جــاءت العبــارة رقــم )6( والتــي تنــص عــىل » 
ــا  ــلة بفحصه ــات املرس ــط واملرفق ــن الرواب ــق م أحتق
ــادس  ــب الس ــة« يف الرتتي ــة املوثق ــج احلامي ــرب برام ع
عــرش واألخــري مــن حيــث درجــة املوافقــة، وبدرجــة 
موافقــة )ضعيفــة(، بمتوســط حســايب )1.28مــن 
ــة  ــة إىل أن غالبي ــذه النتيج ــة ه ــزو الباحث 3.٠٠(. وتع
طلبــة كليــة الرتبيــة هــم طلبــة دراســات عليــا يقومــون 
واإلفــادة  واألبحــاث،  الدراســات  عــن  بالبحــث 
ــث  ــات؛ حي ــىل املعلوم ــول ع ــت يف احلص ــن اإلنرتن م
حتــوي  التــي  الروابــط  عــرشات  يوميــا  يصلهــم 
عناويــن؛ إمــا لربامــج أو تطبيقــات أو صــور وملفــات 
مــن األصدقــاء أو األســاتذة والباحثــني، عــرب برامــج 
ــد  ــابات الربي ــي وحس ــل االجتامع ــات التواص وصفح

ــم  ــم هب ــت، ولثقته ــبكة اإلنرتن ــىل ش ــرتوين ع اإللك
مــن  التأكــد  دون  مبــارشة  بفتحهــا  يقومــون  قــد 
ســالمتها مــن الفريوســات والربجميــات اخلبيثــة وعــدم 
ــك  ــص تل ــة لفح ــع متخصص ــتخدامهم أي مواق اس
الروابــط، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة املنتــرشي 
)2٠2٠( والتــي أشــارت اىل ضعــف اســتخدام برامــج 
ــؤدي  ــث ي ــرتاق؛ حي ــس واالخ ــن التجس ــة م للحامي
إمهــال تلــك اإلجــراءات وعــدم الوعــي هبــا إىل وقــوع 
ــاكات  ــا لالنته ــت ضحاي ــبكة اإلنرتن ــن يستخدمش م

ــيربانية. الس

إجابــة الســؤال الثــاين: مــا دور إدارة اجلامعــة يف تعزيــز 
ــة  ــة الرتبي ــة كلي ــدى طلب ــيرباين ل ــن الس ــي باألم الوع
ــن  ــالمية م ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم بجامع

ــم؟ ــة نظره وجه
ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــّم حســاب وتلخيــص 
ــة  ــب املئوي ــة والنس ــة الدراس ــات عين ــرارات إجاب تك
احلســابية  واملتوســطات  املعياريــة  واالنحرافــات 
ــز الوعــي  ــة يف تعزي للتعــرف عــىل دور إدارة اجلامع
ــة بجامعــة  ــة الرتبي ــة كلي ــدى طلب باألمــن الســيرباين ل
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، وجــاءت النتائج 

ــدول )7(: ــا اجل ــام يعرضه ك
ــنّي  ــدول )7( يتب ــة باجل ــج املوضح ــالل النتائ ــن خ م

اآليت:
ــراد  ــتجابات أف ــام الس ــايب الع ــط احلس ــغ املتوس -بل
ــي  ــز الوع ــة يف تعزي ــول دور إدارة اجلامع ــة ح الدراس
ــة بجامعــة  ــة الرتبي ــة كلي ــدى طلب باألمــن الســيرباين ل
ــن  ــالمية )1.76 م ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم اإلم
الفئــة  يف  يقــع  حســايب  متوســط  وهــو   ،)3.٠٠
الثانيــة، والتــي تشــري إىل موافقــة أفــراد الدراســة 
ــة  ــة كلي ــك أن طلب ــزى ذل ــد يع ــطة، وق ــة متوس بدرج
الرتبيــة بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية 
ــي  ــز الوع ــات لتعزي ــن ممارس ــدم م ــا ُيق ــرون أن م ي
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جــدول )7( نتائــج التحليــل الوصفــي )التكــرارات، والنســب املئويــة، واملتوســطات احلســابية، واالنحــراف املعيــاري، ودرجــة املوافقــة والرتتيــب( لعبــارات 
املحــور الثاين

العباراتم

درجة موافقة أفراد الدراسة
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نسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرار

8
توفر اجلامعة لطالهبا الدعم الفني والتقني 

الالزم.
1متوسطة725.٠6٠.٤2.5529.389٤7.3٤٤23

6
تقييد الوصول اىل املواقع غري املوثوقة عىل 

شبكة االنرتنت يف اجلامعة.
2متوسطة731.٠٠٠.5٠26.688٤6.85٠26.62

13
تدعم اجلامعة البحث العلمي والدراسات 

البحثية يف جمال األمن السيرباين.
3متوسطة7٠1.٤9651.1٤825.51.98٠.٤٤23

9

تنبه اجلامعة طالهبا إىل عدم اإلفصاح عن 
بياناهتم الشخصية يف الفضاء السيرباين 

)عرب مواقع التواصل االجتامعي عىل سبيل 
املثال(.

٤متوسطة775.5127.17539.962331.9٤٠

16
يوجد إجراءات تأديبية واضحة وحمددة 

تتخذ بحق الطالب املتسببني يف اخلروقات 
األمنية.

5متوسطة756.٤322.978٤1.56735.61.87٠

12
هتتم اجلامعة بتوعية طالهبا باجلهود 

احلكومية اهلادفة إىل تعزيز األمن السيرباين.
6متوسطة62٠.2312.2111595٤28.71.83٠

٤
حترص اجلامعة عىل توعية طالهبا بمخاطر 

اجلرائم اإللكرتونية والتساهل يف حفظ 
املعلومات املهمة.

7متوسطة61٠.31.8٠٠.611159573٠.2٠1٠

3
تنرش اجلامعة عىل موقعها اإللكرتوين 

نرشات توعوية يف جمال األمن السيرباين.
8متوسطة572.31.77٠.٤11762.2573٠.1٤7

5
تؤكد اجلامعة عىل طالهبا برورة حتديث 
كلامت املرور دوريا بضوابط ذات مستوى 

عال من األمان.
9متوسطة698.985٤5.27539.91.75٠.281٤

1
حترص اجلامعة عىل نرش ثقافة التعامل 
اآلمن مع خدمات الربيد اإللكرتوين 

خصوصًا مع رسائل التصيد اإللكرتوين.
1٠متوسطة631.189.69852.17238.31.71٠

1٠
تعقد اجلامعة دورات وبرامج تدريبية 
لطالهبا يف جمال التقنية ومحاية الربامج 

اإللكرتونية.
11متوسطة6٤٤.189.69٠٤7.98٠٤2.61.67٠

15
تنرش اجلامعة واجبات ومسؤوليات طالهبا 

يف حتقيق األمن السيرباين.
12ضعيفة611.11.63٠.136.992٤8.983٤٤

11
تنظم اجلامعة اللقاءات واملؤمترات العلمية 

بشأن األمن السيرباين.
13ضعيفة559.63.293٤9.589٤7.31.56٠

2
تشرتك اجلامعة مع مؤسسات املجتمع 

املحيل بربامج توعوية رقمية.
1٤ضعيفة65٠.٤1.52٠.168.56635.11٠656
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العباراتم

درجة موافقة أفراد الدراسة

ايب
حلس

ط ا
وس

املت

ري
عيا

ف امل
حرا

الن
ا

فقة
ملوا

جة ا
در

ارة
لعب

ب ا
رتي

ت
ضعيفةمتوسطةعالية

نسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرار

7
يوجد لدى اجلامعة دليل إرشادي رقمي 

عن كيفية استخدام مكونات البيئة الرقمية 
بشكل آمن.

15ضعيفة616.81.52٠.٤7338.81٠35٤.126

1٤
يتم تضمني املقررات اجلامعية موضوعات 

تتعلق باألمن السيرباين 
16ضعيفة552.٤9٠.52.782٤3.61٠153.71

املتوسط احلسايب العام= 1.76     االنحراف املعياري= ٠.٤13
درجة املوافقة )متوسطة(

ــم، وأن دور  ــى إىل طموحاهت ــيرباين ال يرق ــن الس باألم
ــبة  ــىل نس ــه ع ــم حصول ــال برغ ــذا املج ــة يف ه اجلامع
ــزال دون املطلــوب. كــام تشــري  ــه مــا ي متوســطة إال أن
هــذه النتيجــة اىل أن اجلامعــات يقــع عــىل عاتقهــا 
ــم  ــرد التعلي ــى جم ــت تتخط ــة أصبح ــؤوليات مّج مس
والبحــث العلمــي، لــذا حــري هبــا أن تتحــىل بأدوارهــا 
ــرص  ــات الع ــا ملتطلب ــتجيب رسيع ــة، وأن تس التنموي
ــة  ــريات اهلائل ــب التغي ــًة، تواك ــًة وقوي ــتجابًة فاعل اس
ــن  ــا م ــا صاحبه ــة وم ــات احلديث ــة يف التقني واجلذري
ــن  ــة األم ــرش ثقاف ــالل ن ــن خ ــاكات، م ــر وانته خماط
الســيرباين وتعزيــز الوعــي لــدى الطلبــة؛ عــن طريــق 
ــة ومحــالت وعقــد دورات عــرب  ــم برامــج توعوي تنظي
منصاهتــا األكاديميــة. وتتفــق هــذه النتيجــة مع دراســة 
ــاين  ــة القحط ــدورسي )2٠18( ودراس ــيش وال العري
)2٠19( والتــي أكــدت عــىل دور مؤسســات التعليــم 
ــي  ــز الوع ــاء وتعزي ــة يف بن ــايل واإلدارات اجلامعي الع

ــيرباين. ــن الس باألم
-كــام يتبــني مــن اجلــدول )7( أعــىل وأقــل قيــم 
ــة  ــراد الدراس ــتجابات أف ــابية الس ــطات احلس املتوس
ــي  ــز الوع ــة يف تعزي ــارات دور إدارة اجلامع ــو عب نح

ــايل: ــم كالت ــيرباين لدهي ــن الس باألم
-جــاءت العبــارة رقــم )8( والتــي تنــص عــىل »توفــر 
ــالزم« يف  ــي ال ــي والتقن ــم الفن ــا الدع ــة لطالهب اجلامع
الرتتيــب األول مــن حيــث درجــة املوافقــة، وبدرجــة 

ــن  ــايب )2.٠6 م ــط حس ــطة(، بمتوس ــة )متوس موافق
ــامدة  ــة إىل أن ع ــذه النتيج ــة ه ــزو الباحث 3.٠٠(. وتع
ــعود  ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــات بجامع ــة املعلوم تقني
اإلســالمية هــي املســؤولة عــن تقديــم مجيــع اخلدمــات 
ــرب  ــة ع ــة الطلب ــالزم لكاف ــي ال ــي والتقن ــم الفن والدع
ــم  ــرتة التعلي ــًا يف ف ــة، وخصوص ــن األنظم ــة م جمموع
عــن بعــد ومــا يواجــه الطلبــة مــن مشــكالت؛ حيــث 
ــا  ــي وفرهت ــة الت ــائل املختلف ــرب الوس ــل ع ــم التواص يت
ــك  ــري لتل ــتخدام الكب ــة لالس ــه نتيج ــامدة، إال أن الع
الربامــج مــن قبــل مجيــع طلبــة اجلامعــة يف كافــة 
ــروف  ــل الظ ــًة يف ظ ــات خاص ــات والتخصص الكلي
االســتثنائية، فقــد يتــم التأخــر يف االســتجابة مــن قبــل 

ــالزم. ــم ال ــم الدع ــامدة لتقدي الع
-جــاءت العبــارة رقــم )1٤( والتــي تنــص عــىل »يتــم 
تتعلــق  اجلامعيــة موضوعــات  املقــررات  تضمــني 
عــرش  الســادس  الرتتيــب  يف  الســيرباين«  باألمــن 
واألخــري مــن حيــث درجــة املوافقــة، وبدرجــة موافقة 
ــن ٠٠.3(.  ــايب )1.٤9م ــط حس ــة(، بمتوس )ضعيف
ــن  ــوم األم ــة إىل أن مفه ــذه النتيج ــة ه ــزو الباحث وتع
ــل  ــيبًا ولع ــة نس ــم احلديث ــن املفاهي ــد م ــيرباين يع الس
ــث  ــه؛ حي ــب وعلوم ــات احلاس ــر بكلي ــا أكث ارتباطه
ــيرباين  ــن الس ــق باألم ــات تتعل ــم ادراج موضوع مل يت
يف املقــررات اجلامعيــة يف التخصصــات األخــرى، 
لــذا ينبغــي التنبــه لذلــك خاصــًة يف هــذا العــرص 
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واالســتخدام اليومــي لربامــج التقنيــة مــن قبــل مجيــع 
الطلبــة يف كافــة التخصصــات، والســيام بكليــات 
أكاديميــة،  تربويــة  مؤسســات  باعتبارهــا  الرتبيــة 
تضطلــع بتكويــن وإعــداد املعلمــني والباحثــني يف 
خمتلــف  تغطــي  التــي  العليــا  الدراســات  برامــج 
ــذه  ــق ه ــع. وتتف ــا املجتم ــي حيتاجه ــات الت التخصص
النتيجــة مــع دراســة القحطــاين)2٠19( التــي أوصــت 
ــيرباين  ــن الس ــن األم ــية ع ــررات دراس ــس مق بتدري
ــج  ــيرباين يف املناه ــن الس ــن األم ــزاء م ــة أج أو إضاف
ــق  ــام تتف ــة، ك ــة املختلف ــل التعلمي ــية يف املراح الدراس
مــع دراســة اخلثعمــي )2٠18( ودراســة العريــيش 
والــدورسي )2٠18( والتــي أشــارت إىل أمهيــة إدارج 
مقــررات دراســية خاصــة باجلرائــم اإللكرتونيــة؛ 
لتوعيتهــم بكيفيــة التعامــل األمثــل مــع التقنيــة، 
ــدات  ــر التهدي ــن خماط ــة م ــارات احلامي ــاهبم مه وإكس

اإللكرتونيــة يف الفضــاء الســيرباين.

إجابــة الســؤال الثالــث: هــل توجــد فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )0.05( أو أقــل 
بــني اســتجابات أفــراد الدراســة حــول درجــة معرفــة 
طلبــة كليــة الرتبيــة يف جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 
اجلامعــة  إدارة  ودور  الســيرباين  باألمــن  اإلســالمية 
يف تعزيــز الوعــي باألمــن الســيرباين لدهيــم ُتعــزى 
العلمــي، واجلنــس،  التاليــة: )القســم  للمتغــريات 

والربنامــج الــدرايس(؟

1. الفروق باختالف متغري القسم العلمي:
احلســابية  املتوســطات  قيــم  اســتخراج  تــم 
ــة،  ــراد الدراس ــرات أف ــة لتقدي ــات املعياري واالنحراف
ــة الرتبيــة يف جامعــة اإلمــام  ــة كلي لدرجــة معرفــة طلب
حممــد بــن ســعود اإلســالمية باألمــن الســيرباين، ودور 
إدارة اجلامعــة يف تعزيــز الوعــي باألمــن الســيرباين 
لدهيــم وفــق متغــري القســم العلمــي، واجلــداول التاليــة 

ــل: ــج التحليـ ــح نتائ توض
جدول )8( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد الدراسة لدرجة معرفة طلبة كلية الرتبية باألمن السيرباين، 

ودور إدارة اجلامعة يف تعزيز الوعي باألمن السيرباين لدهيم وفق متغري القسم العلمي

االنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالعددالقسم العلميحماور االستبانة

درجة معرفة طلبة كلية الرتبية يف جامعة 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية باألمن 

السيرباين 

٤91.96٠.333اإلدارة والتخطيط الرتبوي
182.٠7٠.193املناهج وطرق التدريس

392.٠٠٠.3٠2أصول الرتبية
821.8٤٠.333الرتبية اخلاصة

مدى ممارسة إدارة اجلامعة لدورها يف 
تعزيز الوعي باألمن السيرباين لدى طلبة 
كلية الرتبية بجامعة اإلمام حممد بن سعود 

اإلسالمية

٤91.77٠.٤96اإلدارة والتخطيط الرتبوي
181.76٠.281املناهج وطرق التدريس

391.8٠٠.366أصول الرتبية
821.73٠.٤٠9الرتبية اخلاصة

يالحــظ مــن خــالل نتائــج اجلــدول )8( وجــود 
فــروق ظاهريــة بــني املتوســطات احلســابية، لتقديــرات 
ــة  ــة الرتبي ــة كلي ــة طلب ــة معرف ــة لدرج ــراد الدراس أف
بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية باألمــن 
الوعــي  تعزيــز  يف  اجلامعــة  إدارة  ودور  الســيرباين، 
باألمــن الســيرباين لدهيــم وفــق متغــري القســم العلمي، 
وملعرفــة فيــام إذا كانــت هــذه الفــروق ذات داللــة 

ــري  ــة )α ≥ 0.05( أج ــتوى الدالل ــد مس ــة عن إحصائي
ــام  ــادي )One Way Anova(، ك ــن األح ــل التباي حتلي

ــدول )9(: ــنيَّ يف اجل ــو مب ه
من النتائج املوضحة يف اجلدول )9( يتضح ما ييل:

-وجــود فــروق دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى الداللــة 
أفــراد  تقديــرات  متوســطات  بــني   )α  ≥  ٠.٠5(

الدراســة، لدرجــة معرفــة طلبــة كليــة الرتبيــة يف 
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جدول )9(  نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق بني متوسطات تقديرات أفراد الدراسة لدرجة معرفة طلبة كلية الرتبية 
باألمن السيرباين، ودور إدارة اجلامعة يف تعزيز الوعي باألمن السيرباين لدهيم وفق متغري القسم العلمي

جمموع املجموعاتحماور االستبانة
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة )ف( 
املحسوبة

قيمة 
الداللة
α

الداللة 
اإلحصائية

درجة معرفة طلبة كلية الرتبية 
يف جامعة اإلمام حممد بن سعود 

اإلسالمية باألمن السيرباين 

بني 
1.28٠3٠.٤27املجموعات

٤.26٤٠.٠٠6
دال إحصائيا 

عند        ٠.٠5 داخل 
18.٤٠718٤٠.1٠٠املجموعات

19.686187املجموع

مدى ممارسة إدارة اجلامعة لدورها يف 
تعزيز الوعي باألمن السيرباين لدى 

طلبة كلية الرتبية بجامعة اإلمام حممد 
بن سعود اإلسالمية

بني 
٠.1623٠.٠5٤املجموعات

٠.312٠.817
غري دال 
إحصائيا 

عند       ٠.٠5 داخل 
31.81٤18٤٠.173املجموعات

31.976187املجموع

≥

≥

ــن ســعود اإلســالمية باألمــن  جامعــة اإلمــام حممــد ب
ــت  ــي؛ إذ بلغ ــم العلم ــري القس ــزى ملتغ ــيرباين، تع الس
ــة  ــت قيم ــه )٤.26٤( وبلغ ــوبة ل ــة )ف( املحس قيم
ــة دال  ــذه القيم ــتوى ه ــا )٠.٠٠6(، ومس ــة هل الدالل

 .)α ≥ ٠.٠5( إحصائيــا عنــد مســتوى الداللــة
-ال يوجــد فــروق دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى 
الداللــة )٠.٠5 ≤ α( بــني متوســطات تقديــرات 
أفــراد الدراســة ملــدى ممارســة إدارة اجلامعــة، لدورهــا 
يف تعزيــز الوعــي باألمــن الســيرباين لــدى طلبــة كليــة 
الرتبيــة بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية 
حُيدثهــا متغــري القســم العلمــي؛ إذ بلغــت قيمــة )ف( 
ــة هلــا  ــه )٠.312(، وبلغــت قيمــة الدالل املحســوبة ل
)٠.817(، ومســتوى هــذه القيمــة غــري دال إحصائيــا 
ــىل  ــدل ع ــا ي ــة )٠.٠5 ≤ α(، مم ــتوى الدالل ــد مس عن
تشــابه آرائهــم حــول دور إدارة اجلامعــة يف تعزيــز 
ــام ودون  ــة األقس ــدى كاف ــيرباين ل ــن الس ــة األم ثقاف
ــعود  ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــه جامع ــا َتتَّبِع ــز، وم متيي
ــج  ــة وبرام ــة وتعليمي ــات إداري ــن سياس ــالمية م اإلس
ــز ثقافــة األمــن الســيرباين، يطبــق عــىل  ــة لتعزي توعوي
ــج  ــة والربام ــام العلمي ــة األقس ــة يف كاف ــع الطلب مجي

ــة. ــية باجلامع الدراس
ولتحديــد صالــح الفــروق بــني كل فئتــني مــن فئــات 
ــل  ــار أق ــتخدام اختب ــّم اس ــي، ت ــم العلم ــري القس متغ
فــرق معنــوي )LSD( كاختبــار للمقارنــات الُبْعديــة يف 
حالــة داللــة حتليــل التبايــن أحــادي االجتــاه، والــذي 

جــاءت نتائجــه كــام يــيل:
مــن خالل نتائــج اجلــدول )1٠( تبنّي أن أقــل تقديرات 
ــرات  ــت تقدي ــيرباين كان ــن الس ــة باألم ــة املعرف لدرج
طلبــة قســم )الرتبيــة اخلاصــة(؛ حيــث تفوقــت عليهــا 
ــوي  ــط الرتب ــة أقســام )اإلدارة والتخطي ــرات طلب تقدي
-املناهــج وطــرق التدريــس -أصــول الرتبيــة( بفــروق 
 .)α ≥ ٠.٠5( ــة ــتوى الدالل ــد مس ــا عن ــة إحصائي دال
وقــد تعــزى هــذه النتيجــة إىل أن طلبــة الرتبيــة اخلاصــة 
هــم طلبــة بكالوريــوس بخــالف بقيــة األقســام، فهــم 
ــدى  ــة ل ــة املعرف ــل درج ــا، ولع ــات علي ــة دراس طلب
ــم  ــيرباين وإدراكه ــن الس ــوس باألم ــة البكالوري طلب
بخطــورة هــذا املوضــوع ومــدى أمهيتــه ضعيفــة، 
ــرب  ــكل أك ــز بش ــة الرتكي ــن إدارة اجلامع ــب م ــا يتطل مم
عــىل مرحلــة البكالوريــوس، مــن خــالل تنظيــم 
توعويــة عــىل مســتوى  برامــج  وتفعيــل  محــالت 
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َدوُر إدارة اجلامعة يف تعزيِز الوعِي باألمِن السيربايّن لدى طلبِة كليِة الرتبيِة بَجاِمَعة اإلَمام حممد بن سعود اإلسالمية 

جدول )1٠( اختبار أقل فرق معنوي )LSD( للفروق بني متوسطات تقديرات أفراد الدراسة لدرجة معرفة طلبة كلية الرتبية
باألمن السيرباين وفق متغري القسم العلمي

جدول )11( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بني متوسطات تقديرات أفراد الدراسة لدرجة معرفة طلبة كلية الرتبية باألمن السيرباين، 
ودور إدارة اجلامعة يف تعزيز الوعي باألمن السيرباين لدهيم وفق متغري اجلنس

املتوسط القسم العلمياملحور
احلسايب

االنحراف 
املعياري

القسم العلمي
اإلدارة 

والتخطيط 
الرتبوي

املناهج 
وطرق 
التدريس

أصول 
الرتبية

الرتبية 
اخلاصة

درجة معرفة طلبة 
كلية الرتبية يف جامعة 
اإلمام حممد بن سعود 

اإلسالمية باألمن 
السيرباين 

1.96٠.333اإلدارة والتخطيط الرتبوي
2.٠7٠.193املناهج وطرق التدريس

2.٠٠٠.3٠2أصول الرتبية

***1.8٤٠.333الرتبية اخلاصة

ــد  ــي ق ــر الت ــل املخاط ــهم يف تقلي ــا يس ــة، مم اجلامع
ــت  ــبكة اإلنرتن ــتخدامهم لش ــاء اس ــا أثن ــون هل يتعّرض
والعــامل االفــرتايض. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة 
ــاين  ــة القحط ــدورسي )2٠18( ودراس ــيش وال العري
)2٠19( التــي أوصــت بــرورة تنميــة الوعــي لــدى 
ــات يف  ــن املعلوم ــة أم ــرش ثقاف ــات ون ــة اجلامع طلب
الفضــاء الســيرباين ودور اإلدارات اجلامعيــة يف ذلــك.

2. الفروق باختالف متغري اجلنس:
احلســابية  املتوســطات  قيــم  اســتخراج  جــرى 

ــة،  ــراد الدراس ــرات أف ــة لتقدي ــات املعياري واالنحراف
ــام  ــة اإلم ــة بجامع ــة الرتبي ــة كلي ــة طلب ــة معرف لدرج
حممــد بــن ســعود اإلســالمية باألمــن الســيرباين، ودور 
إدارة اجلامعــة يف تعزيــز الوعــي باألمــن الســيرباين 
لدهيــم وفــق متغــري اجلنــس، ومتــت املقارنــة بــني هــذه 
املتوســطات احلســابية باســتخدام اختبــار )ت( لعينتــني 
ــو  ــام ه ــتقلتني )Independent sample T test(، ك مس

مبــنيَّ يف اجلــدول )11(:
ال  أنــه  تبــنّي   )11( اجلــدول  نتائــج  خــالل  مــن 

املتوسط العدداجلنسحماور االستبانة
احلسايب

االنحراف 
املعياري

قيمة 
)ت( 

املحسوبة

قيمة 
الداللة
α

الداللة اإلحصائية

درجة معرفة طلبة كلية الرتبية يف جامعة 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية باألمن 

السيرباين 

681.91٠.292ذكر
٠.5٤3٠.588

غري دال إحصائيا 
عند        ٠.٠5 12٠1.93٠.3٤2أنثى

مدى ممارسة إدارة اجلامعة لدورها يف 
تعزيز الوعي باألمن السيرباين لدى 

طلبة كلية الرتبية بجامعة اإلمام حممد بن 
سعود اإلسالمية

681.71٠.373ذكر
1.223٠.223

غري دال إحصائيا 
عند        ٠.٠5 ≤12٠1.78٠.٤3٤أنثى

≥

ــة  ــتوى الدالل ــد مس ــا عن ــة إحصائي ــروق دال ــد ف يوج
)٠.٠5≤α( بــني متوســطات تقديــرات أفراد الدراســة 
لدرجــة معرفــة طلبــة كليــة الرتبيــة باألمــن الســيرباين، 

ودور إدارة اجلامعــة يف تعزيــز الوعــي باألمن الســيرباين 
ــم )ت(  ــت قي ــس؛ إذ بلغ ــري اجلن ــا متغ ــم حيدثه لدهي
املحســوبة )٠.5٤3 و1.223( عــىل التــوايل، وكانــت 
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َدوُر إدارة اجلامعة يف تعزيِز الوعِي باألمِن السيربايّن لدى طلبِة كليِة الرتبيِة بَجاِمَعة اإلَمام حممد بن سعود اإلسالمية 

جدول )12( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بني متوسطات تقديرات أفراد الدراسة لدرجة معرفة طلبة كلية الرتبية باألمن السيرباين، 
ودور إدارة اجلامعة يف تعزيز الوعي باألمن السيرباين لدهيم وفق متغري الربنامج الدرايس

ــموح  ــة املس ــتوى الدالل ــد مس ــن ح ــرب م ــا أك داللته
ــة  ــع الطلب ــك إىل أن مجي ــود ذل ــه )٠.٠5 ≤ α(. ويع ب
-بغــض النظــر عــن اجلنــس- يمكنهــم الدخــول للعامل 
ــع  ــت ومواق ــبكات االنرتن ــتخدام ش ــرتايض واس االف
التواصــل االجتامعــي، كــام أن الــدور الذي تؤديــه إدارة 
جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية يف تعزيــز 
ــم  ــة، وتزويده ــدى الطلب ــيرباين ل ــن الس ــي باألم الوع
بالقيــم واالجتاهــات واألفــكار الســليمة التــي متكنهــم 
ــع  ــامهة يف صن ــن املس ــد، وم ــكار والتجدي ــن االبت م
ــار للجنــس. .  ــة دون اعتب ــع الطلب املســتقبل هــو جلمي

ــدرايس: ــج ال ــري الربنام ــالف متغ ــروق باخت ٣.الف
احلســابية  املتوســطات  قيــم  اســتخراج  جــرى 
ــة،  ــراد الدراس ــرات أف ــة لتقدي ــات املعياري واالنحراف
لدرجــة معرفــة طلبــة كليــة الرتبيــة باألمــن الســيرباين، 
ودور إدارة اجلامعــة يف تعزيــز الوعــي باألمن الســيرباين 
لدهيــم وفــق متغــري الربنامــج الــدرايس، ومتــت املقارنة 
ــار  ــتخدام اختب ــابية باس ــطات احلس ــذه املتوس ــني ه ب
 Independent sample T( لعينتــني مســتقلتني )ت(

ــدول )12(: ــنيَّ يف اجل ــو مب ــام ه test(، ك

ــا  ــح م ــدول )12( يتض ــة يف اجل ــج املوضح ــن النتائ م

الربنامج حماور االستبانة
املتوسط العددالدرايس

احلسايب
االنحراف 

املعياري
قيمة )ت( 
املحسوبة

قيمة 
الداللة
Α

الداللة 
اإلحصائية

درجة معرفة طلبة كلية الرتبية 
يف جامعة اإلمام حممد بن سعود 

اإلسالمية باألمن السيرباين 

531.73٠.3٠1بكالوريوس
5.٤91٠.٠٠٠

دال إحصائيا 
عند       ٠.٠5 دراسات 

1352.٠٠٠.3٠2عليا

مدى ممارسة إدارة اجلامعة لدورها يف 
تعزيز الوعي باألمن السيرباين لدى 

طلبة كلية الرتبية بجامعة اإلمام حممد 
بن سعود اإلسالمية

531.72٠.٤37بكالوريوس

٠.75٠٠.٤5٤
غري دال 
إحصائيا 

عند       ٠.٠5
دراسات 

1351.77٠.٤٠5عليا

≥

≥

يــيل:
-وجــود فــروق دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى الداللــة 
أفــراد  تقديــرات  متوســطات  بــني   )α  ≥  ٠.٠5(
الدراســة، لدرجــة معرفــة طلبــة كليــة الرتبيــة يف 
ــن ســعود اإلســالمية باألمــن  جامعــة اإلمــام حممــد ب
الســيرباين تعــزى ملتغــري الربنامــج الــدرايس؛ إذ بلغــت 
ــة  ــت قيم ــه )5.٤91(، وبلغ ــوبة ل ــة )ت( املحس قيم
ــة دال  ــذه القيم ــتوى ه ــا )٠.٠٠٠(، ومس ــة هل الدالل
ــة )٠.٠5 ≤ α(، وأن  ــتوى الدالل ــد مس ــا عن إحصائي
ــا،  ــات العلي ــة الدراس ــح طلب ــاءت لصال ــروق ج الف
ــات  ــة الدراس ــة إىل أن طلب ــذه النتيج ــزى ه ــد تع وق
ــر  ــيرباين، وأكث ــن الس ــة األم ــىل إدراك بأمهي ــا ع العلي
وعــي بمــدى خطــورة اهلجــامت الســيربانية واجلرائــم 

اإللكرتونيــة يف ظــل االنفتــاح الكبــري والثــورة الرقميــة 
والتكنولوجيــة املعــارصة، وأمهيــة االســتخدام الرشــيد 
ــل  ــع التواص ــات ومواق ــبكات املعلوم ــؤول لش واملس

ــي. االجتامع
-ال يوجــد فــروق دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى 
≤ α( بــني متوســطات تقديــرات  الداللــة )٠.٠5 
أفــراد الدراســة، ملــدى ممارســة إدارة اجلامعــة لدورهــا 
يف تعزيــز الوعــي باألمــن الســيرباين، لــدى طلبــة كليــة 
الرتبيــة بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية 
ــة  ــت قيم ــدرايس؛ إذ بلغ ــج ال ــري الربنام ــا متغ حيدثه
)ت( املحســوبة لــه )٠.75٠(، وبلغــت قيمــة الداللــة 
هلــا )٠.٤5٤(، ومســتوى هــذه القيمــة غــري دال 
ــا  ــة )٠.٠5 ≤ α(. ومم ــتوى الدالل ــد مس ــا عن إحصائي
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يتضــح تشــابه آراء أفــراد الدراســة حــول ممارســة إدارة 
اجلامعــة لدورهــا يف تعزيــز الوعــي باألمــن الســيرباين، 
لــدى كافــة الطلبــة يف جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 
ــدرايس،  ــج ال ــن الربنام ــر ع ــض النظ ــالمية بغ اإلس

ــوس.  ــا أو بكالوري ــات علي ــواء دراس س

أهم نتائج الدراسة وتوصياتا ومقرتحاتا:
توصلــت الدراســة إىل عــدٍد مــن النتائــج؛ ومــن 

أبرزهــا:
-أن درجــة معرفــة طلبــة كليــة الرتبيــة يف جامعــة 
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية باألمن الســيرباين، 
ــايب )1.92  ــط حس ــطة ومتوس ــة متوس ــاءت بدرج ج

ــن ٠٠.3(. م
ــز  ــا يف تعزي ــة لدوره ــة إدارة اجلامع ــدى ممارس -أن م
ــة  ــة الرتبي ــة كلي ــدى طلب الوعــي باألمــن الســيرباين، ل
ــن  ــالمية م ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم بجامع
بدرجــة  جــاءت  الدراســة،  أفــراد  نظــر  وجهــة 
ــن ٠٠.3(. ــايب )1.76 م ــط حس ــطة، وبمتوس متوس
-يوجــد فــروق دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى الداللــة 
ــول  ــة، ح ــراد الدراس ــتجابات أف )٠.٠5 ≤ α( يف اس
ــام  ــة اإلم ــة يف جامع ــة الرتبي ــة كلي ــة طلب ــة معرف درج
حممــد بــن ســعود اإلســالمية باألمــن الســيرباين، 
ــدرايس. ــج ال ــي والربنام ــم العلم ــري القس ــزى ملتغ تع
-ال يوجــد فــروق دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى 
الداللــة )٠.٠5 ≤ α( يف اســتجابات أفــراد الدراســة، 
حــول مــدى ممارســة إدارة اجلامعــة لدورهــا يف تعزيــز 
ــة  ــة الرتبي ــة كلي ــدى طلب الوعــي باألمــن الســيرباين، ل
بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، حيدثهــا 

ــدرايس. ــج ال ــي والربنام ــم العلم ــري القس متغ
-ال يوجــد فــروق دالــة إحصائيا عنــد مســتوى الداللة 
ــول  ــة، ح ــراد الدراس ــتجابات أف )٠.٠5 ≤ α( يف اس
ــام  ــة اإلم ــة يف جامع ــة الرتبي ــة كلي ــة طلب ــة معرف درج
حممــد بــن ســعود اإلســالمية باألمــن الســيرباين، ودور 

إدارة اجلامعــة يف تعزيــز الوعــي باألمــن الســيرباين 
ــس. ــري اجلن ــا متغ ــم حيدثه لدهي

َراَسة: توصيات الدِّ
ــويص  ــا، ت ــل إليه ــم التوص ــي ت ــج الت ــوء النتائ يف ض

ــأيت: ــام ي ــة ب َراَس الدِّ
ومحــالت  لربامــج  اجلامعــة  إدارة  وتبنــي  دعــم   -
ــم  ــر اجلرائ ــيربايّن، وخماط ــن الس ــا باألم ــة طالهب لتوعي
ــة. ــات املهم ــظ املعلوم ــاهل يف حف ــة والتس اإللكرتوني
ــة واجلهــات املرشفــة  -التنســيق بــني اإلدارات اجلامعي
عــىل األمــن الســيربايّن؛ كاهليئــة الوطنيــة لأمــن 
لتعزيــز  الالزمــة  اإلجــراءات  الختــاذ  الســيربايّن؛ 

ــة. ــة اجلَاِمَع ــدى طلب ــي ل الوع
-عقــد ِوَرش عمــل ودورات توعويــة لطلبــة اجلَاِمَعــة 
يف جمــال األمــن الســيربايّن؛ بحيــث تتنــاول تلــك 
األمــن  وانتهــاكات  وخماطــر  مفاهيــم  الــدورات 

الســيربايّن.
ــن  ــة ع ــة اجلَاِمَع ــي لطلب ــادي رقم ــل إرش ــداد دلي -إع
ــكل  ــة بش ــة الرقمي ــات البيئ ــتخدام مكون ــة اس كيفي

ــالزم. ــي ال ــي والتقن ــم الفن ــم الدع ــن، وتقدي آم
التقنيــة  جمــال  يف  التدريبيــة  الربامــج  يف  ــع  -التوسُّ
اجلَاِمَعــة،  لطلبــة  املقدمــة  اإللكرتونيــة  والربامــج 
ــني يف  ــات املختص ــربات وإبداع ــن خ ــتفادة م واالس

الســيربايّن.  األمــن 
-تضمــني املقــررات اجلامعيــة موضوعــات عــن األمن 
الســيربايّن ومشــكالته وخماطــره، وأمهيــة التعامــل مــع 
املواقــع املوثــوق فيهــا، وكيفيــة اســتخدام برامــج 

ــة. ــفري واحلامي التش
ــة ومؤسســات املجتمــع  -تعزيــز الرشاكــة بــني اجلَاِمَع
املحــيل والقطــاع اخلــاص لتعزيــز الوعــي باألمــن 
ــة،  ــة قوي ــج محاي ــات بربام ــد اجلامع ــيربايّن، وتزوي الس
الرقميــة  املهــارات  لتنميــة  وتنفيــذ برامــج رائــدة 
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ــة. للطلب
-إنشــاء وحــدٍة أو إدارٍة خمتصــٍة باألمــِن الســيربايّن 
باجلَاِمَعــة؛ مــن أبــرز مهامهــا التوعيــة وحتقيــق األمــن 

ــيربايّن. الس
-دعــم اجلَاِمَعــة للبحــث العلمــّي والدراســات البحثيَّة 

يف جمــال األمن الســيربايّن.  

مقرتحات للدراسات املستقبلية:
يف ضــوء النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا فــإن 
الباحثــة تقــرتح بعــض الدراســات املســتقبلية املتعلقــة 

ــة: ــة احلالي ــوع الدراس بموض
اجلامعــات  طلبــة  عــىل  مماثلــة  دراســة  1-إجــراء 

األخــرى. الســعودية 
ــق  ــات حتقي ــىل معوق ــرف ع ــة للتع ــراء دراس 2-إج

األمــن الســيرباين يف اجلامعــات الســعودية.
ــق  ــات حتقي ــىل متطلب ــرف ع ــة للتع ــراء دراس 3-إج

األمــن الســيرباين يف اجلامعــات الســعودية.

املراجع:
اجلامعــات  دور  جعفــر)2٠18(.  شــلفوت،  ابــن 
الســعودية يف مكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة مــن وجهة 
ــف  ــة ناي ــة جامع ــة حال ــات: دراس ــة اجلامع ــر طلب نظ
ــة اآلداب. جامعــة  ــة للعلــوم األمنيــة. جملــة كلي العربي

.995-  955  ،)12( بورســعيد، 
ــيرباين  ــن الس ــن )2٠19(. األم ــد الرمح ــد، عب ــو زي أب
ــة  ــة العربي ــة اململك ــة حال ــريب: دراس ــن الع يف الوط
ــات،  ــوث والدراس ــريب للبح ــز الع ــعودية. املرك الس

.61-55،)٤8(
ــة  ــات التعليمي ــم )2٠٠8(. إدارة األزم ــد، إبراهي أمح
يف املــدارس؛ األســباب والعــالج، دار الفكــر العــريب، 

ــرة. القاه
هاجــس  الســيربانية   .)2٠16( منــى  األشــقر، 
ــة  ــوث القانوني ــريب للبح ــز الع ــريوت: املرك ــرص. ب الع

والقضائيــة.
 .)2٠19( عيســى  والســمريي،  عدنــان؛  البــار، 
أساســيات األمــن الســيرباين. مكتبــة امللــك فهــد 
.978-6٠3-٠3-٠99٤-8 ردمــك:  الوطنيــة، 
اجلرائــم  ســبتمرب(.   ،2٠1٤( ذيــاب  البداينــة، 
مقدمــة  ورقــة  واألســباب،  املفهــوم  اإللكرتونيــة 
امللتقــى العلمــي: اجلرائــم املســتحدثة يف ظــل  إىل 
ــامن- ــة، ع ــة والدولي ــوالت اإلقليمي ــريات والتح املتغ

2٠1٤م. ســبتمرب  األردن،2-٤ 
ــا  ــي بقضاي ــتوى الوع ــا )2٠18(. مس ــي، مه اخلثعم
أمــن املعلومــات لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة 
ــوم  ــة العل ــاض. جمل ــة الري ــة بمدين ــدارس احلكومي بامل
ــن  ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــة، جامع ــانية واالجتامعي اإلنس

.٤٠٠-355،)٤7( اإلســالمية،  ســعود 
ــى )2٠15(. دور اجلامعــات الســعودية  اجلراحــي، من
يف تنميــة وعــي الشــباب بخطــورة اجلرائــم املعلوماتيــة 
ــا اإلرهــاب اإللكــرتوين، بحــث منشــور  لدعــم قضاي
يف مؤمتــر اإلرهــاب اإللكــرتوين، جامعــة اإلمــام حممــد 

بــن ســعود اإلســالمية.
اإلســالمية  ســعود  بــن  حممــد  اإلمــام  جامعــة 
ــة  ــات عــامدة الدراســات العليا.كلي )2٠2٠(: إحصائي
الرتبيــة. جامعــة اإلمــام  حممــد بــن ســعود اإلســالمية: 

ــاض. الري
ــادل )2٠٠6(. اإلدارة  ــه، ع ــد ومعايع ــب، أمح اخلطي
اإلبداعيــة للجامعــات: نــامذج حديثــة. الطبعــة األوىل، 

إربــد: عــامل الكتــب احلديــث. 
الرفاعــي، تغريــد )2٠18(. درجــة ممارســة وتعــرض 
ــت  ــة الكوي ــدارس دول ــطة يف م ــة املتوس ــة املرحل طلب
للتنمــر اإللكــرتوين وأثــر متغــري اجلنــس. جملــة العلــوم 

ــت، ٤ )3(، 111 - 1٤5. ــة الكوي ــة، جامع الرتبوي
املعلومــات:  أنظمــة   .)2٠٠9( فيصــل  ســايغي، 
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تنافســية  عــىل  وتأثريهــا  فوائدهــا  اســتخداماهتا، 
املؤسســة. رســالة ماجســتري، كليــة العلــوم االقتصاديــة 
ــر. ــر، اجلزائ ــاج خل ــة احل ــيري، جامع ــوم التس وعل
العــزاوي، رحيــم )2٠٠8(. مقدمــة يف منهــج البحــث 

العلمــي. عــامن: دار دجلــة للنــرش.
عطيــف، مريــم وقاســم، أيمــن )2٠19(. األمــن 
ــة،  ــد الوطني ــك فه ــة املل ــاض: مكتب ــيرباين. الري الس

ردمــك:٠176-8-٠3-978-6٠3.
ــاوي )2٠17،  ــن، حرش ــي الدي ــرزوق وحم ــرتة، م عن
ــة  ــد يف السياس ــد جدي ــيرباين كبع ــن الس ــر(. األم يناي
ــى  ــت يف امللتق ــث قدم ــة بح ــة. ورق ــة اجلزائري الدفاعي
بــني  الوطنــي  الدفــاع  سياســات  حــول  الــدويل 
االلتزامــات الســيادية والتحديــات اإلقليميــة، ورقلــة، 

ينايــر 2٠17. اجلزائــر،31-3٠ 
العريــيش، جربيــل والــدورسي، ســلمى )2٠18(. 
ــن  ــة أم ــز ثقاف ــايل يف تعزي ــم الع ــات التعلي دور مؤسس
املعلومــات يف املجتمــع. جملــة مكتبــة امللــك فهــد 

.373-3٠3٠  ،)2(2٤، الوطنيــة 
يف  الســيرباين  التنمــر   .)2٠18( ســعاد  الفريــح، 
مــدارس التعليــم العــام: مــن منظــور الطلبــة املعلمــني 
بجامعــة الكويــت. املجلــة الرتبويــة، 32)126(، 15-

.58
القحطــاين، نــورة )2٠19(. مــدى توافــر الوعــي 
باألمــن الســيربانى لــدى طــالب وطالبــات اجلامعــات 
ــة.  ــة ميداني ــي: دراس ــور اجتامع ــن منظ ــعودية م الس
جملــة مجعية االجتامعيــني يف الشــارقة، 36)1٤٤(،85-

.12٠
حممــود، حســني )2٠٠7(. التنميــة املعلوماتيــة لطالب 
التعليــم قبــل اجلامعــي والعــايل عــىل مســتوى الوطــن 
العــريب. مؤمتــر تكنولوجيــا التعليــم )نــرش العلــم 
وحيويــة اإلبــداع(، اجلمعيــة العربيــة لتكنولوجيــا 

ــرة، 2٤8-225.  ــة القاه ــة، جامع الرتبي

ــامت  ــي معل ــة وع ــة )2٠2٠(. درج ــرشي، فاطم املنت
املرحلــة املتوســطة باألمــن الســيرباين يف املــدارس 
ــامت.  ــر املعل ــة نظ ــن وجه ــدة م ــة ج ــة بمدين العام
ــة، ٤)13(،95-1٤٠. ــة النوعي ــة للرتبي ــة العربي املجل
ــة )٠.2(:  ــم املعلوماتي ــد )2٠15(. اجلرائ ــويل، أمح مت
ــاء  ــدور أعض ــوي ل ــور ترب ــن منظ ــة م ــة مقرتح رؤي
هيئــة التدريــس بكليــات الرتبيــة لزيــادة الوعــي 
ــدويل األول  ــر ال ــة. املؤمت ــم املعلوماتي ــة اجلرائ بمكافح
ــوم  ــة عل ــة- ICAC، كلي ــم املعلوماتي ــة اجلرائ ملكافح
احلاســب واملعلومــات، جامعــة اإلمــام حممــد بــن 

ســعود اإلســالمية، 18٤-19٤.
اهليئــة الوطنيــة لأمــن الســيرباين )2٠18(. تقريــر 
الضوابــط األساســية لأمــن الســيرباين. الريــاض: 

ــيرباين ــن الس ــة لأم ــة الوطني اهليئ
 https://nca.gov.sa/files/ecc-ar.pdf
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متظهرات املنهج يف كتاب زهر اآلداب وثمر األلباب للُحْصي453هـ

د.حممد بن عبدالعزيز الفيصل
أستاذ األدب والنقد املساعد بقسم األدب يف كلية اللغة العربية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

   ملخص البحث  
يدرس هذا البحث منهج احلُرْصي يف كتابه: زهر اآلداب وثمر 
األلباب، ليبحث يف الطُّرق التي سلكها أبو إسحاق إبراهيم بن 
عيل بن متيم يف تأليف كتابه الذي يضمُّ صنوًفا متعددة من األدب 
آلية  الضوء عىل  بإلقاء  الدراسة  لتحفل هذه  والنثر؛  الشعر  بني 
تكوين هذا الكتاب، وعىل املعايري التي اعتمد عليها احلُرْصي يف 
مجع مادته وتبويبها وترتيبها؛ من أجل الكشف عن منهجه فيه، 
وتربز أمهية هذا الكتاب يف كونه ضمن أبرز مصنفات األدب يف 

القرن اخلامس اهلجري. 

الكلامت املفتاحية: 
متظهرات، املنهج، احلرصي، زهر اآلداب.

Abstract
This research explores the methodology of 
Zaher AlAda’ab and Thamer AlAlbaab by 
Alhosary, which is considered as one of the 
most prominent literary works during the 
fifth century A.H. Specifically, it investi-
gates the different approaches that the au-
thor adopted while writing his book, which 
encompasses several literary genres includ-
ing poetry and prose. Ultimately, this study 
sheds light on the writing mechanism of the 
book and the criteria that AlHosary applied 
to gather and organize its content.
Keywords: 
Methodology; Alhosary; Zaher AlAda’ab.

تمظهرات المنهج في كتاب زهر اآلداب وثمر األلباب للُحْصري453هـ

مقدمة: 

حــوت القــرون اهلجريــة األوىل العديــد مــن املصنفــات 
ــم  ــد منه ــرد كل واح ــج ينف ــا مناه ــرز ملؤلفيه ــي ب الت
هبــا عــن غــريه مــن النقــاد واملؤلفــني، لتنعكــس هــذه 
التوجهــات األدبيــة عــىل مــا يكتبونــه، فبعضهــم جــدَّ 
ــرف  ــٌج ُيع ــه منه ــح ل ــلك فأصب ــاذ هــذا املس يف اخت
ــس  ــرن اخلام ــاد يف الق ــؤالء النق ــرز ه ــن أب ــه، وم ب
اهلجــري املرزوقــي، واجلرجــاين، واألعلم الشــنتمري، 
ــرص  ــر اقت ــم اآلخ ــويس، وبعضه ــزوزين، والبطلي وال
عــىل اجلمــع والتبويــب واملواءمــة فلــم ُيكمــل الطريــق 
ــا تــربز  ــرْصي، وهن ــدان، كأيب إســحاق احلٌ يف هــذا املي
أمهيــة هــذا البحــث عــرب دراســة هــذا اجلــزء مــن نتاجه 
الفكــري مــن أجــل الكشــف عــن منهجــه يف التعاطــي 
ــف  ــج التألي ــعرية، فمنه ــة والش ــوص النثري ــع النص م
هــو مــا يميــز املؤلــف عــن غــريه، فـ"املنهــج املســتعمل 
ــه  ــد ل ــكل ناق ــف؛ ف ــة خمتل ــامل األدبي ــاول األع يف تن
منهــج خيتلــف عــن منهــج الناقــد اآلخــر، وقــد حيصــل 

اتفــاق يف بعــض ُنقــاٍط تلتقــي عندهــا بعــض املناهــج، 
ولكــن األصل االنفــراد" )الفيصل،1٤32هـــ: 6/1(.  
إن كتــاب: زهــر اآلداب وثمــر األلبــاب أليب إســحاق 
احلــرصي، ُيمّثــل نتــاج نقلــة أدبيــة يف العــرص العبــايس   
)ضيــف، د.ت: 233(  ، فهــو ُيشــّكل حصيلــة ازدهــار 
ــه مــن الكتــب املجــّودة  معــريّف يف ذلــك العــرص، كون
التــي ال نجــد هلــا مثيــاًل إال القليــل مــن كتــب الــرتاث، 
وممــا يعكــس أمهيتــه مــا ُروي عــن األعلــم البطليــويس 
ــيس أن  ــعيد األندل ــن س ــذه اب ــه تلمي ــب من ــا طل عندم
ــه: "إن كان  يقــرأ عليــه كتــاب الكامــل للمــربد، فأجاب
غرضــك إقــراء األدب واالشــتهار بكتبــه، فعليــك 
ــل  ــظ، والكام ــان للجاح ــة، البي ــأركان األدب األربع ب
للحــرصي"  والزهــرة  للقــايل،  واألمــايل  للمــربد، 
)األندليس، شعبان1٤25هـ=ســبتمرب2٠٠٤م :217(.
إشــارة  املوضــوع  هــذا  يف  للبحــث  دعــاين  ومــا 
ــف دون  ــه عشــوائي، وُأّل ــاب أن بعــض الباحثــني للكت
إنَّ  أي  منهج)خر،1٤38هـــ=2٠17م:ص32(؛ 
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مصنفــه أقحــم فيــه موضوعــاٍت خمتلفــة دون أن يكــون 
هلــذا االختيــار ســبب واضــح، لــذا أردت أن أفنـّـد هــذا 
ــل،  ــك بالدلي ــم ذل ــه، ألدع ــن عدم ــه م ــول؛ صحت الق
مــن خــالل دراســة علميــة، تتنــاول مــواد هــذا 
الكتــاب ليكــون املنهــج التارخيــي هــو املنهــج املناســب 
ــاب  ــواد الكت ــربه م ــأتناول ع ــث س ــث حي ــذا البح هل
ــاب  ــف الكت ــا بمؤل ــني ارتباطه ــر، ألب ــعر ونث ــني ش ب
ــوص  ــن النص ــه م ــل ب ــاال يتص ــا، وم ــائه هل ــرب إنش ع
ــربز  ــر ت ــذه األُط ــرب ه ــائه، وع ــن إنش ــت م ــي ليس الت
أهــداف البحــث يف الكشــف عــن منهجــه يف التعاطــي 
ــن  ــه م ــز ب ــا تتمي ــب م ــوص، إىل جان ــذه النص ــع ه م
خصائــص وســامت فنّيــة، ألفيــد يف هــذا اجلانــب مــن 
املنهــج اإلنشــائي الــذي ســيعينني عــىل كشــف بعــض 
اجلوانــب التــي تتصــل بالصنعــة والبنــاء يف زهــر 

اآلداب.
ــاد إىل  ــا النق ــن خالهل ــر م ــي ينظ ــرؤى الت ــددت ال تع
كتــب القدمــاء، فهنــاك مــن يرى أن هــذه الكتــب أّلفت 
)درويــش، 1٤15هـــ=199٤م:137(،  منهــج  دون 
فــال معايــري تضبــط املــواد التــي حوهتــا، وفئــة أخــرى 
ــج  ــات مناه ــب واملؤلف ــذه الكت ــرتى أن هل ــم، ف ختالفه
ثابتــة تســري عليهــا )الفيصل،1٤32هـــ: 6/1(، فهــي 
ــا  ــب هدًف ــذه الكت ــت هل ــّددة جعل ــة حم ــج بطريق ُتنس
واضًحــا ورســالة مبّينــة، وعــرب هــذا املنطلــق اخــرتت 
كتــاب زهــر اآلداب وثمــر األلبــاب، ألكشــف طريقتــه 
يف التأليــف مــن أجــل الوصــول إىل املنهــج الــذي صاغ 
ــني  ــني أدبي ــوي جنس ــاب حي ــه، فالكت ــف كتاب ــه املؤل ب
ــرصي  ــتطاع احل ــر، اس ــعر والنث ــا: الش ــني، مه خمتلف
ــي  ــامذج الت ــة الن ــرب موازن ــك ع ــام، وذل ــة بينه املواءم
ــائعة  ــة الش ــي الصناع ــا بقطب ــاب، وربطه ــا الكت حواه
ــة،  ــة واملعنوي ــة اللفظي ــا: الزين ــف ومه ــرص املؤل يف ع
ــره  ــدى تأث ــن م ــف ع ــة، ألكش ــراق يف الصنع واإلغ
ــه بــني اجلــد واهلــزل، حيــث  هبــام، إىل جانــب مراوحت
ــب  ــام إىل جان ــل معه ــرصي يف التعام ــة احل ــربز طريق ت

ــل  ــة يف التعام ــذه اآللي ــاب، وه ــة الكت ــام خلدم توظيفه
ــه  ــا لتعاطي ــلوبه وفًق ــوع أس ــني تن ــر تب ــذه األط ــع ه م
مــع هذيــن العاملــني، وهــذا جــزء مــن منهجــه العــام 
يف التأليــف، وكل ذلــك ســيقودين لبيــان املنهــج الــذي 

ــه. ــف كتاب ــذه يف تألي اخت
 وبعــد بحثــي واطالعــي يف أوعيــة النــرش، سأشــري إىل 
ــا بصــدد البحــث  ــذي أن ــاب ال ــا الكت دراســتني تناولت
فيــه وهــو: )زهــر اآلداب وثمــر األلبــاب للُحــرْصي(، 
ــر  ــة األزه ــت بجامع ــوراه نوقش ــة دكت األوىل: أطروح
ــرصي  ــحاق احل ــو إس ــوان: )أب ــام 1397هـــ، بعن ع
ــد يف  ــام بع ــت في ــر اآلداب(، ُطبع ــه زه ــد يف كتاب والنق
ــد يف  ــه والنق ــه وأدب ــرصي حيات ــوان: )احل ــاب بعن كت
كتابــه زهــر اآلداب(، عــام 1٤٠٤هـــ، وهــي للدكتور: 
ــاب  ــذا الكت ــون ه ــويعر، ويتك ــعد الش ــن س ــد ب حمم
ــاول  ــواب؛ األول: تن ــة أب ــا ثالث ــن تضمن ــن جزأي م
ــرصه،  ــخصيته وع ــرصي وش ــاة احل ــف حي ــه املؤل في
ــف  ــعره ليق ــع ش ــه، فتتب ــه إىل أدب ــرق في ــاين: تط والث
ــون  ــة، لتك ــة واحلديث ــادر القديم ــن املص ــه م ــىل مجع ع
ــره  ــاول نث ــام تن ــل، ك ــذا العم ــع هب ــة تضطل أول دراس
ليلقــي الضــوء عــىل خمطوطتــه: املصــون يف رس اهلــوى 
ــون، ليكشــف عــن ســبق احلــرصي يف نقــل فــن  املكن
ــا  ــث يف قضاي ــام بح ــرب، ك ــة إىل املغ ــة الرشقي املقام
ــه،  ــه ومطبوعات ــع خمطوطات ــة ليتتب ــر اآلداب النقدي زه
ويقــف بشــكل مقتضــب  عــىل منهجــه وبواعــث 
التطبيــق،  عــن  بعيــد  نظــري  بتوصيــف  تأليفــه 
ــا  ــن القضاي ــث ع ــث: للحدي ــاب الثال ــص الب ليخص
النقديــة يف كتــاب زهــر اآلداب، وهــي: الرسقــات 
ــه  ــد في ــق النق ــع، وطرائ ــات، والبدي ــة، واملوازن األدبي

.)231-227/1 )الشــويعر،1٤٠٤هـ=198٤م: 
أمــا بحثــي فيختلــف عــن هــذه الدراســة التــي أشــار 
ــق  ــار ووف ــرصي باختص ــج احل ــف إىل منه ــا املؤل فيه
ــب  ــن جان ــي م ــه يف بحث ــامَّ طرحت ــف ع ــة ختتل رؤي
ــث  ــق، حي ــع والتطبي ــات والدواف ــداف واملنطلق األه
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أدرس بالتفصيــل اآلليــة التــي اعتمــد عليهــا احلــرصي 
ــه،  ــواردة في ــوص ال ــا بالنص ــه ألربطه ــف كتاب يف تألي
والتــي ســأنطلق منهــا إىل إثبــات فرضيــة مهمــة وهــي 
وجــود منهــج للتأليــف حتكمــه ُأطــر معينــة، وضوابــط 
حمــّددة، أمــا الدراســة الثانيــة فتطرقــت إىل: )أســلوب 
د.ســتار  للباحــث  اآلداب(،  زهــر  يف:  احلــرصي 
ــة  ــة جامعــة املثنــى بجمهوري ــة الرتبي ــار رزيج-كلي جب
العــراق، نــرشت بمجلــة القادســية للعلــوم اإلنســانية، 
1٤3٠هـــ=2٠٠9م(،  العــدد:2،  )املجلــد:12، 
تناولــت أســلوب احلــرصي يف تعاطيــه مــع كتابــه مــن 
ــوعية  ــن موس ــف ع ــدف للكش ــة؛ هت ــر فني ــة نظ وجه
احلــرصي التــي حاولــت أن تتجــاوز كل املعــارف كــام 
أشــار الباحــث يف خالصــة بحثــه، إىل جانــب إشــارات 
ــد  ــرصي، ومل يعتم ــج احل ــن منه ــة ع ــة وعام مقتضب
فيهــا عــىل أي منهــج يف الدراســة! وهــي ختتلــف عــاّم 
ــق  ــداف والتطبي ــب األه ــن جان ــي م ــه يف بحث طرحت

ــج.  والنتائ
وهبــذا يتجــىل الفــرق بــني بحثــي وهاتــني الدراســتني 
التــي أرشت إليهــام؛ وبنــاًء عــىل ذلــك رشعــت يف هــذا 
البحــث، الــذي اقتضــت طبيعتــه تقســيمه إىل مقدمــة، 
ــه  ــرْصي ونتاج ــحاق احلُ ــن أيب إس ــة ع ــد: ملح ومتهي

ــي: ــث، ه ــة مباح األديب، ومخس
املبحث األول: 

املوازنة يف طرح املادة بني الشعر والنثر.
املبحث الثاين: 

الصناعة يف الكتاب مقصد للمؤلف.
املبحث الثالث: 

املراوحة بني اجلد واهلزل.
املبحث الرابع: 

األخذ بطريف األسلوب: )اجلزل، الرقيق(.
املبحث اخلامس: 

ربط األخبار ببعضها تارة وتفريقها تارة. 

ــه  ــْري ونتاج ــحاق احُل ــن أيب إس ــة ع ــد: ملح التمهي
األديب:

النتــاج  بثــراء  اهلجــري  اخلامــس  القــرن  اتســم 
الفكــري، وبــروز عــدد مــن األســامء يف هــذا امليــدان، 
ــرًيا  ــت كث ــي قدم ــية الت ــة العباس ــا يف احلقب خصوًص
ــامهوا يف  ــرتاث وس ــوا ال ــن خدم ــالم الذي ــن األع م
ــطت  ــد نش ــف والنق ــة التألي ــه، فحرك ــن مالحم تكوي
وبلغــت ذروهتــا يف القــرن اخلامــس اهلجــري )ضيــف، 
ــوا  ــن خدم ــالم الذي ــن األع ــن ضم د.ت:1٠3(،  وم
ــم،  ــن متي ــيل ب ــن ع ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــرتاث، أب ال
ــرْصي القــريواين؛ وهــو أديــب وشــاعر  املعــروف باحلُ
ــر اآلداب  ــاب: زه ــه كت ــهر كتب ــن أش ــروف، وم مع
وثمــر األلبــاب، الــذي ُيعنــى هــذا البحــث بدراســته 
ــه  ــن منهج ــف ع ــرصي، د.ت: 8،7/1(، والكش )احل
فيــه، ومــن كتبــه أيًضــا: نــور الطــرف ونــَور الظــرف، 
ــه  ــع بعلم ــد انتف ــون، وق ــوى املكن ــون يف رس اهل واملص
الكثــري، فــكان أهــل القــريوان يأخــذون عنــه العلــم، 
ــرية يف  ــه: الذخ ــام يف كتاب ــن بس ــا اب ــره أيًض ــد ذك وق
ــه  ــف كتاب ــه ألَّ ــرًيا إىل أن ــرة، مش ــل اجلزي ــن أه حماس
ــا  ــره أيًض ــا ذك ــذا م ــني، وه ــة ومخس ــنة أربعمئ يف س
ــام: "كان  ــن بس ــول اب ــان، يق ــاب اجلن ــيد يف كت الرش
أبــو إســحاق هــذا صــدر النــدى، ونكتــة اخلــرب اجلــيل، 
وديــوان اللســان العــريب، َراَض ِصَعابــه، وســلك 
أوديتــه وشــعابه، ومجــع أشــتاته، وأحيــا مواتــه، حتــى 
صــار ألهلــه إماًمــا وعــىل جــده وهزلــه زماًمــا، وظنّت 
بــه األقطــار، وُشــّدت إليــه األقتــاب، واألكــوار، 
وأنفقــت فيــام لديــه األمــوال واألعــامر، وهــو يقــذف 
البــالد بــدرر صدفهــا األفــكار، وســلوك ناظمهــا 
الليــل والنهــار" )ابــن بســام، د.ت: 58٤/2(،  ومــن 
ــام،  ــن بس ــه )اب ــه؛ يقرن ــحاق وكتاب ــأيب إس ــه ب إعجاب
د.ت: 58٤/2( بكتــاب: البيــان والتبيــني، يقــول: 
ــمه  ــذي وس ــه ال ــظ بكتاب ــر اجلاح ــا بح ــارض أب "ع
ــرص  ــا ق ــري م ــاب، فلعم ــر األلب ــر اآلداب وثم بزه
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ــاه" . ــرصت خط ــداه، وال ق م
وُلّقــب باحلــرصي بضــم احلــاء وســكون الصــاد 
نســبًة إىل عمــل احلُــرص وبيعهــا، وقيــل نســبًة إىل قريــة 
ــويف  ــريوان، وت ــي الق ــة يف ضواح ــي قري ــرص، وه ُح
ــة  ــني وأربعمئ ــالث ومخس ــنة ث ــريوان س ــه اهلل بالق رمح

ــرة. ــن اهلج م
إن هــذا اللقــب الــذي اشــتهر بــه احلُــرْصي، كان لقًبــا 
ــو  ــه الــذي ســكن معــه القــريوان أيًضــا وهــو أب لقريب
احلســن عــيل بــن عبدالغنــي الفهــري املقــرئ الريــر 
ــل  ــاعًرا، ورح ــتهر ش ــذي اش ــريواين ال ــرصي الق احل
ــري  ــس اهلج ــرن اخلام ــف الق ــس يف منتص إىل األندل
كــام يذكــر ابــن بســام بعــد خــراب القــريوان، وتربطــه 
ــة،  ــر اآلداب قراب ــاب زه ــب كت ــحاق صاح ــأيب إس ب
ــا بالقــراءات وتــويف رمحــه  فهــو ابــن خالتــه وكان عامًل
اهلل ســنة ثامنيــة وثامنــني وأربعمئــة هجريــة، ومــا دعــاين  
للتعريــف بــه وبيــان صلتــه بــأيب إســحاق احلــرصي هو 
خلــط بعــض الدارســني بينهــام بســبب تشــابه األلقــاب 
)ابن خلــكان، 1٤19هـــ=1998م، 79،78/1،8٠(، 
بينهــام  االشــرتاك  فـ"هــذا   ،)293،292،291/3(
يف النســبة، جعــل كثــرًيا مــن األدبــاء ال يفرقــون 
بينهــام فينســبون آثــار أحدمهــا لآلخــر، كــام وقــع 
ــة  ــح، املخطوط ــرتاح القري ــوان: اق ــخة دي ــك يف نس ذل
ــوخة بتاريخ6٠7هـــ"  ــة، واملنس ــب املرصي ــدار الكت ب
)املرزوقــي وآخــرون، 1383هـــ=1963م:21(، ولذا 
ــريواين،  ــرصي الق ــن احل ــارة إىل أيب احلس أردت اإلش
ــام  ــن كان هل ــني اللذي ــن العلم ــني هذي ــرق ب ــان الف لبي
أثــٌر بالــٌغ يف تنميــة احلــراك األديب والفكــري يف القــرن 
فيــه احلركــة  ازدهــرت  الــذي  اخلامــس اهلجــري 
الثقافيــة فأنتجــت الكثــري مــن األعــالم يف هــذا الفلــك 
الزاخــر ومــن أبرزهــم أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عــيل 
بــن متيــم، املعــروف باحلُــرْصي القــريواين، الــذي 

ــاب. ــر األلب ــر اآلداب وثم ــه: زه أدرس كتاب
ويعــود ســبب تأليــف هــذا الكتــاب إىل أن مؤلفــه أراد 

ــرص  ــني الع ــرز أفان ــع أب ــة جتم ــه لوح ــون مصنّف أن يك
الــذي عــاش فيــه، لتضــّم أطراًفا مــن الفنــون واآلداب 
ــاًء  ــه بن ف ــة، فألَّ ــار املتنوع ــن األخب ــيًئا م ــة، وش املختلف
ــن ســليامن، الــذي  ــاس ب عــىل طلــب أيب الفضــل العب
ــرشق  ــه إىل امل ــب، ليتوّج ــب الكت ــه يف طل ــد رحال ش
ــحاق  ــن أيب إس ــب م ــرض، فطل ــذا الغ ــل ه ــن أج م
أن يؤلــف لــه كتاًبــا جيمــع لــه هــذه األطــراف، 
يقــول يف ذلــك: "وكان الســبُب الــذي دعــاين إىل 
تأليفــه، وندبنــي إىل تصنيفــه، مــا رأيتــه مــن رغبــة أيب 
الفضــل العبــاس بــن ســليامن -أطــال اهلل ُمّدتــه وأدام 
نعمتــه!- يف األدب، وإنفــاق عمــره يف الطلــب ومالــه 
يف الكتــب؛ وأن اجتهــاده يف ذلــك محلــه عــىل أن ارحتــل 
إىل املــرشق بســببها، وأغمــض يف طلبهــا، بــاذالً يف 
ذلــك مالــه، مســتعذًبا فيــه تعبــه، إىل أن أورد مــن كالم 
ــة،  ــف طريف ــره، طرائ ــاء ده ــرصه، وفصح ــاء ع بلغ
وغرائــب غريبــة، وســألني أن أمجــع لــه خمتارهــا كتاًبــا 
يكتفــي بــه عــن مجلتهــا، وأضيــف إىل ذلــك مــن 
ــه؛  ــاهبه وماثل ــه، وش ــه وقارن ــا قارب ــني م كالم املتقدم
فــُت  فســارعت إىل مــراده، وأعنتــه عــىل اجتهــاده،  وألَّ
ــب  ــع كت ــن مجي ــه ع ــتغني ب ــاب، ليس ــذا الكت ــه ه ل
اآلداب")احلــرصي، د.ت: 35/1(، ليكشــف هــذا 
النــص املجهــود الكبــري الــذي بذلــه احلــرصي يف مجــع 
ــراد  ــه بإي ــربز ذلــك يف مبادرت ــث ي ــاب، حي مــادة الكت
بعــض املــواد التــي تكمــن أمهيتهــا يف ندرهتــا، وهــذا ما 
جعــل زهــر اآلداب وثمــر األلبــاب يتميــز بــني كتــب 
ــة  ــاًل يف بقّي ــرتاث بوجــود نصــوص ال أجــد هلــا مثي ال
الكتــب كإيــراده بعــض النصــوص عــن أهــل عــرصه.
ــه األديب،  ــرصي ونتاج ــن احل ــث ع ــياق احلدي ويف س
الــذي ارتبــط اســمه بكتابــه: زهــر اآلداب وثمــر 
األلبــاب، أشــري إىل كتابــه اآلخــر: مجــع اجلواهــر 
ــرص  ــع يف م ــبق أن ُطب ــذي س ــوادر، ال ــح والن يف املل
ــَل هلــذه التســمية  باســم: ذيــل زهــر اآلداب، وقــد "ُعلِّ
بــأن مؤلــف كتــاب: زهــر اآلداب مل يذكــر فيــه ُملًحــا 
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ونــوادر؛ ولذلــك جعــل هــذا الكتــاب ذيــاًل لــه؛ 
ــذا  ــرصي، د.ت: "د"(، وه ــح" )احل ــذه امُلل ــع ه فجم
املصنــف خيتــصُّ كــام يتجــىّل مــن عنوانــه باهلــزل 
فموضوعاتــه بعيــدة عــن اجلــد، حيــث أشــار إىل ذلــك 
ــاءك،  ــال اهلل بق ــألت أط ــول: "س ــه، يق ــة كتاب يف مقدم
وحــرس إخــاءك، مــن زكا بَِســْقي مودتــك َزرعــه ونام، 
وعــال برْعــي حمبتــك فرعــه وســام، فانقــاد إليــك قلبــه 
ــه بغــري ســقام أن جيمــع  بغــري زمــام، وصــّح فيــك ُحّب
ــه  ــح، وفواك ــح املل ــوادر ومل ــر الن ــا يف جواه ــك كتاًب ل
الفكاهــات، ومنــاِزه املضحــكات، ترتــاح إليــه األرواح 
وتطيــب لــه القلــوب، وُتفّتــق فيــه اآلذان، وُتشــحذ بــه 
ــا  ــد إليه ــا ويعي ــن رباطه ــس م ــق النف ــان، ويطل األذه
عــادة نشــاطها إذا انقبضــت بعــد انبســاطها، فقــد قيل: 
القلــب إذا ُأكــره َعمــي" )احلــرصي، د.ت: 1،2(، 
ــرصي  ــف احل ــبب تألي ــص س ــذا الن ــن ه ــح م ويتض
هلــذا الكتــاب ومنهجــه فيــه أيًضــا، فهــو يتجــه اجتاًهــا 
مقننــا يف تأليفــه وتبويــب حمتــواه، فجــاء مقتــرًصا عــىل 
ــه يف  ــف منهج ــه يكش ــام أن ــار، ك ــوادر األخب ــح ون امُلل
تأليفــه حيــث يقــول: "فأجبــت إىل ملتمســك بكتــاب 
كللــت نظامــه، وثقلــت أعالمــه، بذهــب يــروق ســبك 
ــوادر املتقدمــني  ــزه، ويــرق حــوك تطريــزه، مــن ن إبري
ــب  ــني، وغرائ ــالء واملجان ــر العق ــن، وجواه واملتأخري
ــالء"   ــواد والبخ ــب األج ــالء، وعجائ ــّقاط والفض الس
ــف  ــرصي يف تألي ــة احل ــرصي، د.ت: 3(، فطريق )احل
هــذا املصنـّـف قريبــة مــن تأليــف كتــاب: زهــر اآلداب 
وثمــر األلبــاب، فهــام يســريان يف الطريــق نفســه، 
فـ"بــني كتــاب: )مجــع اجلواهــر(، وكتــاب: )زهــر 
اآلداب(، وشــيجة وثيقــة، فمؤلفهــا واحــد، ومنهجهــام 
ــارب  ــر أن التق ــرصي، د.ت: أ(،   ويظه ــد" )احل واح
بــني الكتابــني هــو مــا دفــع طابــع الكتــاب إىل تســميته 
ــَل مــن اختــار هــذه التســمية  بذيــل زهــر اآلداب، وعلَّ
بحجــج ذكرهتــا، فهــذا الكتــاب هــو أقــرب مصنفــات 
ــر اآلداب  ــاب: زه ــا بكت ــا التصاًق ــرصي، وأكثره احل

ــاب. ــر األلب وثم

املبحث األول: 
املوازنة يف طرح املادة بني الشعر والنثر:

وهــذا املبحــث سيكشــف عــن منهــج املؤلــف يف 
املوازنــة بــني مادتــني رئيســتني متّثــالن ُلــبَّ هــذا 
الكتــاب، حيــث ســأدرس مــن خاللــه رؤيــة احلُــرْصي 
ــات  ــه لأبي ــة معاجلت ــن طريق ــام، وع ــع بينه يف اجلم
ــن،  ــرب حموري ــة ع ــواد النثري ــع امل ــا م ــعرية ودجمه الش
ــاين:  ــعر، والث ــادة الش ــن م ــاب م ــب الكت األول: نصي

ــر. ــادة النث ــن م ــاب م ــب الكت نصي
ــة تعاطــي احلــرصي  ــر سأكشــف آلي وعــرب هــذه األُط
يف  وطريقتــه  الكتــاب،  يف  العنرصيــن  هذيــن  مــع 
ــاب  ــادة الكت ــن م ــل م ــلوب جع ــام بأس ــة بينه املوازن
مشــّوقة وجاذبــة للمتلقــني؛ يــأيت يف مقدمتهــا تطويعــه 
لآلليــات واألدوات املســتخدمة يف عمليــة التأليــف 
ــاب  ــواد الكت ــني م ــة ب ــك يف املواءم ــربز ذل ــذاك، لي آن
وترتيبهــا وتبويبهــا، إىل جانــب مراعــاة نفســية املتلقــي 
كــام ســيتضح مــن الدراســة الحًقــا، حيــث أدرك 
ــا  ــص م ــم ن ــة حتك ــرة "كيفي ــة مبّك ــرصي يف مرحل احل
ــارئ" )دويب، 1٤32هـــ=2٠11م:  ــتجابات الق يف اس
229(، وبنــاًء عــىل ذلــك اســتطاع التعامــل مــع مــواد 
ــوقة  ــادًة مش ــا م ــت منه ــي جعل ــة الت ــاب بالطريق الكت
للمتلقــني، وهــذه القاعــدة التــي اســتوعبها احلــرصي 
ــواد  ــني م ــة ب ــبة يف املوازن ــة املناس ــدته إىل الطريق أرش

ــر. ــعر والنث ــا الش ــي يتوازعه ــاب الت الكت

أوالً: نصيب الكتاب من مادة الشعر:
ــة،  ــة األدبي ــرز يف املعادل ــب األب ــعر القط ــل الش ُيمث
يف  خصوًصــا  النثــر  صنــوه  عــىل  بذلــك  ليتفــوق 
ابــن ســالم  مــا دفــع  املتقدمــة، وهــذا  العصــور 
اجلمحــي إىل وصــف نقــاد الشــعر بأهــل العلــم، وهــذا 
يشــري إىل مكانــة هــذا اجلنــس األديب، يقــول: "وللشــعر 
ثقافــة وصناعــة يعرفهــا أهــل العلــم" )اجلمحــي، 
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ــعر  ــة الش ــىل مكان ــة ع ــك دالل د.ت: 5/1(، ويف ذل
عنــد العــرب عموًمــا والنقــاد خصوًصــا، وهلــذا 
ــه  ــا يف كتاب ــعر اهتامًم ــويل الش ــرصي ي ــدت أن احل وج
ــو  ــه، فه ــده في ــع تواج ــي بمواض ــر اآلداب، ليعتن زه
يــزاوج بــني الشــعر والنثــر؛ إال أن نصيــب الشــعر أقــل 
ــا  ــي أبياًت ــعر لينتق ــن الش ــوع م ــه ين ــام أن ــر، ك ــن النث م
ــر  ــرصي ال يذك ــور، فاحل ــف العص ــن خمتل ــد م وقصائ
ــن  ــات م ــا بأبي ــهد عليه ــة إال ويستش ــة أو حكاي مروي
ــالة  ــد اهلل والص ــد مح ــاب بع ــة الكت ــعر، ويف مقدم الش
ــاٍت  ــل بأبي ــلم- يتمّث ــه وس ــىل اهلل علي ــه -ص ــىل نبي ع

ــول: ــاه، يق ــه ومعن ــن لفظ ــا حس ــرتي مل للبح
يف نـظاٍم من البالغة ما شـ        

                                             ــك امـرٌؤ َأّنُه نظـاٌم فـريد
ُحْزَن مستعـمَل الكالِم اختياًرا                

ـنّـْبَن ُظْلـمـَه التـعـقيد                                             وجَتَ
ورِكْبَن اللفَظ القريب فأدركـ       

                                         ــن به غـايَة املـراِد البـعيد)1(
                      )احلرصي،د،ت:33/1(، )البحرتي،1392هـ=1972م: 1/ 637،636(.

إن اعتــامد احلــرصي عــىل الشــعر يف كتابــه تقليــد اعتاده 
ــرب يف  ــة الع ــىل طريق ــرًيا ع ــرصه؛ س ــي ع ــار مؤلف كب
مروياهتــا وأخبارهــا يف االستشــهاد بالشــعر، وال غرابــة 
يف ذلــك فالشــعر "ديــوان العــرب، وهــي عبــارة يمكن 
ــة، إال أن هــذه الــدالالت  ــر مــن دالل أن تشــري إىل أكث
-يف هــذا الســياق- هــي الداللــة التــي تؤكــد تصويــر 
الشــعر القديــم للجوانــب املاديــة واملعنويــة مــن حيــاة 
العــرب" )عصفــور،  1٤٠5هـــ=1995م: ٤5(، وهذا 

مــن أبــرز أســباب وجــود الشــعر يف كتــب الــرتاث.
تضّمــن كتــاب زهــر اآلداب بعــض األبيــات الشــعرية 
ــك  ــن ذل ــه، وم ــة في ــات املطروح ــياق املوضوع يف س
حديثــه عــن بعــض صفــات اخليــل، حيــث أورد 
ــا  ــم أب ــر منه ــعراء أذك ــن الش ــٍة م ــا لِثّل ــرصي أبياًت احل

)1( األبيات من البحر اخلفيف.

ــرس:  ــف ف ــال يف وص ــذي ق ــام ال مت
ما ُمْقَرب خَيْتـــَاُل يف َأْشَطانِه       

                                      مآلن ِمْن َصلـٍَف به وَتَلهـُْوِق
بَحوافر ُحفر وُصـْلت َأصلٍت            

                                     وَأَشـاِعٍر ُشـْعٍر وخلـق َأْخَلِق
ذو أولٍق حتـَْت العجاج وإنَّام         

                                    من صـحٍة إفـراط ذاَك األَْولق
صايف األديم كـــأنام ألبـستُه            

ِق                                      من ُسنْـُدٍس ُبْرًدا ومن إْسَترْبَ
                                   )احلرصي، د.ت:36٠/2(، )التربيزي، 138٠هـ=196٠م: ٤٠9/2(.

املقطعــات  أو  بالقصائــد  احلــرصي  استشــهاد  إن 
ــو  ــه، فه ــىل إطالق ــس ع ــعراء لي ــار الش ــعرية لكب الش
أبياًتــا شــعرية جمهولــة  املواضــع  يــورد يف بعــض 
اخليــل  أوصــاف  الســابق  املوضــوع  ويف  القائــل، 
ــال  ــول: "وق ــا، فيق ــرش إىل قائله ــاٍت مل ي ــهد بأبي يستش
ــرب  ــرصي، د.ت: 359/2(، وع ــرب" )احل ــض الع بع
ــي  ــادة الت ــع امل ــىل مج ــزه ع ــظ تركي ــق أحل ــذا املنطل ه
ــه،  تتــالءم واملوضــوع الــذي هــو بصــدد احلديــث عن
ــه،  ــة كتاب ــار يف مقدم ــام أش ــًزا ك ــاءه كان ُمرك وأن انتق
ألنــه جتنــب املشــهور الــذي جَمّتــه األســامع مــن 
كثــرة تكراره)احلــرصي،د.ت:3٤،36/1(، فـ"كــم 
ــرز  ــذي أب ــه ال ــني بمعرض ــد ش ــن ق ــى حس ــن معنً م

 .)11 فيه")العلــوي،د.ت:
وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه يف هــذا الشــأن أن الشــعر يرد 
يف الكتــاب تروحًيــا للقــارئ، ليبعــد عنــه امللــل الذي قد 
حيــدث بســبب طــول القــراءة يف النثــر؛ وهلــذا فقــراءة 
الشــعر بمثابــة اســرتاحة قصــرية تتخلــل هــذا املجهــود 
ــاس  ــان عب ــري إحس ــياق يش ــذا الس ــي؛ ويف ه الذهن
ــني(،  ــان والتبي ــاب: )البي ــىل كت ــه ع ــك يف تعليق إىل ذل
ــهاد  ــن االستش ــزٍل ع ــعر بمع ــه: "وإذا روى الش بقول
فإنــام يريــده للمذاكــرة أو للرتويــح عــن النفــس كغــريه 
مــن نقــاد عــرصه" )عباس،1٤22هـــ=2٠٠1م: 82(، 
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ــا  ــورد ألجله ــي ي ــة الت ــباب الثانوي ــن األس ــذا م فه
املصنفــون الشــعر يف مؤلفاهتــم، واحلــرصي واحــٌد مــن 
هــؤالء، فقــد تــويف يف القــرن اخلامــس اهلجــري وهــو 
ــرن  ــابقيه يف الق ــج س ــره منه ــن أم ــري م ــلك يف كث يس
الثالــث اهلجــري مــن الذيــن صنفــوا: البيــان والتبيــني، 
ــك  ــري إىل ذل ــه يش ــام أن ــاب، ك ــل، وأدب الكت والكام
رصاحــًة يف مقدمــة كتابــه حــني يقــول: "وهــو كتــاب 
ــره إىل شــعره")احلرصي،  ــه مــن نث ــر في يتــرصف الناُظ
ــر  ــب النث ــة بجان ــادة رئيس ــعر م د.ت: 3٤/1( ، فالش
يف كتــاب زهــر اآلداب وثمــر األلبــاب، وعــن هذيــن 
ــا  ــدر م ــعر بق ــرى، فالش ــواد أخ ــرع م ــني تتف اجلنس
ــام  ــف ومه ــه وظائ ــي إال أن ل ــوع اإلثرائ ــن التن ــه م في
ــار  ــد أش ــاب، وق ــذا الكت ــدم ه ــا خي ــا م ــدة، منه عدي
ــد  ــعر عن ــم الش ــت عل ــه: "طلب ــظ، بقول ــا اجلاح إليه
األصمعــي فوجدتــه ال حيســن إال غريبــه، فرجعــت إىل 
األخفــش فوجدتــه ال يتقــن إال إعرابــه، فعطفــت عــىل 
ــار  ــل باألخب ــا اتص ــل إال م ــه ال ينق ــدة فوجدت أيب عبي
وتعلــق باأليــام واألنســاب، فلــم أظفــر بــام أردت إال 
عنــد أدبــاء الكتــاب كاحلســن بــن وهــب، وحممــد بــن 
الزيات")ابن رشــيق، 1٤٠1هـــ=1981م: 1٠5/2(. 
إن اســتيعاب احلــرصي للمهــام الرئيســة التــي يضطلــع 
هبــا الشــعر يف أي مصنّــٍف جعلــت حضــوره يف كتــاب 
زهــر اآلداب حضــوًرا متوازًنــا، فهــو يضطلــع بخدمــة 
مــواد الكتــاب، ليكــون وروده بــام يتوافــق مــع طبيعــة 
زهــر اآلداب، فجــاء الشــعر متســًقا مــع مــا يرمــي إليــه 
املؤلــف، ومتوائــاًم مــع أهدافــه ومنهجــه الــذي اعتمــد 

عليــه يف تبويــب الكتــاب وتوزيــع مادتــه.

ثانًيا: نصيب الكتاب من مادة النثر:
ــادة  ــذا فهــو امل ــاب؛ ل ــر أغلــب مــادة الكت ُيشــكل النث
التــي اعتمــد عليهــا احلــرصي، وعمــل  الرئيســة 
عــىل انتقائهــا مــن مصــادر خمتلفــة، وفــق معايــري 
ــرصي، د.ت:  ــه )احل ــة كتاب ــا يف مقدم ــددة، ذكره حم

ــت  ــا تكلم ــيق:: "م ــن رش ــول اب 36،35،3٤/1(، يق
ــه  ــت ب ــا تكلم ــر مم ــور أكث ــد املنث ــن جي ــرب م ــه الع ب
ــرشه،  ــور ع ــن املنث ــظ م ــم حيف ــوزون؛ فل ــد امل ــن جي م
وال ضــاع مــن املــوزون ُعــرشه" )1٤٠1هـــ=1981م: 
2٠/1(، فالنثــر يف كالم العــرب أكثــر مــن الشــعر 
ــل  ــع فـ"أص ــر متوق ــف أم ــذا املصن ــر يف ه ــة النث وغلب
1٤27هـــ=2٠٠6م:  منثور")النهشــيل،  الــكالم 
فهــو  الشــعر  مــن  تنوًعــا  أكثــر  فالنثــر    ،)63/1
ــد  ــذي ق ــق ال ــرشح والتعلي ــل وال ــتوعب التحلي يس
يــورده املؤلــف عــىل أي نــص شــعري أو نثــري يف هــذا 
ــدأ  ــور املبت ــكالم املنث ــظ: "وال ــول اجلاح ــاب، يق الكت
ــذي حتــول  ــور ال ــع مــن املنث عــىل ذلــك أحســن وأوق
مــن مــوزون الشــعر" )اجلاحــظ، 1385هـــ=1965م: 
75/1(، وإشــارة اجلاحــظ هنــا تبــني قــدرة النثــر عــىل 
ــي قــد ال حَيســن  ــل الت اســتيعاب األحــداث والتفاصي
إيداعهــا الشــعر، وال ســيام أن هــذا الكتــاب الــذي بــني 
أيدينــا يوظــف النثــر توظيًفــا غــري تقليــدي، ليســتثمره 
عــرب حموريــن رئيســني؛ ومهــا مــا يمثــالن الشــق اآلخــر 
يف الكتــاب وهــو النثــر، ليكــون حضــوره عــىل نمطني: 
األول: نثــر ليــس مــن إنشــاء املؤلــف، ولكنــه منقــول 
مــن أحــد املصــادر، شــأنه شــأن القصائــد التــي 
أودعهــا كتابــه، والثــاين: نثــر مــن إنشــاء املؤلــف نفســه 
ســواء أكان تعليًقــا أم رشًحــا كــام ســيأيت بيانــه الحًقــا.  

أ- نثر ليس من إنشاء املؤلف: 
وهــذا النــوع مــن النثــر انتقــاه احلــرصي مــن مصــادر 
ة؛ مــن الكتــب ومــن ذاكرتــه وقــد جتنــب يف انتقائه  عــدَّ
ــا يف  ــار إليه ــور أش ــدة أم ــة ع ــوص النثري ــذه النص هل
ــار  ــذا االختي ــب يف ه ــول: "ومل أذه ــه، يق ــة كتاب مقدم
إىل مطــوالت األخبــار" )احلــرصي: د.ت: 1/3٤(، 
ــاب ســيجعل امللــل  ــري يف الكت ألن طــول النــص النث
يتســّلل إىل القــارئ وهــذا األمــر أراد املصنــف جتنبــه يف 
كتابــه، يقــول: "ومل يكــن شــارًدا حوشــًيا، وال ســاقًطا 
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ســوقًيا" )احلــرصي: د.ت: 33/1(، وقــد جتنب غريب 
ــتنكره اآلذان،  ــيغه األذواق وتس ــا ال تستس ــكالم مم ال
مــن الــذي ال يتكــرر وروده يف كالم العــرب، ويتطلــب 
ــاه البحــث يف معاجــم اللغــة  ــة معن مــن القــارئ ملعرف
ــر  ــة عم ــدح اخلليف ــد امت ــذا فق ــّقة، ول ــه مش ــذا في وه
ــن  ــري ب ــاعر زه ــه- الش ــاب -ريض اهلل عن ــن اخلط اب
"كان ال يعاظــل وكان يتجنــب  أيب ســلمى بقولــه: 
ــكري، 1371هـــ=1952م:  ــكالم" )العس ــيش ال وح
162(، فالفصاحــة ال تكــون بالــكالم الغريــب الــذي 
يصعــب فهمــه ويعــرس معنــاه، يقــول ابــن قتيبــة: فيــام 
يســتحب للكاتــب: " ويســتحب لــه أن يــدع يف كالمــه 
التَّْقعــري والتَّْقعيــب)1( ")ابــن قتيبة،1٤٠2هـ=1982م: 
16(، أي أال يتكلــم بأقــى قعــر فمــه ويقصــد بذلــك 
ــربر  ــا ي ــو م ــك ه ــب ذل ــكالم، وجتن ــن ال ــب م الغري
وضــوح املــادة النثريــة وجالءهــا عنــد احلــرصي 
ــا  ــل بينن ــي تفص ــة الت ــدة الزمني ــول امل ــن ط ــم م بالرغ

ــه. وبــني زمان
ــحاق  ــو إس ــه أب ــذي انتهج ــلوك ال ــذا الس ــل ه ولع
ــح  ــن مالم ــا ع ــف لن ــكالم يكش ــويش ال ــه حل يف جتنّب
تشــّكل احلــس النقــدي لديــه يف هــذا الكتــاب، وعــن 
ــن  ــني الذي ــاه املتلق ــف جت ــؤولية املؤل ــعاره ملس استش
ينتظــرون منــه نتاًجــا يلبــي رغباهتــم، فحــويش الــكالم 
ــيغه  ــول، وال تستس ــه العق ــر من ــامع، وتنف ــه األس متجُّ
األلســن، ومــن هــذا املنطلــق أدرك احلرصي مســؤوليته 
ــني يف  ــاد واملؤلف ــا للنق ــذي كان مهًّ ــارئ، ال ــاه الق جت
ــياق:  ــذا الس ــدي يف ه ــول اآلم ــور، يق ــف العص خمتل
"فــإين أدلــك عــىل مــا ينتهــي بــك إىل البصــرية والعلــم 
ــل  ــة أو اجله ــذه الصناع ــك هب ــك يف معرفت ــر نفس بأم
ــم  ــة يف عل ــه األئم ــع علي ــا أمج ــر م ــو أن تتنظ ــا، وه هب
الشــعر مــن تفضيــل بعــض الشــعراء عــىل بعــض، فــإن 
ــة ذلــك فقــد علمــت، وإن مل تعرفهــا فقــد  عرفــت علَّ

)1( التقعيب: أن جيعل املتحدث شفتيه كالقعب يف االستدارة.

جهلــت" )اآلمــدي،  138٠هـــ=196٠م: 1/39٤(. 
ــرصي  ــد احل ــة عن ــادة النثري ــاء امل ــاين النتق ــار الث املعي
حديــث  يف  الــدارج  أي  الــكالم؛  ســوقي  جتنــب 
والبيــاين،  اللفظــي  اجلــامل  مــن  واخلــايل  العامــة 
الســوقيَّ  جتتنــب  أن  ذلــك  يف  "فالقصــد  يقــول: 
ــك يف هتذيــب األلفــاظ،  ، وال جتعــل مهَّ والوحــيشَّ
وشــغلك يف التخلُّــص إىل غرائــب املعــاين" )اجلاحــظ،  
ــلوب يف  ــذا األس 1٤18هـــ=1998م: 255/1( وه
ــدأ صدورهــا  ــي ب ــز املؤلفــات الت ــة هــو مــا يمي الكتاب
منــذ أوائــل القــرن الثالــث اهلجــري كالبيــان والتبيــني، 
ــر اآلداب  ــوادر، وزه ــب، والن ــل، وأدب الكات والكام
ــذا  ــته يف ه ــدد دراس ــا بص ــذي أن ــاب، ال ــر األلب وثم
ــق  ــا يطل ــي م ــة ه ــة يف الكتاب ــذه الطريق ــث، فه البح
النقــاد عليهــا الســهل املمتنــع الــذي جيمــع بــني جزالــة 
ــوح  ــا ووض ــارة ورونقه ــاء العب ــه، وهب ــظ وقوت اللف

ــه. ــى وجالئ املعن
ــت  ــة ليس ــا نثري ــه نصوًص ــرصي يف كتاب ــورد احل وي
ــرى،  ــادر أخ ــن مص ــة م ــا منقول ــائه ولكنه ــن إنش م
ومــن ذلــك مــا يطالعنــا بــه يف اجلــزء األول مــن 
ــا للجاحــظ يف وصــف  الكتــاب، حيــث ينقــل نصًّ
ــاٌء  ــاب وع ــظ الكت ــال اجلاح ــه: "ق ــول في ــب يق الكت
مــيلء علــاًم، وظــرف حــيش ظرًفــا، وبســتان حُيَْمــُل يف 
ــى،  ــن املوت ــق ع ــر، ينط ــب يف حج ــٌة تقل رْدن، وروض
ويرتجــم كالم األحيــاء، وقــال: مــن صنَّــف كتاًبــا فقــد 
ــاء  ــتعطف، وإن أس ــد اس ــن فق ــإن أحس ــتهدف، ف اس

ــتقذف. ــد اس فق
وقــال" وال أعلــم جــاًرا أبــّر، وال خليًطــا أنصــف، وال 
ــا أظهــر  ــاًم أخضــع، وال صاحًب ــا أطــوع، وال ُمعّل رفيًق
ــا، وال  ــالالً وإبراًم ــل إم ــة، وال أق ــل جناي ــة، وأق كفاي
ــن  ــد م ــًة، وال أبع ــّل غيب ــا وال أق ــا وإجراًم ــل خالًف أق
عضيهــٍة وال أكثــر أعجوبــًة وترصًفــا، وال أقــّل صلًفــا 
وتكلًفــا، وال أبعــد مــن مــراء، وال أتــرك لشــغب، وال 
ــاب"  ــن كت ــال م ــن قت ــف ع ــدال، وال أك ــد يف ج أزه
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)احلــرصي: د.ت: 183/1(، ويتضــح مــن خــالل 
ــه  ــه التزام ــرصي كتاب ــه احل ــذي أودع ــص ال ــذا الن ه
باملعايــري التــي ســبق أن كشــف عنهــا يف مقدمتــه التــي 

ــث. ــذا املبح ــا يف ه أرشت إليه

 ب- نثر من إنشاء املؤلف:
ــر يف  ــن النث ــاين م ــوع الث ــربز الن ــر ي ــب اآلخ ويف اجلان
ــر مــن  كتــاب: زهــر اآلداب وثمــر األلبــاب، وهــو نث
ــا عــن  إنشــاء املؤلــف نفســه، ســواًء أكان ذلــك حديًث
أي موضــوع مــن املوضوعــات التــي ذكرهــا أم تعليًقــا 
ــك  ــن ذل ــة، وم ــوص نثري ــعرية أم نص ــات ش ــىل أبي ع
ــرّب  ــح ُمع ــكالم فصي ــد ب ــوع احلس ــىل موض ــه ع تعليق
ــن  ــا م ــي اختاره ــوص الت ــن النص ــاالً ع ــلُّ مج ال يق
ــدة،  ــارُب احلس ــْت عق ــول: "دبَّ ــة، يق ــادر خمتلف مص
وكمنــت أَفاعيهــم بــكلِّ مرصــٍد، فــالن َمْعجــون مــن 
ــق  ي ــب الضِّ ــروٌب يف قال ــة، م ــد واملنافَس ــِة احلس طين
واملناقشــة، قــد وكَل يب حلًْظــا َينَْتِضــُل بأســهِم احلســد، 
ــه ِحقــد، احلاســُد  ــه حســد، وعقــد كلُّ فــالن جســٌد كلُّ
ــَق  ــدرُك حقائ ــني ُت ــح، بع ب ــِن الصُّ ــن حماس ــى ع َيعم
الُقْبــِح" )احلــرصي: د.ت: 2٤8/1( ، وقولــه: "قلــت: 
ــُب  ــمع، قري ــوٌل يف الس ــع مقب ــد الطب ــكالُم اجلي وال
املِثــال، بعيــد امَلنـَـال، أنيــق الديباجــة، رقيــق الزجاجــة، 
ــِه،  ــم صانع ــن وه ــّوه م ــامعِه، كدن ــم س ــن َفْه ــو م يدن
ــف الكعــوب، معتــدُل األنبــوب، يّطــرد  واملصنــوع مثقًّ
ــن يف  ــق احلس ــول َروَن ــه، وجي ــىل َجنَبات ــع ع ــاُء البدي م
ــل،  ــرِف الكحي ــحُر يف الطَّ ــول السِّ ــام جي ــه، ك صفحات
ــعره  ــع ش ــل الصان ــل، ومح ــيف الصقي ــُر يف الس واألَث
عــىل اإلكــراه، يف التعّمــل وتنقيــح املبــاين دون إصــالح 
ــه،  ــوار صيغت ــئ أن ــه، ويطف ــار صنعت ــي آث ــاين يعف املع
وخيرجــه إىل فســاد التعســف، وُقْبــح التكلــف؛ وإلقــاء 
ــه  ــه، وتنفث ــه هاجس ــا يبعث ــول م ــده إىل قب ــوع بي املطب
ــر،  ــق الفك ــر، وتدقي ــامل النظ ــري إع ــن غ ــه، م وساوس
الغــث؛  الــرث، وحّيــز  املشــتهر  إىل حــّد  خيرجــه 

ــط  ــه، التوس ــّول علي ــه، وأع ــري إلي ــا أج ــُن م وأحس
ــع  ــن الطب ــني، م ــني املنزلت ــة ب ــني، واملنزل ــني احلال ب

.)896،895/2 د.ت:  )احلــرصي:  والصنعــة" 
وهــذان النصــان اللــذان أوردهتــام يعكســان شــيًئا 
ــات  ــع املوضوع ــه م ــحاق يف تعامل ــارة أيب إس ــن مه م
املختلفــة، وطريقتــه يف التأليــف واملواءمــة، فهــو يلتــزم 
باملعايــري التــي اســتنّها يف املقدمــة، فأجــده يبتعــد عــن 
اإلطالــة، ليحــاول أن يــوازن بــني اللفــظ واملعنــى فــال 
يغــرق يف الصنعــة ليخلــق ذلــك توازًنا يف النــص، وهذه 
ــه  ــن رشــيق يف كتاب ــي أشــار إليهــا اب ــة الت هــي املعادل
العمــدة يقــول: "فإن املعــاين موجــودة يف طبــاع الناس، 
يســتوي فيهــا اجلاهــل واحلــاذق، ولكــن العمــل عــىل 
جــودة األلفــاظ، وحســن الســبك، وصحــة التأليــف" 
ــد  ــيق: 1٤٠1هـــ=1981م:127/1(،  وق ــن رش )اب
اســتطاع احلــرصي أن خيلــق حالــًة مــن التــوازن 
بــني هــذه العنــارص لُتكــّون يف جمموعهــا أســلوًبا 
ــم  ــلوبه يتس ــل أس ــا جع ــذا م ــه، وه ــرُف ب ــا يع خاًص
التــي  والبالغيــة  اللغويــة  الســامت  مــن  بالعديــد 
ــذه  ــني يف ه ــن املؤلف ــريه م ــرصي وغ ــر احل ــت نث جعل
ــي،  ــم )الكعب ــرب وغريه ــاد الع ــاغاًل للنق ــة ش احلقب
ــن  ــث ع ــأفرغ احلدي 1٤26هـــ=2٠٠5م: ٤61(، وس
ــايل. ــث الت ــة يف املبح ــة والبالغي ــامت اللغوي ــذه الس ه

املبحث الثاين: 
الصناعة يف الكتاب َمْقَصٌد للمؤلف:

ــري  ــس اهلج ــرن اخلام ــه يف الق ــرصي كتب ــف احل ألَّ
ــه  ــرت في ــذي ازده ــاين، ال ــايس الث ــرص العب أي يف الع
ــة  ــة واملعنوي ــة اللفظي ــون الزين ــة؛ لتك ــة البديعي الصنع
مــن الســامت البــارزة يف الشــعر والنثــر، ليصبــح 
ــك  ــائد يف ذل ــو الس ــاول األدب ه ــاه يف تن ــذا االجت ه
البديعيــة  الصناعــة  فـــ"إن  ولإلنصــاف،  العــرص 
العصــور  امتــداد  عــىل  تدرجيًيــا  تطــوًرا  تطــورت 
إال  1٤22هـــ=2٠٠1م:585(،  )اجلديــع،  األدبيــة" 
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ــية  ــة العباس ــرزت يف احلقب ــي ب ــة الت ــذه الصناع أن ه
ــه احلــرصي  بلغــت ذروهتــا يف العــرص الــذي ألــف في
ــا  ــا طبيعًي ــة انعكاًس ــة األدبي ــذه احلُّل ــون ه ــه، لتك كتاب
ــث  ــذاك، حي ــع آن ــها املجتم ــي كان يعيش ــة الت للحال
ــري  ــس اهلج ــرن اخلام ــية يف الق ــة العباس ــت البيئ بلغ
أوج تطورهــا وازدهارهــا، وكــام نعــرف أن األدب 
انعــكاس للبيئــة بــكل ســياقاهتا االجتامعيــة والسياســية 
ــىل  ــوم ع ــت تق ــية كان ــاة العباس ــة، فـ"احلي واالقتصادي
الــرتف والزينــة مــن تصنيــع وزخــرف، إذ جــاء أدهبــم 
صــورة مــن حياهتــم وترمجاًنــا صادًقــا لواقعهــم" 
لينعكــس  1٤27هـــ=2٠٠6م:1٠9/2(،  )علــم، 
ــر  ــوف األدب لتظه ــف صن ــىل خمتل ــور ع ــذا التط ه
ــلم  ــواس ومس ــار وأيب ن ــع بش ــعر م ــا يف الش "بوادره
ــد أيب  ــة عن ــرت واضح ــخت فظه ــد، وترس ــن الولي ب
متــام" )اجلديــع، 1٤22هـــ=2٠٠1م:585(، وقــد تأثر 
ــل  ــاء، فه ــعراء واألدب ــن الش ــري م ــرة الكث ــذه الظاه هب
ــذه  ــروا هب ــن تأث ــؤالء الذي ــني ه ــن ب ــرصي م كان احل

ــرة؟  الظاه
وهــذا الســؤال هــو مــا ســأجيب عنــه يف هــذا املبحــث 
ــة  ــة اللفظي ــني، األول: الزين ــن اثن ــالل حموري ــن خ م
ــف(،  ــادة الوص ــبيهات، إج ــجع، التش ــة )الس واملعنوي
والثــاين: اإلغــراق يف الصنعــة بــاب مــن أبــواب 
الغمــوض، ألكشــف عــن مــدى انعــكاس ذلــك عــىل 
ــه:  ــواد كتاب ــار م ــه يف اختي ــرصي وذوق ــلوب احل أس
ــت  ــص إذا كان ــاب، وباألخ ــر األلب ــر اآلداب وثم زه
ــذي  ــرص ال ــارزة يف الع ــامت الب ــدى الس ــة إح الصنع

ــاب. ــف الكت ــه مؤل ــاش في ع

أوالً: الزينــة اللفظيــة واملعنويــة )الســجع، التشــبيهات، 
الوصــف(:

ــادة  ــف بإج ــه املؤل ــاش في ــذي ع ــرص ال ــتهر الع اش
الوصــف والتشــبيه وتنوعهــام، واإلغراق يف املحســنات 
البديعيــة كالســجٍع، وهــذا جــزء مــن "تطــور النثــر يف 

ــاع  ــلوًبا" )من ــورًة، وأس ــرًة، وص ــايس فك ــرص العب الع
ــف  ــرون، 1٤2٠هـــ=1999م:9٠(،  إال أن املؤل وآخ
ــا  ــذ موقًف ــدال ليتخ ــرة باعت ــذه الظاه ــع ه ــل م تعام
ــرق يف  ــذي يغ ــاه ال ــذا االجت ــع ه ــه م ــًطا يف تعاطي وس
ــن  ــف ع ــة، ليكش ــة واملعنوي ــة اللفظي ــف الزين توظي
ــة  ــك املوج ــره بتل ــدي تأث ــوح دون أن يب ــه بوض رأي
ــرصي:  يف  ــول احل ــرص، يق ــك الع ــت ذل ــي اجتاح الت
الصناعــة وأثرهــا عــىل الــكالم: "قلــت والــكالُم اجليــد 
الطبــع مقبــول يف الســمع، قريــب املثــال، بعيــد املنــال، 
ــم  ــن فه ــو م ــة، يدن ــق الزجاج ــة، رقي ــق الديباج أني
ــف  ســامعه، كدنــّوه مــن وهــم صانعــه، واملصنــوع مثقَّ
الكعــوب، معتــدُل األنبــوب، يّطــرد مــاء البديــع 
ــه،  ــن يف صفحات ــق احلس ــول رون ــه، وجي ــىل َجنَبات ع
ــُر يف  ــل، واألث ــرف الكحي ــحر يف الطَّ ــول السِّ ــام جي ك
الســيف الصقيــل، ومحــل الصانــع شــعره عــىل اإلكــراه 
يف التعمــل وتنقيــح املبــاين دون إصــالح املعــاين يعفــي 
ــه إىل  ــه، وخيرج ــوار صيغت ــئ أن ــه، ويطف ــار صنعت آث
فســاد التعســف، وُقبــح التكّلــف؛ وإلقــاء املطبــوع بيده 
ــن  ــه، م ــه وساوس ــه، وتنفث ــه هاجُس ــا يبعث ــول م إىل قب
غــري إعــامل النظــر، وتدقيــق الِفكــر، وخيرجــه إىل َحــّد 
ــري  ــا أج ــن م ــث؛ وأحس ــز الغ ــرّث، وحي ــتهر ال املش
عليــه، وأعــّول عليــه، التوســُط بــني احلالــني، واملنزلــة 

ــة" ــع والصنع ــن الطب ــني، م ــني املنزلت ب
)احلرصي، د.ت: 896،895/3 (. 

ــه  ــوح رأي ــىّل بوض ــابق يتج ــص الس ــالل الن ــن خ وم
ــار  ــن املعي ــوع، وع ــوع واملصن ــكالم املطب ــألة ال يف مس
ــًة  ــدُّ وثيق ــه يع ــأن، فحديث ــذا الش ــه يف ه ــذي يّتبع ال
تكشــف يل جانًبــا ُمهــاًم يتمّثــُل يف الركيــزة التــي اعتمــد 
عليهــا يف انتقــاء مــواد هــذا الكتــاب لتكــون جــزًءا مــن 
ــول يف الســمع  منهجــه العــام يف تأليفــه، فالــكالم املقب
الــذي ال مَتُّجــه األذواق وجيمــع بــني الطبــع والصنعــة 
ُل عليــه يف هــذا  املتزنــة هــو الــكالم املثــايل الــذي ُيعــوَّ
ــذ تلــك األصنــاف  الكتــاب، وهلــذا فهــو يدعــو إىل نب
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مــن الــكالم التــي مل يــراع قائلهــا القوانــني التــي أشــار 
إليهــا ســابًقا وهــذا يكشــف -كــام أرشت- جانًبــا مــن 
ــام  ــذا املق ــيل يف ه ــه، ولع ــواد كتاب ــاء م ــه يف انتق منهج
أســوق مثــاالً عــىل الصنعــة غــري املتكلفــة التــي ختــدم 
املعنــى، قولــه املســجوع يف ذكــر البــكاء واجلــزع 
وِعظــم املصائــب: "خــرٌب َعــزَّ عــىل النفــوس مســمعه، 
وأثــر يف القلــوب موقعــه، خــرٌب تصطــكُّ لــه املســامُع، 
ــه احلبــاىل، وتصحــو  وترتــجُّ لــه األضالــع، وتســقط ل
منــه الســكارى، خــرٌب كادت لــه القلــوب تطــرُي، 
والعقــوُل تطيــُش، والنفــوس تطيــح" )احلــرصي، 

.)  896،895/3 د.ت: 
ويف هــذا النــص يتجــىّل الســجع غــري املتكلــف الــذي 
ــجع  ــن الس ــٌد ع ــو بعي ــع، فه ــىل الطب ــا ع ــأيت جارًي ي
ــمع  ــىل الس ــاًل ع ــا وثقي ــون متكلًف ــذي يك ــوم ال املذم
ــحاب، وأْمــرَع  كــام أجــده يف هــذا النــص: "جــادك السَّ
َغــاب؛ نحــن  لــك اجلنــاب، وَضَفــْت عليــك النِّعــم الرِّ
أولــو اآلكال واحلدائــق األَْغَيــال والنِّعــم اجلَُفــال" 
ــص  ــذا الن ــس ه ــرصي، د.ت: 855/3(، ويعك )احل
مــا أعنيــه مــن الســجع املتكلَّــف املذمــوم، وهلــذا 
فاحلــرصي يســتخدم الســجع بالشــكل الصحيــح 
ــوازن  ــو الت ــذا ه ــوع، وه ــع املوض ــًيا م ــون متامش ليك
ــر  ــد إىل ذك ــال يعم ــى، ف ــظ واملعن ــني اللف ــوب ب املطل
ألفــاظ مســجوعة بمجــرد أن هلــا ذات الوقــع والــوزن، 
ــس  ــو التجني ــى نح ــْد املعن ــم مل َيُق ــل "أن املتكل فاألص
ــه الفــرق  والســجع، بــل قــاده املعنــى إليهــام، وعــرب ب
ــو رام تركهــام إىل خالفهــام ممــا ال  ــه ل ــى إن عليهــام، حت
ــى  ــوق املعن ــن عق ــل م ــجع، لدخ ــه وال س ــس في جتني
ــه  ــب إلي ــام ُينس ــبيٍه ب ــه، يف ش ــة علي ــال الوحش وإدخ
النافــر"  والســجع  املســتكره،  للتجنيــس  املتكلــف 
وهلــذا   ،)21،2٠ 1٤22هـــ=2٠٠1م:  )اجلرجــاين، 
فأســامع املتلقــني متــجُّ الســجع املتكلــف الــذي ال يتجــه 
إىل بــؤرة املعنــى بقــدر اجتاهــه إىل األلفــاظ التــي ختــدم 
ــان الــذي حييــط  الســجعة، لتبحــث عــن اجلــرس الرن

هبــذه األلفــاظ املســجوعة التــي تعكــس رغبــة منشــئ 
ــا. ــاظ وتنميقه ــني األلف ــص يف تزي الن

يزخــر كتــاب زهــر اآلداب بالكثــري مــن املواد الشــعرية 
ــذي  ــرص ال ــف؛ ألن الع ــاول الوص ــي تتن ــة الت والنثري
ــد  ــف، فق ــة الوص ــتهر برباع ــرصي اش ــه احل ــاش في ع
ــم،  ــه أبصاره ــت علي ــا وقع ــعراء كل م ــف الش وص
ــي  ــرة الت ــة املزده ــة احلري ــك البيئ ــاعدهم يف ذل س
ــودة  ــف، د.ت:233(، ويف ج ــا )ضي ــوا يف كنفه عاش
الوصــف وحســن التشــبيه يذكــر احلــرصي أبياًتــا 

ــيًفا:  ــا س ــف فيه ــرتي يص للبح
قد جدَت بالــطَّرف اجلــواد فثنه       

                             ألخيك من َجـْدَوى يديك بُمنـْصِل
يتنـــاول الــّروَح البـــعيَد مـنالـُه            

                              عفـًوا ويفتــح يف الفضــاِء امُلقـفل
بـإنـارة يف كـــل َحتـــٍف مـظـــِلم               

                                وهــدايٍة يف كــل نفــٍس جمـــهِل
َيْغَشى الوغـى فالتـرس ليـس بُجنٍَّة            

                             ِمْن حــّده والدرع ليــس بَمْعِقل)1(
                                )احلرصي، د.ت: 837/3(، )البحرتي، 1392هـ=1972م:  175/3(. 

وهــذه األبيــات توقفنــا عــىل حســن اختيــار احلــرصي، 
ــال أيب  ــن أمث ــعراء م ــعر الش ــىل ش ــه ع ــعة اطالع وس
ــه  ــورد يف كتاب ــال ي ــي، ف ــن الروم ــرتي واب ــام والبح مت
إال األبيــات التــي حتــوي تشــبيهاٍت فريــدة، ترتبــط يف 
معانيهــا باخلــالل واخلصــال التــي يشــتهر هبــا العــرب 
ويفتخــرون هبــا، لتــأيت يف مقدمــة هــذه اخلصــال 
الشــجاعة واإلقــدام، و"لتلــك اخلصــال املحمــودة 
حــاالٌت تؤكدهــا وتضاعــف حســنها، وتزيــد يف جاللة 
التمســك هبــا، كــام أن ألضدادهــا أيًضــا حــاالت تزيــد 
يف احلــطِّ ممــن وســم بــيشء منهــا، ونســب إىل استشــعار 

ــوي، د.ت: 18(.  ــا" )العل مذمومه
ــي  ــة الت ــرز األدوات البالغي ــدى أب ــو إح ــبيه ه والتش

)1(  األبيات من البحر الكامل.
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الصــور  تكويــن  أجــل  مــن  الشــعراء  يســتعملها 
البديعــة التــي ترتبــط بأذهــان املتلقــني ارتباًطــا وثيًقــا، 
ــه ال آخــر  فهــو متعــدد ومتنــوع، فـ"التشــبيه بــاب كأن
ولــذا  له")املــرّبد، 1٤18هـــ=1997م: 1٠57/2(، 
ــامم  ــرد باهت ــة تنف ــبيهات البديع ــد أن التش ــي أج فإنن
املتلقــني، فتــأرس ألباهبــم وترافــق خياهلــم دوًمــا، 
وهــذا مــا يفــرس عبــور هــذه التشــبيهات التــي تتزيــن 
ــور  ــف العص ــعرية يف خمتل ــات الش ــض األبي ــا بع هب
صنوفهــم  بمختلــف  املتلقــني  فأجــد  واألزمنــة، 
يستشــهدون هبــذه األبيــات ويتغنــون هبــا، ولعــل 
ــدم  ــام خي ــتثمره ب ــر واس ــذا األم ــحاق أدرك ه ــو إس أب
الكتــاب، فـ"التشــبيه مــن أكثــر كالم النــاس" )املــرّبد، 
1٤18هـــ=1997م: 1٠57/2(، حيــث اختــار لكتابه 
األبيــات الشــعرية التــي تضــمُّ تشــبيهاٍت فريــدة ترافــق 
مــا يتطلــعُّ إليــه املتلقــون يف خمتلــف العصــور، لتمّثــل 
ــرًيا مــن كتــاب زهــر  موضوعــات الوصــف جــْزًءا كب
اآلداب، وهــذا االجتــاه يف التأليــف ال يقتــرص عــىل 
ــن  ــف ع ــبييل يكش ــد اإلش ــذا الولي ــاب، فه ــذا الكت ه
ــل  ــا يتص ــا م ــه، خصوًص ــواد كتاب ــاء م ــه يف انتق منهج
ــر يف  ــا الناظ ــل أهي ــول: "وتأم ــوص، يق ــد النص بفرائ
كتــايب، تأمــل اليقــظ املنتقــد، واملميــز تــر أغــرب 
ــات،  ــرع األبي ــات، وأب ــب الصف ــبيهات، وأعج التش
وأبــدع الكلامت" )اإلشــبييل، 1٤٠7هـــ=1987م:5(، 
ــدُّ  ــب يع ــزة يف الكت ــوص املمي ــاء النص ــإن انتق ــذا ف ول
ــات يف  ــا املؤلف ــمت هب ــي اتس ــامت الت ــرز الس ــن أب م
القــرن اخلامــس اهلجــري، وكان ذلــك أبــرز اجتاهــات 
ــرت  ــي ازده ــة الت ــور األدبي ــذه العص ــف يف ه التألي

ــة. ــا الصنع فيه

أبــواب  مــن  بــاب  الصنعــة  يف  اإلغــراق  ثانًيــا: 
: ض لغمــو ا

يف  اإلغــراق  موضــوع  املحــور  هــذا  يف  ســأتناول 
الصنعــة، وأقصــد بذلــك: املبالغــة يف اســتخدام البديــع 

مــن حمســنات بالغيــة وغريها، وســبب اســتدعائي هلذا 
املوضــوع يف دراســتي هو شــيوع اســتخدام املحســنات 
اخلامــس  القــرن  خــالل  فيهــا  والغلــو  البالغيــة، 
ــه،  ــه في ــرصي كتاب ــف احل ــذي أّل ــرص ال ــري الع اهلج
وهــذا جانــب مــن الثــورة عــىل الكالســيكية واالجتــاه 
ــن،1385هـ=1 ــك العرص)نيكلس ــد يف ذل إىل التجدي
ــتقرائي  ــالل اس ــن خ ــف م 966م:6٠،59(،  وسأكش
ــر  ــدى تأث ــاب، م ــر األلب ــر اآلداب وثم ــاب زه لكت
ــاد  ــاء والنق ــم األدب ــذي انقس ــه ال ــذا التوج ــف هب املؤل

ــه. ــارض ل ــد ومع ــني مؤي ــمني ب ــه إىل قس حيال
ــه  ــار)احلرصي، د.ت:896،895/3( يف كتاب ــد أش وق
إىل املصنــوع، مــن الشــعر والنثــر، وقصــد بــه الصنعــة 
املتوازنــة التــي ال ختــرج عــن ســياق املألــوف لتصــل إىل 
مرحلــة اإلغــراق كــام نجــد يف بعــض النــامذج املتكلفــة 
ــاد، والقــايض  عنــد ابــن العميــد، والصاحــب ابــن عّب
الفاضــل الــذي يقــول يف وصــف قلعــة: "وافينــا 
ــٌة  ــاب؛ وهام ــاٌب يف ِعق ــحاب، وُعق ــٍم يف س ــة نج قلع
ــُل كان  هلــا الغاممــة عاممــة، وأنملــٌة إذا خضبهــا األصي
وهــذا  ُقالمة")النويــري، د.ت:8/2(،  هلــا  اهلــالل 
ــد  ــوض والبع ــؤدي إىل الغم ــف امل ــة التكل ــن أمثل م
عــن فحــوى الــكالم، وهلــذا ال أجــد يف كتــاب: زهــر 
ــكالم،  ــة يف ال ــن الصنع ــوع م ــذا الن ــل ه اآلداب مث
ومــا أورده املؤلــف أراد بــه اإلشــارة إىل التكلــف، أمــا 
ــراق  ــه اإلغ ــب في ــد جتنّ ــائه فق ــن إنش ــذي م ــر ال النث
يف الصنعــة، وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه أن التمييــز 
بــني الصنعــة املتكلفــة واملقبولــة ال بــد أن يقــاس 
بمعيارهــم؛ مــن خــالل معرفــة تقاليــد التلقــي يف ذلــك 
العــرص فــام نــراه متكلًفــا عندنــا قــد يكــون بمقاييســهم 
ــة  ــة املقبول ــة الصنع ــن أمثل ــر، وم ــو اخلاط ــا عف جارًي

ــل: ــف اللي ــرايب يف وص ــول أع ق
والليُل َيطردُه النهاُر وال ترى       

                                       كالليـِل َيطرُدُه النهاُر َطريًدا
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فرتاه مثَل البـيِت ماَل ِرواُقُه       
ُه املمدودا                                         هتك املقّوُض ِسرْتَ

                                                )احلرصي: د.ت:8٠7/3(
ــرصي  ــوقها احل ــي يس ــعرية الت ــات الش ــذه األبي وه
ــة،  ــا الصنع ــىّل فيه ــعر، تتج ــع الش ــن بدي ــا م ــىل أهن ع
ولكنهــا صنعــة ال تؤثــر عــىل األبيــات فتجنــح هبــا إىل 
الغمــوض والتعقيــد، وهــذا مــن صفــات جيــد الشــعر 
عنــد قدامــة بــن جعفــر، حيــث يقــول: "والــذي 
ــه  ــع في ــون إذا اجتم ــا، ويك ــعر فائًق ــه الش ــمى ب يس
ــم،  ــن النظ ــة، وحس ــة املقابل ــا، صح ــنًا رائًق مستحس
ــة التشــبيه،  ــدال الــوزن، وإصاب ــة اللفــظ، واعت وجزال
جعفــر،  التكلف")ابــن  وقلــة  التفصيــل،  وجــودة 
ــي  ــامت الت ــذه الس 1356هـــ=1937م، ص8٤(، وه
أشــار إليهــا قدامــة يف وصفــه جلّيــد الشــعر، يشٌء 
مــن األدوات واملعايــري التــي اســتثمرها احلــرصي 
ــذا جــزء مــن منهجــه يف  ــاب وه ــواد الكت ــه مل يف انتقائ

ــاب. ــر األلب ــر اآلداب وثم ــواد زه ــار م اختي

املبحث الثالث: املراوحة بني اجلد واهلزل:
ــاح  ــارص نج ــم عن ــن أه ــارئ م ــرصي أن الق أدرك احل
ــوزع يف  ــو ي ــذا فه ــة؛ ل ــه واجب ــاب، وأن مراعات الكت
ــارئ،  ــا الق ــف فيه ــات يتوق ــر اآلداب حمط ــه زه كتاب
ــه  ــُد عن ــا وتبع ــاح فيه ــيطة يرت ــرتاحًة بس ــذ اس فيأخ
وعثــاء التنقــل بــني املوضوعــات اجلديــة، لتعيــد 
ــاود  ــه فيع ــاطه وحيويت ــرتاحات نش ــذه االس ــه ه إلي
األدبيــة  املوضوعــات  تلــك  بــني  متنقــاًل  رحلتــه 
ــف  ــاب، فاملؤل ــذا الكت ــا ه ــر هب ــي يزخ ــة الت املتنوع
يــراوح بــني اجلــد واهلــزل، وهــذا مــا اجتــه إليــه 
"أن  ــول:  )اجلاحظ،1٤18هـــ=1998م:366/3(، يق
ــه  يــداوي مؤلفــه نشــاط القــارئ لــه، ويســوقه إىل حظِّ
ــن يشء إىل  ــه م ــك أن خيرج ــن ذل ــه، فم ــال ل باالحتي
ــن  ــه م ــد أن ال خيرج ــاب، بع ــاب إىل ب ــن ب يشء، وم

ــم". ــك الِعل ــور ذل ــن مجه ــّن، وم ــك الف ذل

إن حضــور املوضوعــات اجلدّيــة يف كتــب الــرتاث 
ــري  ــرية تأث ــزل، إال أن لأخ ــات اهل ــن موضوع ــر م أكث
ال يســتهان بــه عــىل املتلقــي، فهــذا احلــرصي خيصــص 
كتابــه: مجــع اجلواهــر يف امللــح والنــوادر، ليــورد 
ــزل  ــدان اهل ــدرج يف مي ــن األدب تن ــة م ــا متنوع صنوًف
ــف  ــذا الصن ــة ه ــىل أمهي ــة ع ــة واضح ــك دالل ويف ذل
ــه يف  ــتثامره ل ــرصي باس ــي احل ــىل وع ــن األدب، وع م

ــه. كتاب
ــر  ــاب زه ــىل كت ــوًرا ع ــزل مقص ــوع اهل ــن موض مل يك
ــدد  ــوره يف ع ــجل حض ــاب، ليس ــر األلب اآلداب وثم
ــن  ــذا اب ــال ه ــبيل املث ــىل س ــرتاث، فع ــب ال ــن كت م
الفريــد،  العقــد  كتابــه:  يف  األندلــيس،  رّبــه  عبــد 
خيصــص بابــًا للفكاهــات وامللــح )ابــن عبدربــه، 
ــي  ــات الت ــرز الرواي ــه أب ــورد في د.ت: ٤٠5/6(، لي
ــب  ــض الكت ــب بع ــوع، إىل جان ــذا املوض ــل هب تتص
ــى  ــار احلمق ــزل، كأخب ــا لله ــا مؤلفوه ــي خصصه الت
ــالء  ــوزي، د.ت:6،5(، والبخ ــن اجل ــني )الب واملغفل
لـ)اجلاحــظ، د.ت:19،18(، وبــال شــك أن تأثــريه 
عــىل املتلقــني كبــري، إال أن اإلكثــار منــه يفقــد الكتــاب 
قيمتــه، لــذا تــربز هنــا أمهيــة املوازنــة بــني املوضوعــات 
اجلديــة واهلزليــة وهــو مــا سأكشــفه مــن خــالل 
ــوع  ــذا املوض ــش ه ــث، ألناق ــذا املبح ــتي يف ه دراس
وأوضــح أبعــاده وجتلياتــه، لــذا فقــد خصصــت حمــوًرا 
ــحاق يف  ــة أيب إس ــني موازن ــزل، ألب ــر لله ــد وآخ للج

ــام. ــع بينه اجلم

أوالً: اجلد:
ــري مــن املوضوعــات  ــاب زهــر اآلداب الكث حيــوي كت
ــات  ــك املوضوع ــد بذل ــة؛ ونقص ــم باجلدي ــي تتس الت
البعيــدة عــن الفكاهــة والرتويــح، بــل إن أغلــب 
املوضوعــات التــي أودعهــا فيــه تنــدرج يف هــذا 
الســياق، وهــذا التنــوع بــني املــواد ســواء أكان شــعًرا 
أم نثــًرا هــو الــذي حيفــظ للكتــاب اتزانــه، فهــو 
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ــعر  ــاء، والش ــة والبلغ ــن البالغ ــات ع ــوي موضوع حي
اآلداب  ليذكــر  واملنشــئني،  واإلنشــاء  والشــعراء، 
االجتامعيــة التــي كانــت ُعرًفــا يف زمانــه، مثــل: معاملــة 
ــاخ،  ــب النُّس ــىل األدب، وواج ــرص ع ــوك، واحل املل
ــاب:  ــا كت ــر هب ــي يزخ ــات الت ــن املوضوع ــا م وغريه

ــاب. ــر األلب ــر اآلداب وثم زه
ــة  ــادة اجلدّي ــىل امل ــه ع ــرصي يف مصنّف ــز احل إن تركي
الرصينــة يف كتابــه جــاء مــن إيامنــه بأمهيــة نــرش العلــم 
ــن  ــك م ــىل ذل ــالته وال أدل ع ــراز رس ــعي يف إب والس
إغفالــه للمجــون الــذي يعــدُّ مــن أبــرز جوانــب اهلــزل 
ــات  ــن املوضوع ــري م ــر بالكث ــذي يزخ ــاب ال يف الكت
ــاء  ــة ج ــن البالغ ــا ع ــا موضوًع ــر منه ــادة، أذك اجل
فيــه: "قيــل لعمــرو بــن عبيــد: مــا البالغــة؟ قــال: مــا 
ك مواقع  بلَّغــك اجلنَّــة، وعــدل بــك عــن النــار، وبــرصَّ

ــك. ــب غّي ــِدك، وعواق ُرْش
قــال الســائل: ليــس هــذا أريــد، قــال: مــن مل حُيِْســن أن 
يســُكَت مل حُيِْســْن أن يســتمع، ومــن مل حُيِْســْن االســتامَع 
ــد، قــال: قــال  مل حُيِســن القــول، قــال: ليــس هــذا أري
ــاء  ــرش األنبي ــا مع ــلم: )إنن ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص النب
ــون أن  ــوا يكره ــكالم؛ وكان ــة ال ــكٌء(، أي قل ــا ب فين
يزيــد منطــق الرجــل عــىل عقلــه، قــال الســائل: ليــس 
هــذا أريــد، قــال عمــرو: يــا هــذا؛ فكأنــك تريــد حتبــري 
اللفــظ يف حســن اإلفهــام، قــال: نعــم، قــال: إنــك إن 
ــة اهللِ عــز وجــل يف عقــول املكلفــني،  أردت تقريــر ُحجَّ
وختفيــف املؤونــة عــن املســتمعني، وتزيــن تلــك املعاين 
ــنة يف اآلذان"  ــن يف األلفــاظ املستحس ــوب املريدي يف قل

ــرصي: د.ت:1٤3/1(. )احل
انتقــاء  النــص دقــة املصنــف يف  ويتجــىّل يف هــذا 
التــي  واملوضوعــات  تتناســب  التــي  النصــوص 
يودعهــا يف كتابــه، إىل جانــب تأثــره يف ذلــك باجلاحــظ، 
حتديــًدا يف كتابــه: البيــان والتبيــني، ولــذا "فــإن املتتبــع 
للكتابــني يلحــظ أثــر البيــان والتبيــني يف مواضــع عــدة 
مــن كتابــه، ومــن تلــك املواضــع قولــه: قيــل لعمــرو 

ــة...  ــك اجلن ــا بّلغ ــال: م ــة؟ ق ــا البالغ ــد: م ــن عبي ب
ــل،   ــان والتبيني")الفيص ــص يف البي ــذا الن ــد ورد ه وق
ــة  ــك دالل 1٤32هـــ=2٠11م: ٤٤6،٤٤5( ، ويف ذل
وإشــارة إىل أن املؤلــف قــد ســلك مــا اجتــه إليــه كبــار 
مؤلفــي عــرصه يف االعتــامد عــىل املوضوعــات اجلــادة، 
وتأثــره هبــم كــام يتضــح مــن هــذا املثــال، وعــرب هــذه 
املوضوعــات تــربز الكثــري مــن قضايــا النقــد املطروحة 
يف كتــاب: زهــر اآلداب وثمــر األلبــاب، التــي تتصــل 
باللفــظ واملعنــى، ومــن هنــا تــربز أمهيــة إلقــاء الضــوء 
عــىل هــذه القضايــا وختصيــص دراســات تتناوهلــا مــن 

ــّدة. ــب ع جوان

ثانًيا: اهلزل:
جيمــع احلــرصي يف كتابــه بــني اجلــد واهلــزل؛ وأقصــد 
باهلــزل حديثــه عــن املوضوعــات الطريفــة والفكاهيــة 
البعيــدة عــن الرزانــة، وهــذا التنـّـوع ســمٌة ال يتســم هبا 
كتــاب زهــر اآلداب فحســب، وإنــام تتســم هبــا كتــٌب 
ــل:  ــور؛ مث ــن العص ــبقه م ــا س ــرصه وم ــرى يف ع أخ
ــان والتبيــني، والكامــل وغريمهــا مــن املصنفــات،  البي
هلــذه  إدراجــه  أثنــاء  برتتيــب  يتقيــد  ال  فاملؤلــف 
ــاٌب  ــو كت ــه: "وه ــة كتاب ــول يف مقدم ــات، يق املوضوع
ــه مــن نثــره إىل شــعره، ومطبوعــه  يتــرصف الناظــر في
إىل مصنوعــه، وحماورتــه إىل مفاخرتــه، ومناقلتــه إىل 
مســاجلته، وخطابــه املبهــت إىل جوابــه املســكت، 
ــة، وأوصافــه  ــه الغريب ــة إىل اخرتاعات وتشــبيهاته املصيب
الباهــرة إىل أمثالــه الســائرة، وجــده املعجــب إىل هزلــه 

ــرصي، د.ت:1/3٤(. ــرب" )احل املط
ويقصــد املؤلــف مــن املــزج بــني اجلــد واهلــزل الرتويح 
عــن القــارئ، بحيــث ينتقــل مــن موضــوٍع جــدي إىل 
موضــوٍع هــزيل، وهكــذا ليجــدد نشــاطه ويبعــث فيــه 
احليويــة، فهــو يوزعهــا يف صفحــات الكتــاب، لتكــون 
حمطــات يســرتيح فيهــا القــارئ، كلــام تعــب مــن 
ــة،  ــن األمثل ــأذكره م ــام س ــك في ــىل ذل ــراءة، ويتّج الق
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ــة اجلــزء الثالــث مــن الكتــاب يــرسد عــدًدا  ففــي هناي
ــة  ــن ترمج ــيًئا م ــر ش ــة، ليذك ــات اجلدي ــن املوضوع م
ــورد  ــرصي، د.ت: 883/3( ، في ــه )احل ــور الفقي منص
بعدهــا رســالة مــن بديــع الزمــان البــن املرزبــان، ومن 
البديــع لبعــض إخوانــه، لينتقــل بعــد ذلــك للحديــث 
عــن البخــل )احلــرصي، د.ت: 888/3(، فيذكــر 
أخبــاًرا عــن البخــالء واحتجاجاهتــم وحكمهــم، 
ليعــود مــرًة أخــرى إىل اجلــد فيذكــر فقــًرا يف الصديــق 
 ،)891،883/3 د.ت:  )احلــرصي،  والصــدق 

ــذا. وهك
ومــن األمثلــة عــىل املوضوعــات اهلزليــة قولــه يف 
بغيــُض  الطَّلعــِة  ثقيــل  "فــالن  الثقــالء:  وصــف 
ــد  ــِة،؛ ق ــكون واحلََرك ــارُد الس ــِة، ب ــل واجلُْمَل التفصي
خــرج عــن حــدِّ االعتــدال، وذهــب مــن ذات اليمــني 
إىل ذات الشــامل، حيكــي ثقــل احلديــث املعــاَد، وَيمــيِش 
يف القلــوب واألكبــاد، وال أدري كيــف مل حتمــل األمانَة 
ــا  ــد م ــال بع ــت إىل اجلب ــف احتاج ــه؟ وكي أرٌض محلت
ــب،  ــايل النوائ ــب، ولي ــام املصائ ــه أي ــه؟ كأّن وجه أقّلت
وكأنــام ُقربــه فقــُد احلبائــب، وســوء العواقــب، وكأنــام 
ــاة، ومــوُت الفجــأة، وكأنــام هجــره  ــه عــدُم احلي وصُل
قــوة املنّــة، وريــح اجلنــة، يــا عجبــي مــن جســٍم 
ــىل  ــن، ع ــل الدي ــه ثق ــال، كأن ــال، وروٍح كاجلب كاخلي
ــة،  ــض احلرك ــكون، بغي ــل الس ــو ثقي ــني، ه ــع الع وج
كثــري الشــؤم، قليــُل الربكــة، هــو بــني اجلفــن والعــني 
ــرصي،  ــاة" )احل ــل حص ــص والنّع ــني األمخ ــذاة، وب ق
د.ت: ٤89/2(، وهــذا املوضــع الــذي أورده املؤلــف 
ــليه  ــا يس ــارئ م ــن الق ــح ع ــة والرتوي ــن الطراف ــه م في
ــى  ــادة، ليبق ــات اجل ــراءة يف املوضوع ــب الق ــن تع ع
تأثــري هــذا النــص حتــى بعــد مــرور هــذه القــرون عىل 
تأليــف هــذا الكتــاب، وهــذا يكشــف لنــا جانًبــا مهــاًم 
ــات  ــه، واســتثامره لآللي مــن سياســة احلــرصي يف كتاب
ــريورة  ــه الس ــل ملصنّف ــي تكف ــائل الت ــرق والوس والط

ــار. واالنتش

ــزل،  ــلوب )اجل ــريف األس ــذ بط ــع: األخ ــث الراب املبح
ــق(:  الرقي

ويف هــذا املبحــث ســيكون حديثــي عــن األســلوب يف 
كتــاب زهــر اآلداب وثمــر األلبــاب، الــذي يــراوح فيه 
احلــرصي بــني الرقــة واجلزالــة، ليســتخدم األســلوب 
ــه،  ــدث في ــذي يتح ــوع ال ــع املوض ــب م ــذي يتناس ال
ــزل،  ــوع اهل ــزل يف موض ــلوبه اجل ــتعمل أس ــال يس ف
ــات  ــع املوضوع ــق م ــلوب الرقي ــتخدم األس وال يس
اجلــادة لــذا فهــو يســري بــام يتامشــى مــع مقولــة: 
)لــكل مقــام مقــال( )ابــن رشــيق،:1٤٠1هـ=1981م 
ــىل  ــي ع ــلوب املبن ــوع يف األس ــذا التن :199/1(، وه
ــاب زهــر  ــز كت ــن املوضــوع املطــروح هــو مــا يمي تباي
ــي  ــة الت ــف اآللي ــا يكش ــو م ــريه، وه ــن غ اآلداب ع
يتعاطــى هبــا احلــرصي مــع املوضوعــات التــي يوردهــا 
ــي  ــة الت ــزل والرق ــي: اجل ــل موضوع ــه، ولع يف كتاب
ترتبــط بحــال النصــوص، تعكــس الواقــع االجتامعــي 
فـ"التغــريات  ولــذا  اللغــة،  هــذه  يســتعمل  ملــن 
التــي حتــدث يف اللغــة هــي حتقيــق مالءمــة بــني 
عنــارص اللغــة والواقــع االجتامعــي املتطــور، تتكيــف 
ــات  ــتجيب حلاج ــدات لتس ــف الوح ــا خمتل بمقتضاه
1٤33هـــ=2٠12م:2٠(،  )شــندول،  التواصــل" 
وبذلــك يتجــىّل املعيــار األســلويب الــذي يتعامــل 
ــاب،  ــات يف الكت ــف املوضوع ــع خمتل ــرصي م ــه احل ب
ــر يف  ــذي يتأط ــلوب ال ــم األس ــر عل ــو جوه ــذا ه وه
ــة بــني الــدوال  "البحــث عــن تلــك العالقــات املتبادل
واملدلــوالت عــرب التحليــل الدقيــق للصلــة بــني مجيــع 
ــل،  ــة" )فض ــارص املدلول ــع العن ــة ومجي ــارص الدال العن

1٤19هـــ=1998م:1٤1(.
ــث  ــذا املبح ــتي يف ه ــاء دراس ــوء أثن ــلط الض وسأس
ــاول  ــق، ألتن ــزل، والرقي ــن: اجل ــن املحوري ــىل هذي ع

ــرة.      ــا الفك ــتتضح هب ــي س ــة الت ــن األمثل ــدًدا م ع

أوالً: اجلزل:
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تبًعــا  األســاليب  يف  التنويــع  إىل  احلــرصي  يعمــد 
لطريقتــه يف تنويــع املوضوعــات واملــزج بينهــا؛ لينتقــي 
األلفــاظ والعبــارات التــي تناســبه وتنــدرج يف ســياقه، 
ــُل اهلل  ــم: "القــرآن حب يقــول يف وصــف القــرآن الكري
ــُه العميــم، ورِصاطــه  املمــدود، وعهــده املعهــود، وظلُّ
تــه الُوْســَطى، وهــو  تــه الكــربى، وحمجَّ املســتقيم وحجَّ
الواضــح ســبيُله، الراشــُد دليُلــه، الــذي مــن اســتضاء 
ــلَّ  ــه َض ــرض عن ــن أع ــا، وم ــرص ونَج ــه أْب بمصابيح
ــرن،  ــف َق ــتقَى يف أل ــرآن ال ُتس ــل الق ــَوى؛ فضائ وَه
يعلــُم  بــه  حّجــة اهلل وَعهــُده، ووعيــدُه ووعــده، 
ــر  ــاهي، ويتذكَّ ــُه الس ــُل، ويتنبَّ اجلاهــُل، ويعمــُل العام
ــفاء  ــاب، وش ــر العق ــواب، ونذي ــرُي الث ــي، َبش الاله
ــرُأ  ــه ُيق ــه أن ــن فضائل ــور؛ م ــالء األم ــدور، وج الص
ــا  ــون الدني ــا أه ، م ــلُّ ــىل، وال ُيم ــُب، وُيم ــاًم، ويكت دائ
ــوت  ر امل ــوَّ ــه، وتص ــرآن )إمام ــل الق ــن جع ــىل م ع
ــه،  ــاح قلب ــرآن( مصب ــل الق ــن جع ــى مل ــه، طوب أمام
ومفتــاح ُلبِّــه، مــن حــق القــرآن حفــظ ترتيبــه، وحســن 

ترتيلــه" )احلــرصي: د.ت: 1٤2/1(.
يقــف هــذا النــص إىل جانــب نصــوص أخــرى تنــدرج 
ــىل  ــول -ص ــن الرس ــه ع ــل حديث ــد مث ــام اجل يف مق
ــدين  ــاء الراش ــة واخللف ــلم- والصحاب ــه وس اهلل علي
ــي  ــات الت ــن املوضوع ــا م ــم- وغريه -ريض اهلل عنه
تتســم هبــذا الطابــع اجلــاد، فأســلوبه يف النــص الســابق 
يتســم باجلزالــة حيــث اســتخدام األلفــاظ القويــة 
ــة،  ــامت: )حّج ــام، فالكل ــذا املق ــع ه ــب م ــي تتناس الت
ــن  ــا م ــا(، وغريه ــه، نج ــرن، حمّجت ــربى، ق ــه، الك ظل
األلفــاظ التــي جــاءت يف هــذا الســياق، فهــي عبــارات 
ــس  ــوع، وتعك ــذا املوض ــع ه ــب م ــة تتناس ــة جزل قوي
احرتامــه للقــرآن الكريــم، فهــو ينتقــي لــه األســلوب 
الــذي يليــق بمقامــه، فهــذه األلفــاظ حتاكــي معانيهــا، 
والكاتــب ينتقــي منهــا مــا يتناســب مــع املعنــى 
"وُيفهــم مــن هــذه الفكــرة أن الصــورة الصوتيــة 
لــإلدراك  يوحــي  األلفــاظ،  جــرس  أو  لألفــاظ، 

هبيئــاٍت متميــزة ويســمي الغربيــون مثــل هــذه الظاهرة 
األلفــاظ  أصــوات  حمــاكاة  أي   ،)Onomatopoeia(
ــا  ومعانيهــا، ومــن هــذه الوجهــة يبــدو اجلــرس مكوًن
ــوب،   ــى" )العاك ــد املعن ــبًيا يف حتدي ــهم نس ــا ُيس داللًي
1٤32هـــ=2٠٠2م: 166(، فاأللفــاظ هلــا دالالت 
ــري  ــة ال تش ــاظ قوي ــاك ألف ــا فهن ــة هب ــاءات خاص وإحي
ــات  ــع املوضوع ــب م ــني وال تتناس ــف والّل إىل الضع
ــي  ــار ينتق ــك فص ــرصي ذل ــد أدرك احل ــة، وق اهلزلي
ــو  ــذي ه ــوع ال ــع املوض ــى م ــذي يتامش ــلوب ال األس
بصــدد  احلديــث عنــه، فجــاءت املوضوعــات متوائمــة 
ــي  ــات الت ــارات املوضوع ــس العب ــاظ لتعك ــع األلف م
جــاءت يف ســياقها، فتشــري إىل الســياقات التــي ترتبــط 
بمعانيهــا ممــا يكشــف عــن مقصــد احلــرصي يف انتقــاء 
األلفــاظ والرتاكيــب التــي ختــدم املوضــوع الــذي 
يرغــب يف طرحــه، وهــذا جــزء مــن منهجــه يف تأليــف 

ــاب. الكت

ثانًيا: الرقيق:
ــة  ــر اآلداب إىل جمموع ــه زه ــرصي يف كتاب ــرق احل يتط
ــي ال  ــة الت ــة، أو اخلفيف ــار الطريفــة الفكاهي مــن األخب
حتمــل طابــع اجلــد كحديثــه عــن النســاء، ليتناوهلــا يف 
مواضــع شــتَّى بالــرشح والتعليــق؛ وهنــا ال يســتخدم 
ــادة،  ــات اجل ــب املوضوع ــذي يناس ــزل ال ــلوبه اجل أس
ــم  ــذي يوائ ــف ال ــق اخلفي ــلوب الرقي ــه إىل األس ليتج
هــذه املوضوعــات؛ يقــول يف وصــف حماســن النســاء: 
وبــدر  الشــمس،  ورضة  احلســن،  روضــة  "هــي 
ــن  ــاِمس، وم ــاٍح ش ــا يف صب ــن وجهه ــي م األرض، ه
ــرج  ــة قمــر عــىل ب ــل دامــس، كأهنــا فلق شــعرها يف لي
فّضــة، بــدر التــم يــيء حتــت نقاهبــا، وغصــن البــان 
هيتــز حتــت ثياهبــا، َثغرهــا جيمــُع الريــب والــرب، 

ــرصي، د.ت: 3/78٤(.   ــدر" )احل ــر ال ــه نث كأن
ــه  ــى ل ــد انتق ــف ق ــص أن املؤل ــذا الن ــن ه ــح م ويتض
ــان واألذن  ــىل اللس ــا ع ــا جرًي ــاظ وأيرسه أرق األلف
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فاأللفــاظ: )احلســن، الشــمس، دامــس، غصــن(، 
رقيقــة عذبــة حتــوي حروًفــا هامســة، لــذا فهــي 
ــه  ــة ليتج ــونة واجلزال ــن اخلش ــا ع ــد فيه ــارات ابتع عب
ــذي  ــوع ال ــبان املوض ــن يناس ــني اللذي ــة والل إىل الرق
ســيقت فيــه وهــو احلديــث عــن النســاء، فهــذه 
ــا  ــون "مم ــاءت لتك ــة ج ــا بعناي ــي انتقاه ــارات الت العب
جــرى عــىل اللســان يف يــرس، بحيــث ال يشــعر بثقــل يف 
ــدوي،  1٤25هـــ=2٠٠٤م: ٤71(.  ــا" )الب ــق هب النط
وأجــد هــذا األســلوب الطــرّي أيًضــا يف حديثــه عــن 
ــائُقها، أو  ــدَر س ــّكني كأنَّ الق ــول: "س ــكاكني يق الس
ــرْص،  ــة اخلَ ــدر، خُمَْطَف ــة الصَّ ــابقها، مرَهف ــل س األج
جيــوُل عليهــا فرنــد الِعْتــق، ويمــرج فيهــا مــاء اجلوهــر؛ 
ــن  ــع م ــل َيْلم ــا، واألج ه ــن حدِّ ــربق م ــَة ت كأّن املني
َمتنهــا، رّكبــْت يف نصــاب آبنــوس، كأن احلَــدَق نفَضت 
عليــه ِصْبغهــا وحــب القلــوب كســته لباســها، أخذهلــا 
ــا  ــروم، ورضب هل ــن ال ــظ م ــح بح ــا الناص حديده
نصاهبــا احلالــك بســهٍم مــن الزنــج، فكأهنــا ليــٌل مــن 
ــرار  ــار، ذات غ ــنا ن ــدى س ــر أب ــار، أو جمم ــت هن حت
مــاٍض، وُذبــاب قــاٍض، ســكني منــرس بــازي، وجوهــر 
ــا  ــت متنً ــت أول ــي، إن أرضي ــاب زنج ــي، ونص هوائ
ــوان"  ــاب األفع ــت بن ــخطت اتق ــان، وإن أس كالده

.)٤95،٤9٤/٤ د.ت:  )احلــرصي، 
ــوص  ــن النص ــريه م ــب غ ــص إىل جان ــذا الن ــم ه ينتظ
التــي ســلك فيهــا احلــرصي األســلوب الرقيــق اللــني، 
فهــو جــزء مــن منهجــه الــذي كشــف عنــه يف مقدمــة 
كتابــه الــذي يــراوح فيــه بــني األســلوبني اجلــزل 
ــي  ــزل، فه ــد واهل ــات اجل ــني موضوع ــق، وب والرقي
ــه  ــتعمل مع ــد يس ــوع اجل ــا، فموض ــٌة ببعضه مرتبط
ــه  ــتخدم مع ــزل يس ــوع اهل ــزل، وموض ــلوب اجل األس
األســلوب الرقيــق، ويظهــر يل أن لذلــك اتصــال وثيــق 
بتقســيم اللغــة يف العــرص العبــايس إىل ســوقية وخاصة، 
ــىل  ــوال ع ــن األح ــرص دور األوىل يف أحس ــث "اقت حي
امُللــح والنــوادر، واكتســبت الثانيــة قيمتهــا مــن قيمــة 

ــاء  ــرى إضف ــا ج ــن هن ــا، وم ــون هب ــوا يتحدث ــن كان م
ــش، د.ت:  ــة(" )دروي ــة )الصناعي ــىل اللغ ــة ع احلكم
76(، وعــرب هــذا اإلطــار يتجــىّل إدراك احلــرصي هلــذه 
ــل  ــمَّ التعام ــن ث ــتيعاهبا وم ــىل اس ــه ع ــم وقدرت املفاهي
معهــا بالطريقــة التــي تتــواءم وطبيعــة الكتــاب الــذي 
ألفــه، فجــاء األســلوب متوافًقــا مــع املوضــوع الــذي 
ــث  ــن حي ــا م ــاب متوازًن ــون الكت ــه، ليك ــدث عن يتح

ــة. ــات املطروح املوضوع

تــارة  ببعضهــا  املبحــث اخلامــس: ربــط األخبــار 
تــارة: وتفريقهــا 

ــن  ــري م ــر اآلداب الكث ــاب زه ــات كت ــوازع صفح تت
ــار املتنوعــة التــي ال يوجــد بينهــا أي رابــط، إال  األخب
أننــي حلظــت أن املؤلــف قــد عمــد إىل تفريقهــا عنــوًة 
ــد  ــه: "وق ــه بقول ــة كتاب ــك يف مقدم ــري إىل ذل ــو يش وه
نزعــُت فيــام مجعــت عــن ترتيــب البيــوت، وعــن 
إبعــاد الشــكل عــن شــكله، وإفــراد الــيشء عــن مثلــه 
ــال،  ــه مرس ــت بعض ــاًل، وترك ــه مسلس ــت بعض فجعل
د، قــد أخــذ  ليحصــل حمــرر النَّقــِد، ُمقــّدر الــرسَّ
بطــريف التأليــف، واشــتمل عــىل حاشــيتي التصنيــف؛ 
ــق  ــره، وأعّل ــكل بنظائ ــق الش ــى، فأحل ــزُّ املعن ــد يع وق
األول بآخــره، وتبقــى منــه بقّيــة أفّرقهــا يف ســائره 
ليســلم مــن التطويــل املمــل، والتقصــري املخــل، 
ويظهــر يف التجميــع إفــادة االجتــامع؛ ويف التفريــق 
لــذاذة اإلمتــاع، فيكمــل منــه مــا يونــُق القلــوب 
واألســامع؛ إذ كان اخلــروج مــن جــدٍّ إىل هــزل، ومــن 
ــل"  ــن املل ــد م ــل، وأبع ــى للكل ــهل، أنف ــزن إىل س ح
)احلــرصي، د.ت:3٤/1(، وهبــذا يتبــني أن تفريــق 
ــون يف  ــف، ليك ــًدا للمؤل ــا كان مقص ــار ومجعه األخب
ــح بــني املوضوعــات  ــع والرتوي ذلــك يشء مــن التنوي
ــه، وهــو هبــذه الطريقــة يراعــي  ــي يرسدهــا يف كتاب الت
نفســية املتلقــني، ووجداهنــم الــذي جيمــح إىل التغيــري 
ــانية يف  ــس اإلنس ــه النف ــو إلي ــا تصب ــو م ــع وه والتنوي



122

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢5(       ربيع الثاني  ١٤٤٣ هـ - ديسمبر ٢٠٢١ م

متظهرات املنهج يف كتاب زهر اآلداب وثمر األلباب للُحْصي453هـ

ــية  ــاة النفس ــدان احلي ــذا "فمي ــروف، وهل ــف الظ خمتل
مملــوء بالعواطــف يف شــتى أنواعهــا تبًعــا الجتــاه امليــول 

)عتيق،1392هـــ=1972م:99(. اإلنســانية" 

أوالً: األخبار املتسلسلة: 
ــار  ــن األخب ــة م ــر اآلداب بجمل ــاب زه ــا كت يطالعن
جتنــب املؤلــف يف انتقائهــا الطــول، لرياعــي يف ترتيبهــا 
نفســية املتلقــني أثنــاء تأليفــه هلــذا الكتــاب؛ لــذا فهــي 
ــة؛  ــون متصل ــرى تك ــارة أخ ــة وت ق ــأيت متفرِّ ــارة ت ت
وأقصــد هنــا األخبــار التــي جيمعهــا موضــوع واحــد، 
ــي  ــلة الت ــار املتسلس ــث األخب ــذا املبح ــاول يف ه ألتن
يكــون تواترهــا طبيعًيــا مــن ناحيــة املوضــوع أي 
ــي أن  ــد، ويمكنن ــوٍع واح ــق موض ــدرج يف نس ــا تن أهن
ــال  ــبيل املث ــىل س ــد، فع ــوان موّح ــفل عن ــا أس أجعله
ــرصي،  ــة )احل ــان والبالغ ــن البي ــف ع ــدث املؤل يتح
هــذا  عــن  احلديــث  يف  ويســتمر  د.ت:1/1٤٠(، 
ــن  ــٍة م ــر أمثل ــة، وذك ــف البالغ ــن تعري ــوع م املوض
ــد  ــم، والنق ــرآن الكري ــة الق ــن بالغ ــاء، وع كالم البلغ
عنــد أهــل اهلنــد، والبالغــة يف رأي ابــن املقفــع، 
وصفــة  واأللفــاظ،  واملعــاين  واإلجيــاز،  واإلطالــة 
البالغــة والبلغــاء، إىل غــري ذلــك مــن األمــور املتصلــة 
هبــذا الشــأن، ليســتمر يف احلديــث عــن البالغة يف تســٍع 
ــر     ــوع آخ ــا إىل موض ــل بعده ــة، لينتق ــني صفح وثالث
ــم  ــة، ث ــوع احلكم ــاول موض ــة، فيتن ــل بالبالغ ال يتص
وصــف الكتــاب، فاملحادثــة واملجالســة، وغريهــا مــن 
املوضوعــات التــي ال يربطهــا عنــوان واحــد، ليكــون 
ــوع  ــول موض ــا أط ــل هب ــا يتص ــة وم ــوع البالغ موض
ــه  ــاب، حيــث شــعر احلــرصي بطول متسلســل يف الكت
ــة  ــرد الرتاب ــر ليط ــوع آخ ــك إىل موض ــد ذل ــل بع فانتق
التــي قــد تتســلل إىل املتلقــني بســبب طــول املوضــوع. 
      ومــن األمثلــة أيًضــا عــىل األخبــار املتسلســلة 
القصــرية التــي يذكرهــا احلــرصي حديثــه عــن وصــف 
ليســتطرد يف   ، الطعــام )احلــرصي، د.ت:2/35٠( 

ــعًرا  ــر ش ــام يذك ــه، ك ــده وآالت ــه وموائ ــر مقدمات ذك
البــن الرومــي يف وصفــه، ومقامــًة لبديــع الزمــان 
الليــل  إىل وصــف  أيًضــا، حتــى يصــل  ذلــك  يف 
)احلــرصي، د.ت:1٤٠/1( ، وأحلــظ أنــه مل يطــل 
القــول يف وصفــه فقــد اكتفــى بتســع صفحــات لينتقــل 
إىل موضــوٍع آخــر، لــذا فاملوضوعــات املتصلــة ليســت 
ــف       ــإن املؤل ــدت ف ــاب، وإذا وج ــذا الكت ــرية يف ه كث
ــام  ــر، ك ــوع آخ ــل إىل موض ــل ينتق ــا، ب ــل فيه ال يطي
ــك. ــن ذل ــابق ع ــي الس ــت يف حديث ــبق و أوضح س

       يســلك احلــرصي يف تناولــه لأخبــار املتسلســلة يف 
كتابــه طريقــًة حمــددة يف تناولــه هلــا حيــث حيــرص عــىل 
عــدم اســتمرار تسلســل األخبــار يف الكتــاب ليضمــن 
إبعــاد الســأم عن القــراء، ولــذا يتجــىّل التــزام احلرصي 
ــه مــع  ــار الدقيــق يف تعاطي هبــذه القاعــدة لتكــون املعي
ــر مل  ــذا األم ــه، وه ــا يف كتاب ــي انتقاه ــوص الت النص
يكــن مقتــرًصا عليــه فقــط، بــل كان مثــار اهتــامم لــدى 
كبــار مؤلفــي كتــب الــرتاث، حيــث أشــار ابــن األثــري 
ــكالم إذا  ــإن ال ــه: "ف ــي بقول ــاة املتلق ــة مراع إىل أمهي
خــّف واعتــدل حســن موقعــه مــن النفــس، وإذا طــال 
ــي،  ــه" )القرطاجن ــس ل ــة النف ــتدت كراه ــل اش وثق
ــرصي  ــتطاع احل ــق اس ــذا املنطل ــرب ه د.ت:65(، وع
ــا  ــور ليجعله ــذا املنظ ــق ه ــه وف ــواد كتاب ــم م أن يقّي
تتناســب مــع وضــع املتلقــني، ومــن هنــا جــاءت آليــة 
تعاطيــه مــع األخبــار يف زهــر اآلداب، لــذا فهــو حيــاول 
قــدر اســتطاعته أن جيعــل هــذه القاعــدة حــارضة أثنــاء 
ــق  ــام يتعل ــا في ــاب وخصوًص ــواد الكت ــع م ــه م تعاطي

ــه. ــا يف مصنّف ــار وتتابعه ــل األخب بتسلس
ــه إليهــا احلــرصي يف  ــل هــذه اآلليــة التــي اجت ولع
التأليــف تــربز ســعيه إىل بلــوغ الكــامل يف نتاجــه، حيث 
حيــاول أن يكــون كتابــه متميــًزا عــن بقيــة املصنفــات، 
وال أدل عــىل ذلــك مــن إيداعــه بعــض النصــوص التي 
ال نجدهــا إال يف كتــاب زهــر اآلداب وثمــر األلبــاب، 
وبقــدر أمهيــة هــذه املــواد إال أهنــا ال تكتســب رونقهــا 
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إال عــرب طريقــة تعاطــي املؤلــف معهــا، وذلــك ال 
ــة  ــاب بالطريق ــواد الكت ــربز م ــة ت ــرب آلي ــى إال ع يتأت
ــف  ــة املؤل ــن براع ــا تكم ــا، وهن ــس أمهيته ــي تعك الت
وقدرتــه عــىل التعامــل مــع املتلقــني بالطريقــة املناســبة، 
وهــذا يؤكــد مــا أرشت إليــه مــن أن احلــرصي يعتمــد 
آليــة حمــددة يف تناولــه للموضوعــات التــي يطرحهــا يف 
ــتمر  ــلة ال تس ــار املتسلس ــر اآلداب، فاألخب ــاب زه كت
لتكــون طويلــة فتبعــث امَللــل يف أنفــس املتلقــني، 
فــكان هــذا األمــر مــن أولويــات احلــرصي يف تأليفــه 
هلــذا الكتــاب، وإحــدى الســامت املهمــة التــي تكشــف 

ــف. ــه يف التألي منهج

ثانًيا: األخبار املفّرقة:
ــاب  ــر األلب ــر اآلداب وثم ــاب زه ــتعرض كت ــن يس م
ســيلحظ أن الســمة الغالبــة عــىل أخبــاره أهنــا مفّرقــة؛ 
حيــث يــورد املؤلــف أخبــاًرا يف املوضــوع نفســه 
ــن  ــاب، وال أظ ــن الكت ــة م ــع متفرق ــن يف مواض ولك
أن احلــرصي عاجــٌز عــن ترتيــب الكتــاب وفــق 
ــا  ــد توزيعه ــه قص ــر يل أن ــن يظه ــح، ولك ــياق واض س
ــني  ــارئ ب ــل الق ــه يف أن ينتق ــًة من ــكل رغب ــذا الش هب
ــه يف  ــذه التوج ــد، وه ــة دون قي ــات املختلف املوضوع
ــام  ــرصه، ك ــون يف ع ــا املؤلف ــة انتهجه ــع، طريق التوزي
جــاء يف كتــايّب: الكامــل، والبيــان والتبيني، يقــول املرّبد 
ــا  ــع رضوًب ــاه جيم فن ــاٌب ألَّ ــذا كت ــياق: "ه ــذا الس يف ه
مــن اآلداب، مــا بــني كالم منُثــور، وشــعٍر مرصــوٍف، 
ــٍة  ــن خطب ــاٍر م ــٍة، واختي ــٍة بالغ ــائر، وموعظ ــل س ومث
رشيفــة، ورســالٍة بليغة" )املــرّبد، 1٤18هـــ=1997م: 
ــة  ــربد طريق ــث للم ــذا احلدي ــف ه 2،1/1(، ويكش
تعاطيــه مــع مــواد كتابــه، خصوًصــا فيــام يتعلــق 
ــدور يف فلــك مراعــاة  ــه، حيــث ت ــار في ــع األخب بتوزي
ــذي  ــرص ال ــي يف الع ــد التلق ــامم بتقالي ــارئ واالهت الق
ــظ  ــه اجلاح ــار إلي ــا أش ــك م ــل بذل ــه، ويتص ــاش في ع
ــا  ــول: "وأحببن ــث يق ــني، حي ــان والتبي ــه البي يف كتاب
أال يكــون جمموًعــا يف مــكان واحــد إبقــاًء عــىل نشــاط 

)اجلاحظ،1٤18هـــ=1998م:  واملســتمع"  القــارئ 
ــام يف  ــهد هب ــن أن يستش ــا يمك ــري م ــا خ 5/٤(، ومه
هــذا املقــام، وهــذا ممــا يشــجع الباحثــني عــىل دراســة 
ــو  ــا مؤلف ــاش فيه ــي ع ــور الت ــي يف العص ــد التلق تقالي

ــب. ــذه الكت ه
وســأذكر هنــا أمثلــًة عــىل األخبــار املفّرقــة يف مواضــع 
عــّدة مــن هــذا الكتــاب، حيــث يــورد املؤلــف حــواًرا 
ــفيان  ــن أيب س ــة ب ــس ومعاوي ــن قي ــف ب ــني األحن ب
ــك يف  ــد ذل ــتطرد بع ــرصي، د.ت: 88/1(، ليس )احل
ذكــر موضوعــات أخــرى فيــورد أخبــاًرا عــن األحنف 
ــرصي، د.ت:  ــه )احل ــه ووفات ــن صفات ــيًئا م ــر ش ويذك
ال  موضوعــات  ذكــر  يف  يســتطرد  ثــم   ،)696/3
ــر  ــرى ليذك ــرًة أخ ــود م ــم يع ــف ث ــا باألحن ــة هل عالق
شــيًئا مــن كالمــه يف وصــف العقــل  )احلــرصي، د.ت: 
ــك  ــن ذل ــىّل م ــاب، ويتج ــة الكت 1٠96/٤(، يف هناي
تفريــق األخبــار فيــه، وهــذا التنقــل مــن موضــوع إىل 
موضــوع آخــر جيــدد نشــاط القــارئ وجيعلــه يف حالــة 
مــن الرتقــب ملــا ســيقع عليــه بــرصه مــن موضوعــات 
ــار  ــع األخب ــه م ــلوب يف تعامل ــذا األس ــدة، وه جدي
تأليــف  احلــرصي ومنهجــه يف  إىل حديــث  حييلنــا 
الكتــاب، يقــول احلــرصي: "إذ كان اخلــروج مــن جــدٍّ 
إىل هــزل، ومــن حــزن إىل ســهل، أنفــى للكلــل، وأبعد 

ــرصي، د.ت: 1/3٤(. ــل" )احل ــن املل م
ومــن األمثلــة أيًضــا عــىل األخبــار املفرقــة يف الكتــاب 
ــرصي، د.ت:  ــل  )احل ــف اللي ــن وص ــره ع ــا يذك م
35٠/2(، ثــم ينتقــل للحديــث عــن ســعيد بــن 
هريــم) 1(، وصلتــه بـ)الفضــل بن ســهل) 2(( )احلرصي، 
ــه  ــل ووصف ــوع اللي ــود إىل موض د.ت:353/2(، ليع
ومــا ذكــر فيــه )احلــرصي، د.ت:8٠1/3(، ومــن 
ــب الّزنــج )احلــرصي،  ــث صاح ــك ذكــره حدي ذل

)1( مل أجد له ترمجة برغم االستقصاء.
ْخيس نسبًة إىل رسخس مدينة بخراسان، أسلم عىل  َ )2( هو أبو العباس الفضل بن سهل الرسَّ

يد املأمون سنة تسعني ومئة، ُلّقب بذي الرياستني ألنه تقلد الوزارة والسيف، قتله خاله غالب 
املسعودي األسود، سنة 2٠2هـ، )ابن خلكان، 1٤19هـ=1998م: 3/ ٤76(.   



12٤

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢5(       ربيع الثاني  ١٤٤٣ هـ - ديسمبر ٢٠٢١ م

متظهرات املنهج يف كتاب زهر اآلداب وثمر األلباب للُحْصي453هـ

د.ت:329/1(،  ليطيــل فيــه، ثــم يعــود مــرًة أخــرى 
إليــه )احلــرصي، د.ت:338/3(، وأجــد أن ذكــره 
ــاب مــن  لــكالم األعــراب مبثــوث يف صفحــات الكت
حتــى   ، د.ت:2/٤5٤،6٠5(  )احلــرصي،  بدايتــه 
د.ت:٤/1٠78،1٠39،978(،  )احلــرصي،  هنايتــه 
وهــذه األمثلــة تكشــف أن الســمة الغالبــة عــىل األخبار 
يف كتــاب زهــر اآلداب أهنــا مفرقــة ال مسلســلة، وهــذا 
ــرصي  ــا احل ــي اختذه ــة الت ــدة الرئيس ــا إىل القاع يعيدن
ــي  ــاة املتلق ــي مراع ــاب وه ــواد الكت ــع م ــه م يف تعاطي
ــول  ــع ط ــدث م ــد حي ــذي ق ــه ال ــل عن ــاد املم وإبع
ــن  ــف ع ــا يكش ــة مم ــات املتصل ــراءة يف املوضوع الق

ــني.    ــوال املتلق ــعاره ألح استش

خامتة:
وبعــد هنايــة البحــث خلصــت الدراســة التــي تناولــت 
ــر  ــاب زه ــج يف كت ــرات املنه ــوع: " متظه ــا موض فيه
ــدة  ــاب للُحرْصي٤53هـــ"، إىل ع ــر األلب اآلداب وثم

ــج، وهــي: نتائ
- كشــفت الدراســة التــي بحثــت فيهــا منهــج احلرصي 
يف كتابــه: زهــر اآلداب وثمــر األلبــاب، أن أبا إســحاق 
قــد اختــذ منهًجــا لــه يف كتابه يســري عليــه؛ وكل مــا ورد 
يف كتابــه خاضــع هلــذه املعايــري التــي اســتنها احلــرصي.
 - ردت الدراســة عــىل بعــض اآلراء التــي تصــف 
كتــاب زهــر اآلداب وثمــر األلبــاب، وغــريه مــن كتب 
ــع  ــث ال يضطل ــف! بحي ــوائية يف التألي ــرتاث بالعش ال
ــي  ــات الت ــاول املوضوع ــة يف تن ــة معين ــف بطريق املؤل
ــة  ــدم صح ــة ع ــدت الدراس ــد أك ــه، وق ــا في يدرجه

ــذه اآلراء. ه
-  أثبتــت الدراســة طريقــة احلــرصي يف التأليــف؛ فهــو 
ــري  ــق معاي ــام وف ــر، فينتقيه ــعر والنث ــني الش ــوازن ب ي
ــار أي  ــال خيت ــه؛ ف ــة كتاب ــا يف مقدم ــار إليه ــددة، أش حم
نــصٍّ إال بعــد أن تنطبــق عليــه رشوط الكتــاب، ومــن 
ذلــك مــا تناولتــه يف املبحــث األول؛ مــن جتنّبــه لأخبار 

ــة، والشــارد احلــويش، والســاقط الســوقي، إىل  الطويل
جانــب إغفالــه للمجــون، كــام أنــه مل يعمــد إىل اختيــار 
ــه  ــون كتاب ــهورة، ليك ــة املش ــعرية أو النثري ــواد الش امل
ــا للنصــوص اجلديــدة، التــي حتتفــل هبــا األذواق  مكاًن
ــد  ــوص مل أج ــىل نص ــت ع ــذا وقف ــامعها، ول ــد س عن
هلــا مثيــاًل يف كتــب الــرتاث ويف ذلــك داللــة واضحــة 
ــواد  ــه مل ــرصي يف انتقائ ــا احل ــي اتبعه ــة الت ــىل اآللي ع
الكتــاب، وحرصــه عــىل أال تكــون مكــررة فتنــدرج يف 
ــا  ــه األســامع، كــام أن موقفــه كان حازًم ســياق مــا متجُّ
عندمــا جتنــب الصنعــة املتكلفــة، التــي كانــت شــائعًة 
ــة،  ــف والصنع ــني التكلَّ ــرق ب ــني الف ــرصه، ليب يف ع
حتديــده  إىل  باإلضافــة  منهــام،  املقبــول  واملســتوى 
املوضوعــات التــي أودعهــا كتابــه، فهــو يذكــر البالغــة 
ــئني،  ــاء واملنش ــعراء واإلنش ــعر والش ــاء، والش والبلغ
ــاه إىل  ــذي دع ــبب ال ــا الس ــة، مبينً واآلداب االجتامعي
تأليــف الكتــاب، حيــث اعتمــد يف توزيــع املــواد عــىل 
ــا  ــة تنويًع ــة واهلزلي ــات اجلدي ــني املوضوع ــة ب املراوح
ــد  ــا فق ــلها وتفريقه ــا تسلس ــي، وأمَّ ــاًة للمتلق ومراع
كان مقصــًدا لــه، ليختــار أســلوبني جــزالً ورقيًقــا 
أثنــاء تعليقــه عــىل املوضوعــات التــي أودعهــا كتابــه، 
ــات  ــوع املوضوع ــا لتن ــان تبًع ــلوبان يأتي ــذان األس وه
ــار الرئيــس الــذي يتبعــه  يف الكتــاب، ويتصــالن باملعي

ــر اآلداب. ــه لزه ــرصي يف تأليف احل
- وممــا توصلــت إليــه الدراســة؛ التحقــق مــن تطبيــق 
أيب إســحاق احلــرصي للمنهــج الــذي كشــف عنــه يف 
مقدمــة كتابــه وذلــك عــرب الدراســة والتحليــل يف هــذا 
البحــث؛  لــذا فعــدم تبويــب الكتــاب ليــس دليــاًل عىل 
عــدم وجــود منهــج كــام يــرى ذلــك بعــض الدارســني.

- التوصيات:
ــاب  وعــرب دراســتي لكتــاب زهــر اآلداب وثمــر األلب
ــا  ــن خالهل ــفت م ــي كش ــرصي، الت ــحاق احل أليب إس
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ـت يل بعــض األُطــر، التــي  عــن منهجــه فيــه، عنَـّ
ــض  ــاول بع ــتقلة تتن ــات مس ــص دراس ــتحق ختصي تس
ــة  ــويص الدراس ــث ت ــث، حي ــة بالبح ــب اخلليق اجلوان
بإلقــاء الضــوء عليهــا وهي: دراســة قضايــا النقد األديب 
يف الكتــاب التــي تتصــل بغريهــا يف كتــب الــرتاث، كــام 
أن البنــاء الفكــري والنقــدي يف الكتــاب يشــجع أيًضــا 
ــرصي  ــر احل ــب أن تأث ــه، إىل جان ــته وبحث ــىل دراس ع
ــح  ــر وواض ــني ظاه ــان والتبي ــظ البي ــاب اجلاح بكت
ــة  ــور ومعرف ــذا املح ــة ه ــة دراس ــربز أمهي ــا ت ــن هن وم

ــاده. أبع
ــادر  ــت املص ــواردة يف ثب ــوز ال ــض الرم ــه لبع - تنوي

واملراجــع:
)د.ن(، دون نارش.

)د.ط(، دون طبعة.
)د.ت(، دون تاريخ.

ثبت املصادر واملراجع:
إســامعيل،  بــن  الوليــد  أبــو  اإلشــبييل، 
الربيــع،  البديــع يف وصــف  )1٤٠7هـــ=1987م(، 
حتقيــق: أ.د.عبــداهلل بــن عبدالرحيــم، عســيالن، جــدة: 

والتوزيــع. والنــرش  للطباعــة  املــدين  دار 
بــرش،  بــن  احلســن  القاســم  أبــو  اآلمــدي، 
ــام  ــعر أيب مت ــني ش ــة ب )138٠هـــ=196٠م(، املوازن
صقــر،  أمحــد  الســيد  حتقيــق:  د.ط،  والبحــرتي، 

املعــارف. دار  القاهــرة: 
سعيد،)شعبان1٤25هـ=ســبتمرب2٠ األندليس،ابــن 
ــق:  ــرف،  د.ط، حتقي ــر الط ــن أزاه ــف م ٠٤م(،املقتط
ــة العامــة لقصــور  ســيدحنفي حســنني، القاهــرة: اهليئ

الذخائــر125".  الثقافة"سلســلة 
الديــوان، ط2،   البحــرتي، )1392 هـــ=1972م(،  
دار  القاهــرة:  الصــرييف،  كامــل  حســن  حتقيــق: 

املعــارف. 
البــدوي، أمحــد، )1٤25هـــ=2٠٠٤م(،  أســس النقــد 

األديب عنــد العــرب، ط6، القاهــرة: هنضــة مــرص 
ــع.  ــرش والتوزي ــة والن للطباع

ــرية يف  ــيل، )د.ت(، الذخ ــن ع ــو احلس ــام،  أب ــن بس اب
ــاس،  ــان عب ــق: أ.د.إحس ــرة، حتقي ــل اجلزي ــن أه حماس

ــع.  ــرش والتوزي ــة والن ــة للطباع ــريوت: دار الثقاف ب
ابــن جعفر، أبــو الفرج قدامــة، )1356هـــ=1937م(، 
كتــاب نقــد النثــر، ط2، حتقيــق: أ.د.طــه حســني بــك، 
التأليــف  جلنــة  القاهــرة:  العبــادي،  وعبداحلميــد 

ــرش.  ــة والن والرتمج
ابن خلــكان، )1٤19هـــ=1998م(، وفيــات األعيان، 
ــريوت:  ــل، ب ــم الطوي ــل ومري ــف الطوي ــق: يوس حتقي

دار الكتــب العلميــة.
ابــن رشــيق، )1٤٠1هـــ=1981م(، العمدة يف حماســن 
ــد  ــيخ: حمم ــق: الش ــده، ط5، حتقي ــه ونق ــعر وآداب الش

حميــي الديــن عبداحلميــد، بــريوت: دار اجليــل. 
ابــن طباطبــا، أبــو احلســن حممــد، )د.ت(، كتــاب 
ــز  ــق: أ.د.عبدالعزي ــوي، د.ط، حتقي ــعر العل ــار الش عي

ــي. ــة اخلانج ــرة: مكتب ــع، القاه ــارص املان ــن ن ب
ــيس، )د.ت(،  ــد األندل ــر أمح ــو عم ــه، أب ــن عبدرب اب
إبراهيــم  حتقيــق:  د.ط،  الفريــد،  العقــد  كتــاب 

العــريب. الكتــاب  دار  بــريوت:   ، األبيــاري، 
ابــن قتيبــة، )1٤٠2هـــ=1982م(،  أدب الكاتــب، 
ــة  ــريوت: مؤسس ــدايل، ب ــد ال ــد أمح ــق: أ.د.حمم حتقي

ــالة. الرس
ــوان  ــب، )1396هـــ=1976م(،  دي ــزي، اخلطي التربي
أيب متــام، ط3، حتقيــق: د.حممــد عبــده عــزام، القاهــرة: 

ــارف.  دار املع
ــق:  ــالء، ط5، حتقي ــامن، )د.ت(، البخ ــظ، أبوعث اجلاح
طــه احلاجــري، القاهــرة: دار املعــارف "سلســلة ذخائر 

العــرب23".
ــان  ــامن، )1٤18هـــ=1998م(،  البي ــظ، أبوعث اجلاح
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والتبيــني، ط7, حتقيــق: عبدالســالم هــارون، القاهــرة، 
ــي. ــة اخلانج مكتب

اجلاحــظ، أبوعثــامن،  )1385هـــ=1965م(، احليوان، 
ط2، حتقيــق: عبدالســالم هــارون، القاهــرة: نــرش 

ــي. ــايب احللب ــى الب مصطف
ــد، )1٤22هـــ=2٠٠1م(،  ــن حمم ــد ب ــع، خال اجلدي

املقامــات املرشقيــة، الريــاض: د.ن.
اجلرجــاين، عبدالقاهربــن عبدالرمحــن، )احلــرصي، 
ــق:  ــان، حتقي ــم البي د.ت: 3٤/1(، أرسار البالغةفيعل

د.عبداحلميدهنداوي،بريوت:دارالكتبالعلميــة.
اجلمحــي، حممــد بــن ســالم، )د.ت(، طبقــات فحــول 
الشــعراء،  د.ط، حتقيــق: الشــيخ: حممــود حممــد شــاكر، 

جــدة: دار املــدين للنــرش.
ــار  ــن،)د.ت(،  أخب ــرج عبدالرمح ــو الف ــوزي، أب اجل
احلمقــى واملغفلــني، د.ط، القاهــرة: دار زاهــد القــديس 

ــع. ــرش والتوزي للن
أبــو إســحاق، )د.ت(، مجــع اجلواهــر  احلــرصي، 
يف امُللــح والنــوادر، ط2، حتقيــق: عــيل بــن حممــد 

اجليــل. دار  بــريوت:  البجــاوي، 
احلــرصي، أبــو إســحاق، )د.ت(، زهــر اآلداب وثمــر 
األلبــاب، فّصلــه وضبطــه ورشحــه: أ.د. زكــي مبارك، 
حتقيــق: الشــيخ: حممــد حميــي الديــن عبداحلميــد، 

ــل. ــريوت: دار اجلي ب
محــد، عبــداهلل خــر، )1٤38هـــ=2٠17م(، مناهــج 
النقــد األديب احلديــث، أربيــل: دار الفجــر للنــرش 

ــع. والتوزي
درويــش، أمحــد،  )1٤15هـ=199٤م(، أمحد الشــايب 
ناقــًدا، د.ط، القاهــرة: اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب 

"سلســلة نقــاد األدب13".

درويــش، أمحــد، )د.ت(، دراســة األســلوب بــني 
غريــب  دار  القاهــرة:  د.ط،  والــرتاث،  املعــارصة 

والتوزيــع. والنــرش  للطباعــة 
يف  النظريــة  )1٤32هـــ=2٠11م(،   آن.يب،  دويب، 
املامرســة-مدخل إىل النقــد األديب، ترمجــة: جمــدي كبــة، 
ــة  ــي: هيئ ــوم، أبوظب ــي غن ــد عبدالغن ــة: د.حمم مراجع

ــرتاث. ــة وال ــي للثقاف أبوظب
التطــور  )1٤33هـــ=2٠12م(،  حممــد،  شــندول، 
اللغــوي يف العربيــة احلديثــة، إربــد: عــامل الكتــب 

احلديــث.
ــعد، ) 1٤٠٤هـــ=198٤م(،   ــن س ــد ب ــويعر، حمم الش
احلــرصي حياتــه وأدبــه والنقــد يف كتابــه زهــر اآلداب، 
للنــرش  النــارص  عبدالرمحــن  دار  الريــاض:  ط2،  

ــع. والتوزي
ضيــف، شــوقي، )د.ت(، تاريــخ األدب العريب-عــرص 

الــدول واإلمــارات، ط2، القاهــرة: دار املعــارف. 
ــري  ــى، )1٤32هـــ=2٠٠2م(،  التفك ــوب، عيس العاك
النقــدي عنــد العــرب، ط2،  بــريوت: دار الفكــر 

ــارص. املع
تاريــخ  عبــاس،  إحســان، )1٤22هـــ=2٠٠1م(،  
ــرن  ــن الق ــعر م ــد الش ــد العرب-نق ــد األديب عن النق
الثــاين حتــى القــرن الثامــن اهلجــري، ط3، عــاّمن: دار 

ــرشوق.  ال
عتيــق، د.عبدالعزيــز، )1392هـــ=1972م(، يف النقــد 
ــة  ــة للطباع ــة العربي ــرة: دار النهض األديب، ط2، القاه

والنــرش.
العســكري، أبــو هــالل، )1371هـــ=1952م(، كتاب 
البجــاوي،  الصناعتــني، حتقيــق: عــيل بــن حممــد 
ــى  ــرش عيس ــرة: ن ــم، القاه ــل، إبراهي ــد أبوالفض وحمم

ــي ورشكاه. ــايب احللب الب
مفهــوم  )1٤٠5هـــ=1995م(،  جابــر،  عصفــور، 
ــرة:  ــدي، ط5، القاه ــرتاث النق ــة يف ال ــعر دراس الش

اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب.
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)1٤27هـــ=2٠٠6م(،   حممــد،  حســام  علــم، 
ــة  ــرة: جامع ــايس، ط3، القاه ــر العب ــات يف النث دراس

األديب5".  التاريــخ  مــن  األزهر"سلســلة 
علــم  )1٤19هـــ=1998م(،   صــالح،  فضــل، 
األســلوب مبادئــه وإجراءاتــه، القاهــرة: دار الــرشوق.
الفيصــل، عبدالعزيز بــن حممد،)1٤32هـــ=2٠11م(،  

مصــادر األدب عنــد ابــن خلــدون، الريــاض: د.ن. 
الفيصــل، عبدالعزيز بن حممــد، )1٤39هـ=2٠18م(،  

النقــاد القدامــى ومناهجهم، الريــاض: د.ن.
القرطاجنــي، أبــو احلســن حــازم، )د.ت(، منهــاج 
البلغــاء ورساج األدبــاء، د.ط، حتقيــق: حممــد احلبيــب 

ــالمي. ــرب اإلس ــريوت: دار الغ ــة، ب ــن اخلوج ب
الكعبــي، ضياء، )1٤26هـــ=2٠٠5م(، الــرسد العريب 
القديــم األنســاق الثقافيــة وأشــكال التأويــل، بــريوت: 

املؤسســة العربيــة للنرش والدراســات.
املــرّبد، أبــو العبــاس، )1٤18هـــ=1997م(، الكامل، 
ــة  ــريوت: مؤسس ــدايل، ب ــد ال ــن أمح ــد ب ط2، أ.د.حمم

الرســالة.
اجليــالين،  حيــي  احلــاج  حممــد،  املرزوقــي،  
)1383هـ=1963م(، أبواحلســن احلــرصي القريواين، 

املنــار. مكتبــة  تونــس:  د.ط، 
يف  النثــر  أمــون  صالح،ياســني  مناع،هاشــم 
دار  بــريوت،  أعالمــه،  وأشــهر  العرصالعبــايس 

 . يب لعــر ا لفكر ا
)1٤27هـــ=2٠٠6م(،   أبوعبدالكريــم،   النهشــيل،  
ــار امُلْمتــع يف علــم الشــعر وعملــه، ط2، حتقيــق:  اختي
ــة  ــة املرصي ــرة: اهليئ ــان، القاه ــاكر القط ــود ش د.حمم

ــاب. ــة للكت العام
األدب،  فنــون  األرب يف  )د.ت(،  هنايــة  النويــري، 
القاهــرة: املؤسســة املرصيــة العامــة للتأليــف والرتمجــة 

ــرش.  ــة والن والطباع

نيكلســن، رينولــد آلــن، )1385هـــ=1966م(، تاريخ 
د.صفــاء  وحتقيــق:  ترمجــة  د.ط،  العبــايس،  األدب 

ــرش. ــة للن ــة األهلي ــداد: املكتب ــويص، بغ خل
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جودة احلياة الوظيفية وعالقتها بااللتزام التنظيمي يف كلية الرتبية بجامعة املجمعة

د. اجلوهرة بنت عثامن بن عيل الركبان
أستاذ اإلدارة والتخطيط الرتبوي املساعد 

كلية الرتبية-جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

   ملخص البحث  
هدفت الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني أبعاد جودة احلياة 
الوظيفية ودرجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس 
أبعاد  توفر  واقع  وتشخيص  املجمعة،  بجامعة  الرتبية  كلية  يف 
جودة احلياة الوظيفية يف الكلية، وحتديد درجة االلتزام التنظيمي 
لدى أعضاء هيئة التدريس يف الكلية. وقد تكون جمتمع الدراسة 
الوصفي  املنهج  تطبيق  وتم  تدريس،  هيئة  عضَو   )89( من 
املسحي واالرتباطي، وكانت االستبانة هي أداة مجع البيانات، 
وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها: وجود عالقة طردية 
التنظيمي وجودة  قوية ذات داللة إحصائية بني درجة االلتزام 
احلياة الوظيفية، وبينت النتائج أن واقع توفر أبعاد جودة احلياة 
حسايب  وبمتوسط  عالية،  بدرجة  جاء  عام  بشكل  الوظيفية 
الرتقية  ُبْعد  كالتايل:  األبعاد  ترتيب  جاء  حيث   ،)3.٤1( عام 
ُبْعد  ُبْعد املشاركة، وأخرًيا  ُبْعد بيئة العمل، ثم  الوظيفية، ويليه 
بدرجة  الدراسة  أفراد  موافقة  النتائج  وأظهرت  املهنية،  التنمية 
عالية عىل درجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس. 
آراء  استطالع  بالتايل:  الدراسة  أوصت  النتائج،  ضوء  وعىل 
بناء  َثمَّ  ومن  املهنية،  احتياجاهتم  حول  التدريس  هيئة  أعضاء 
من  املزيد  وتقديم  االحتياجات،  لتلك  وفًقا  التدريبية  الربامج 
احلوافز املادية واملعنوية املناسبة لتطلعات أعضاء هيئة التدريس. 

الكلامت املفتاحية: 
جودة احلياة الوظيفية، االلتزام التنظيمي، أعضاء هيئة التدريس، 

الرتقية الوظيفية، التنمية املهنية.

Abstract
The study aimed to reveal the relationship be-
tween dimensions of quality of work-life and 
degree of organizational commitment of facul-
ty members in the College of Education at Ma-
jmaah University and diagnosing the reality of 
availability of dimensions of quality of work-
life in the college and determining the degree of 
organizational commitment of faculty members 
in the college. The study population consisted 
of )89( faculty members, descriptive curriculum 
was applied by survey and correlational meth-
ods, questionnaire was a tool for data collection, 
and the study reached several results, including: 
there is a strong positive relationship statistical-
ly significant between the degree of organiza-
tionl commitment and the quality of work-life, 
the results showed the reality of the availability 
of dimensions of quality of work-life in gener-
al came to a high degree, with a general arith-
metic mean )3.41(, where the order of dimen-
sions came as follows: job promotion, followed 
by work environment, then participation, and 
professional development dimension. Results 
showed that the study members highly agreed 
of the degree of organizational commitment of 
faculty members. In the light of the results, the 
study recommended the following: surveying 
the opinions of faculty members about their pro-
fessional needs, then building training programs 
according to those needs, and providing more 
material and moral incentives appropriate to the 
aspirations of faculty members.

Keywords: 
quality of work-life; organizational commit-
ment; faculty members; job promotion; profes-
sional development.

جودة الحياة الوظيفية وعالقتها بااللتزام التنظيمي في كلية التربية 
بجامعة المجمعة
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املقدمة:

ــورة  ــة للث ــة نتيج ــات خمتلف ــات حتدي ــه اجلامع تواج
املعلوماتيــة والتقنيــة؛ ممــا حيتــم عليهــا االســتغناء عــن 
ــذ  ــابقة، واألخ ــة الس ــاليب اإلداري ــات واألس املامرس
باألســاليب اإلداريــة احلديثــة القائمــة عــىل االســتثامر 
ــن  ــك م ــة، وذل ــا البرشي ــل ملوارده ــف األمث والتوظي
ــىل  ــل ع ــا، والعم ــا وحتفيزه ــامم بتدريبه ــالل االهت خ
ــؤدي األعــامل  ــة املناســبة لكــي ت ــة الوظيفي ــة البيئ هتيئ

ــة. ــاءة وفعالي ــل كف ــا بأفض ــة إليه املوكل
ــع  ــة ورف ــة الوطني ــوارد البرشي ــة امل ــل تنمي "حيــث حتت
معــدالت توظيفهــا خاصــة يف األنشــطة ذات اإلنتاجيــة 
العاليــة، موقًعــا أماميًّــا ضمــن توجهــات خطــة التنميــة 
 :2٠15 والتخطيــط،  االقتصــاد  )وزارة  العــارشة" 
7٠(. لذلــك فقــد اهتمــت العديــد مــن البحــوث 
قدراهتــا،  وتنميــة  البرشيــة  باملــوارد  والدراســات 
وحتســني أدائهــا، وقيــاس جــودة احليــاة الوظيفيــة هلــا. 
ــز  ــيلة لتعزي ــة وس ــاة الوظيفي ــودة احلي ــّد ج ــث ُتع حي
التــي  التنافســية للجامعــات، فاجلامعــة  القــدرات 
تســعى إىل حتقيــق مزايــا تنافســية البــد أن حتــرص 
عــىل مشــاركة العاملــني فيهــا، وأن تعمــل عــىل حتســني 
وتطويــر بيئتهــا الداخليــة معتمــدة عــىل مداخــل 

ــة.  ــاة الوظيفي ــودة احلي ــني ج حتس
فجــودة احليــاة الوظيفيــة تعني توفــري بيئة عمل مناســبة 
ــات  ــاء عالق ــىل بن ــاعدهتم ع ــة ملس ــني يف املنظم للعامل
ــم  ــم، ورضاه ــم ورفاهيته ــوض بصحته ــة، والنه طيب
ــل  ــني العم ــوازن ب ــم، والت ــة كفاءهت ــي، وتنمي الوظيف
ــر يف األداء  ــا يؤث ــم؛ مم ــاق أعامهل ــارج نط ــاة خ واحلي
.)Pavithra & Barani, 2012: 11(ــكيل ــي ال الوظيف
ــاة  ــودة احلي ــق ج ــريات تطبي ــم تأث ــن أه ــا كان م ومل
الوظيفيــِة زيــادُة انتــامء املــوارد البرشيــة للمنظمــة 
وحرصهــم  وإخالصهــم،  فيهــا،  يعملــون  التــي 
ــم  ــىل تقبله ــك ع ــكاس ذل ــا، وانع ــاج هب ــىل االندم ع

ألهدافهــا، وتفانيهــم لتحقيــق تلــك األهــداف، وهــو 
التنظيمــي )الســميح،  بااللتــزام  مــا يطلــق عليــه 
1٤31هـــ: 2٤٠(. فااللتــزام التنظيمــي لــه دور فاعــل 
يف اســتقرار املنظــامت عــىل اختالفهــا وتطورهــا، ورفــع 

ــا. ــا وإنتاجيته كفاءهت

مشكلة الدراسة: 
يعــّد أعضــاء هيئــة التدريــس حجــر الزاويــة يف التعليــم 
اجلامعــي، فــال يمكــن للجامعــات أن تتطــور وتتقــدم، 
ــة  ــم بتنمي ــية دون أن هتت ــا التنافس ــن قدراهت ــد م وتزي
ــا،  ــس فيه ــة التدري ــاء هيئ ــدرات أعض ــارات وق مه
ــي احتياجاهتــم املاديــة واملعنويــة، النعــكاس أثــر  وتلّب
ــة،  ــم املختلف ــم ومهامه ــم لوظائفه ــىل أدائه ــك ع ذل
يف  التدريــس  هيئــة  بأعضــاء  االهتــامم  كان  وإذا 
ــإن  ، ف ــامًّ ــًرا مه ــام أم ــكل ع ــة بش ــات اجلامعي الكلي
ــة  ــات الرتبي ــس يف كلي ــة التدري ــاء هيئ ــامم بأعض االهت
ــات مــن أدوار  ــا هلــذه الكلي ــة؛ مل ــر أمهي يعــد أمــًرا أكث
ــم كل  ــث هتت ــات؛ حي ــن الكلي ــواها م ــام س ــف ع ختتل
ــانية، يف  ــارف اإلنس ــب املع ــن جوان ــب م ــة بجان كلي
حــني تتحمــل كليــات الرتبيــة مســؤولية إعــداد وهتيئــة 
ــوارد  ــات بامل ــع الكلي ــد مجي ــوم بتزوي ــذي يق ــم ال املعل
البرشيــة الالزمــة. لذلــك فقــد حرصــت كليــة الرتبيــة 
ــس،  ــة التدري ــاء هيئ ــد أداء أعض ــر وجتوي ــىل تطوي ع
ــة،  ــة واالجتامعي ــة واملهني ــم العلمي ــة احتياجاهت وتلبي

ــم. ــة هل ــاة الوظيفي ــودة احلي ــني ج وحتس
فتوفــري حيــاة وظيفيــة أفضــل ألعضــاء هيئــة التدريــس 
ُيســهم يف رفــع أداء الكليــة، وحيقــق اإلشــباع حلاجاهتم 
ــن  ــا م ــل بالرض ــة العم ــزت بيئ ــام متي ــم، فكل ورغباهت
أعضــاء هيئــة التدريــس ســاهم ذلــك يف جعلهــم 
األكاديميــة  وأعامهلــم  وظائفهــم،  أداء  يف  متميزيــن 

والبحثيــة )محادنــة، 2٠19: 1٠7(.
ــج  ــرتاتيجية لربنام ــداف االس ــد األه ــد أح ــام تؤك ك
التحــول الوطنــي عــىل أمهيــة حتســني احليــاة الوظيفيــة 
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ــاءة  ــع كف ــزة، ورف ــل حمف ــة عم ــاد بيئ ــالل إجي ــن خ م
ــة  ــامء واإلنتاجي ــزز االنت ــا يع ــرشي، مم ــال الب رأس امل
للموظفــني )اململكــة العربية الســعودية، 2٠18: 66(.
نتائــج العديــد مــن الدراســات كنتيجــة   وتشــري 
ــاخ  ــل يف من ــة العم ــليامن )2٠16( إىل أمهي ــة س دراس
ــري  ــه، وتوف ــع أطراف ــني مجي ــة ب ــة املتبادل ــم بالثق يتس
ــس،  ــة التدري ــاء هيئ ــي ألعض ــر الوظيف ــرص التطوي ف
واملشــاركة يف اختــاذ القــرارات، كــام تؤكــد نتيجــة 
االهتــامم  أمهيــة  عــىل   )2٠18( عيســى  دراســة 
ــس يف  ــة التدري ــاء هيئ ــة ألعض ــاة الوظيفي ــودة احلي بج
ــي  ــتوى األداء املهن ــاء بمس ــك لالرتق ــات، وذل اجلامع
هلــم، وكوهنــا أداة أساســية لتمكــني اجلامعــة مــن 

ــا. ــق أهدافه حتقي
وبكــون جامعــة املجمعــة مــن اجلامعــات الناشــئة 
ــات  ــن اجلامع ــا م ــع نظرياهت ــس م ــش التناف ــي تعي الت
الســعودية للصعــود والوصــول إىل العامليــة فــرض 
عليهــا ذلــك االهتــامم بتحســني جــودة احليــاة الوظيفية 
ــق أهدافهــا  ــة التدريــس ســعيًا وراء حتقي ألعضــاء هيئ

ــودة.  املنش
ــة إال  ــاة الوظيفي ــودة احلي ــة ج ــن أمهي ــم م ــىل الرغ وع
أن بعــض الدراســات كشــفت عــن وجــود معوقــات 
ــة  ــاء هيئ ــة ألعض ــاة الوظيفي ــودة احلي ــول دون ج حَتُ
ــة  ــج دراس ــه نتائ ــارت إلي ــا أش ــذا م ــس، وه التدري
املعوقــات  وجــود  بينــت  التــي   )2٠12( عــوض 
ــة  ــة التدريــس، وبيئ ــاء أعضــاء هيئ ــادة أعب ــة: زي التالي
ــزات  ــور يف التجهي ــم، وقص ــبة هل ــري املناس ــل غ العم
ــم  ــدم رضاه ــة، وع ــم الوظيفي ــة ألداء مهامه املطلوب
عــن األجــور، كــام أشــارت نتيجــة دراســة أمحــد 
)2٠15( إىل وجــود املعوقــات التاليــة: زيــادة ضغــوط 
العمــل لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس، وعــدم رضاهم 
ــاة  ــودة احلي ــر يف ج ــا يؤث ــآت مم ــب واملكاف ــن الروات ع

ــم.  ــة لدهي الوظيفي
ــر  ــة يؤث ــاة الوظيفي ــات يف احلي ــك املعوق ــود تل إن وج

يف االلتــزام التنظيمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس، فقــد 
أكــدت نتيجــة دراســة الرويتــع )1٤37هـ( عــىل وجود 
تأثــري إجيــايب جلــودة احليــاة الوظيفيــة يف االلتــزام 
التنظيمــي، ولذلــك فقــد أوصــت برفــع مســتوى 
ــىل  ــرص ع ــق احل ــن طري ــة ع ــاة الوظيفي ــودة احلي ج
حتقيــق التــوازن بــني العمــل واملنــزل، ورضورة العمــل 
ــة االلتــزام التنظيمــي عــن طريــق النــدوات  عــىل تنمي
ــاري  ــة البي ــة دراس ــدت نتيج ــام أك ــل، ك وورش العم
)2٠18( عــىل وجــود عالقــة إجيابيــة بــني أبعــاد جــودة 

ــي. ــزام التنظيم ــتوى االلت ــة ومس ــاة الوظيفي احلي
لذلــك فقــد أوصــت دراســة الــوزرة )2٠15( بتذليــل 
ــي،  ــم املهن ــه نموه ــات تواج ــن عقب ــم م ــا يواجهه م
وتوفــري التجهيــزات األساســية لرفــع درجــة الشــعور 
ــي  ــزام التنظيم ــة االلت ــع درج ــة، ورف ــوالء للكلي بال

ــم.  لدهي
ــل  ــة تتمث ــكلة الدراس ــإن مش ــبق، ف ــا س ــىل م ــاًء ع وبن
يف تشــخيص واقــع جــودة احليــاة الوظيفيــة وعالقتهــا 
بااللتــزام التنظيمــي يف كليــة الرتبيــة بجامعــة املجمعــة.

أسئلة الدراسة: 
1.مــا واقــع توفــر أبعــاد جــودة احليــاة الوظيفيــة 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــة م ــة املجمع ــة بجامع ــة الرتبي يف كلي

ــاء هيئــة التدريــس؟ أعض
ــة  ــاء هيئ ــدى أعض ــي ل ــزام التنظيم ــة االلت ــا درج 2.م
التدريــس يف كليــة الرتبيــة بجامعــة املجمعــة مــن 

ــم؟ ــة نظره وجه
3.هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى الداللــة )٠.٠5( فأقــل بــني آراء أفــراد 
الدراســة حــول كل مــن أبعــاد جــودة احليــاة الوظيفيــة 
ــري  ــالف متغ ــزى الخت ــي ُتع ــزام التنظيم ــة االلت ودرج

ــة(؟ ــة العلمي ــس، الرتب )اجلن
٤.هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى الداللــة )٠.٠5( فأقــل بــني أبعــاد 



13٤

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢5(       ربيع الثاني  ١٤٤٣ هـ - ديسمبر ٢٠٢١ م

جودة احلياة الوظيفية وعالقتها بااللتزام التنظيمي يف كلية الرتبية بجامعة املجمعة

ــي  ــزام التنظيم ــة االلت ــة ودرج ــاة الوظيفي ــودة احلي ج
لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف كليــة الرتبيــة بجامعــة 

ــة؟ املجمع

أهداف الدراسة:
ــاة  ــودة احلي ــاد ج ــني أبع ــة ب ــن العالق ــف ع 1.الكش
ــاء  ــدى أعض ــي ل ــزام التنظيم ــة االلت ــة ودرج الوظيفي
ــة. ــة املجمع ــة بجامع ــة الرتبي ــس يف كلي ــة التدري هيئ

2.تشــخيص واقــع توفــر أبعــاد جــودة احليــاة الوظيفية 
يف كليــة الرتبيــة بجامعــة املجمعة.

ــاء  ــدى أعض ــي ل ــزام التنظيم ــة االلت ــد درج 3.حتدي
ــة. ــة املجمع ــة بجامع ــة الرتبي ــس يف كلي ــة التدري هيئ

أمهية الدراسة:
الوظيفيــة 	  احليــاة  جــودة  موضوَعــْي  أمهيــة 

ــر األداء،  ــا يف تطوي ــي، ودورمه ــزام التنظيم وااللت
وحتقيــق أهــداف اجلامعــة.

مســامهة نتائــج الدراســة يف إفــادة املســؤولني 	 
ــر  باجلامعــات الســعودية الختــاذ قــرارات، وتطوي
آليــات مناســبة لتعزيــز توفــر أبعــاد جــودة احليــاة 
لــدى  التنظيمــي  االلتــزام  وزيــادة  الوظيفيــة، 

ــس.  ــة التدري ــاء هيئ أعض
قلــة الدراســات التــي تناولــت العالقــة بــني 	 

ــي يف  ــزام التنظيم ــة وااللت ــاة الوظيفي ــودة احلي ج
ــايل. ــم الع التعلي

حدود الدراسة:
احلدود املوضوعية: 

ــني  ــة ب ــن العالق ــف ع ــة يف الكش ــرصت الدراس اقت
االلتــزام  الوظيفيــة ودرجــة  احليــاة  أبعــاد جــودة 
التنظيمــي لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف كليــة 
ــاة  ــودة احلي ــخيص ج ــة، وتش ــة املجمع ــة بجامع الرتبي
الوظيفيــة يف األبعــاد التاليــة: )املشــاركة، بيئــة العمــل، 
ــة  ــد درج ــة(، وحتدي ــة الوظيفي ــة، الرتقي ــة املهني التنمي
ــس يف  ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــي ل ــزام التنظيم االلت

ــة. الكلي

احلدود املكانية: 
ُطبقت الدراسة عىل كلية الرتبية بجامعة املجمعة.

احلدود الزمانية: 
ُطبقــت الدراســة يف الفصــل األول مــن العــام اجلامعــي 

1٤٤2هـ.

مصطلحات الدراسة:
ــن  ــة م ــا: جمموع ــرف بأهن ــة: تع ــاة الوظيفي ــودة احلي ج
ــي  ــتمرة، والت ــة واملس ــة واملخطط ــات املتكامل العملي
ــر يف  ــي تؤّث ــب الت ــف اجلوان ــني خمتل ــتهدف حتس تس
الشــخصية  وحياهتــم  للعاملــني  الوظيفيــة  احليــاة 
ــداف  ــق األه ــدوره يف حتقي ــاهم ب ــذي يس ــا، وال أيًض
االســرتاتيجية للمنظمــة، والعاملــني فيهــا، واملتعاملــني 

ــرب، 2٠18: 9(.  ــاد ال ــا )ج معه
ــا يف  ــة إجرائيًّ ــاة الوظيفي ــودة احلي ــة ج ــرف الباحث وتع
ــي  ــة الت ــود املخطط ــع اجله ــا: مجي ــة بأهن ــذه الدراس ه
تقــوم هبــا كليــة الرتبيــة بجامعــة املجمعــة هبــدف 
ــس،  ــة التدري ــاء هيئ ــبة ألعض ــل مناس ــة عم ــري بيئ توف
وذلــك مــن خــالل تلبيــة احتياجاهتــم الوظيفيــة 
واملاديــة واملعنويــة، األمــر الــذي ينعكــس أثــره إجيابيًّــا 

ــودة.  ــا املنش ــة ألهدافه ــق الكلي ــىل حتقي ع

االلتزام التنظيمي: 
يعــرف بأنــه: االرتبــاط بــني العامــل واملنظمــة عندمــا 
ــه؛  ــه وأهداف ــع قيم ــة م ــداف املنظم ــم وأه ــق قي تتواف
ممــا جيعلــه يبــذل جهــًدا هبــدف إنجــاح املنظمــة 

)العبيــدي، 2٠12: 83(. وتقدمهــا 
يف  إجرائيًّــا  التنظيمــي  االلتــزام  الباحثــة  وتعــرف 
ــس  ــة التدري ــو هيئ ــعور عض ــه: ش ــة بأن ــذه الدراس ه
باالرتبــاط بكليــة الرتبيــة، وذلــك لتوافــق قيمهــا 
وأهدافهــا مــع قيمــه وأهدافــه الشــخصية؛ ممــا يدفعــه 
إىل اســتمرار العمــل فيهــا، وبــذل مزيــد مــن اجلهــد يف 
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ــا. ــني أدائه ــر وحتس ــا، وتطوي خدمته

اإلطار املفهومي:
مفهــوم جــودة احليــاة الوظيفيــة: تعــرف جــودة احليــاة 
الوظيفيــة بأهنــا: السياســات واإلجــراءات والعمليــات 
التــي تنفذهــا املؤسســة هبــدف تطويــر وحتســني احليــاة 
الــذي  فيهــا،  للعاملــني  والشــخصية  الوظيفيــة، 
ــى  ــراد، تلب ــة واألف ــىل أداء املؤسس ــدوره ع ــس ب ينعك
ــتمرارية  ــن اس ــا يضم ــا، مم ــات عامليه ــبع رغب وتش

نجــاح املؤسســة )البلبيســى، 2٠12: 7(.  
ــني  ــبة للعامل ــل مناس ــة عم ــري بيئ ــا: توف ــرف بأهن وتع
يف املنظمــة ملســاعدهتم عــىل بنــاء عالقــات طيبــة، 
ورضاهــم  ورفاهيتهــم،  بصحتهــم  والنهــوض 
ــل  ــني العم ــوازن ب ــم، والت ــة كفاءهت ــي، وتنمي الوظيف
ــر يف األداء  ــا يؤث ــم؛ مم ــاق أعامهل ــارج نط ــاة خ واحلي
.)Pavithra & Barani, 2012: 11( ــكيل ــي ال الوظيف
وتعــرف بأهنــا: جمموعــة مــن األنظمــة والربامــج 
املرتبطــة بتحســني وتطويــر خمتلــف اجلوانــب اخلاصــة 
بــرأس املــال البــرشي للمنظمــة، والتــي مــن شــأهنا أن 
تؤّثــر يف احليــاة الوظيفيــة لأفــراد وبيئتهــم االجتامعيــة 
ــا  ــس إجياًب ــدوره ينعك ــذي ب ــة، وال ــة والصحي والثقافي
ــم  ــن ث ــني، وم ــي للعامل ــتوى األداء الوظيف ــىل مس ع
يســاهم يف حتقيــق أهــداف املنظمــة والفــرد واألطــراف 
ــايض، 2٠1٤: 65(.  ــة )م ــة باملنظم ــة ذات العالق كاف
وممــا ســبق تســتخلص الباحثــة أهــم خصائــص جــودة 

احليــاة الوظيفيــة، وهــي:
السياســات 	  مــن  جمموعــة  عــن  عبــارة  أهنــا 

واألنظمــة املرتبطــة بتحســني احليــاة الوظيفيــة 
اجلامعــة. يف  للعاملــني 

ــة عمــل مناســبة للعاملــني 	  تعمــل عــىل توفــري بيئ
ــة.  يف اجلامع

ــداف 	  ــة، وأه ــداف اجلامع ــق أه ــاهم يف حتقي تس
ــا. ــني فيه ــراد العامل األف

أهــداف جــودة احليــاة الوظيفيــة: هتــدف جــودة احليــاة 
الوظيفيــة إىل معرفــة كيفيــة تصميــم العمــل بــكل 
جوانبــه مــن حيــث التنظيــم، والســلطة، واجلامعــات، 
العمــل،  وســاعات  العمــل،  إجــراءات  وتدفــق 
ــاة  ــن أن احلي ــث تضم ــه، بحي ــل ذات ــص العم وخصائ
التــي حيياهــا العاملــون داخــل أعامهلــم جيــب أن تكــون 
 .)11٤-113  :2٠11 )ماهــر،  عاليــة  جــودة  ذات 
ويشــري Hunt إىل أن جــودة احليــاة الوظيفيــة هتدف إىل:

زيادة ثقة العاملني.	 
االندماج يف حل املشكالت.	 
زيادة الرضا الوظيفي.	 
زيادة الفاعلية التنظيمية 	 

       )جاد الرب، 2٠18: 1٠(.
كام هتدف جودة احلياة الوظيفية إىل:

قدرهتــا 	  وتعظيــم  املنظمــة،  أهــداف  حتقيــق 
. فســية لتنا ا

احليــاة 	  بــني  واالنســجام  التــوازن  إحــداث 
الشــخصية. حياهتــم  وبــني  للعاملــني  الوظيفيــة 

 	Ab-( ــا ــة عليه ــرة واملحافظ ــة املاه ــذب العامل   ج
.)dullah & Noor, 2012: 740

وتــرى الباحثــة أن جــودة احليــاة الوظيفيــة يف اجلامعــة 
حتقــق األهــداف التاليــة:

زيادة إنتاجية اجلامعة.	 
حتقيق أهداف اجلامعة والعاملني فيها.	 
استقطاب الكفاءات املتميزة واملحافظة عليها.	 
توفري بيئة عمل مناسبة للعاملني.	 
زيادة االلتزام التنظيمي للعاملني.	 
زيادة ثقة العاملني باجلامعة.	 
ارتفاع الروح املعنوية للعاملني.	 
العاملــني                 	  بــني  والتعــاون  االنســجام  حتقيــق 

اجلامعــة. يف 
ــاة  ــودة احلي ــد ج ــة: تعتم ــاة الوظيفي ــودة احلي ــاد ج أبع
ــي  ــية، والت ــاد األساس ــن األبع ــدد م ــىل ع ــة ع الوظيفي
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وأهــداف  اجلامعــة  أهــداف  بــني  التــوازن  حتقــق 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــل م ــس، وتتمث ــة التدري ــاء هيئ أعض

ــيل: ــام ي ــة في الباحث

1.املشاركة يف صنع القرارات: 
ــرارات  ــم الق ــس إىل دع ــة التدري ــاء هيئ ــل أعض يمي
التــي اشــرتكوا يف صنعهــا، حيــث يتوقــف ذلــك 
ــاحة  ــدى املس ــة، وم ــة للجامع ــة التنظيمي ــىل السياس ع
التــي تســمح هبــا قيــادة اجلامعــة يف عمليــة املشــاركة، 
فــإذا كانــت املشــاركة بنــاءه لتحديــد األهــداف، وحــل 
املشــكالت، وإنجــاز املهــام، وحتســني ظــروف العمل، 
ورفــع كفــاءة األداء، فــإن ذلــك يشــكل عاماًل أساســيًّا 

ــة، 2٠19: 11٠(. ــة )محادن ــاح اجلامع يف نج
2.بيئة العمل: 

ويقصــد هبــا توفــري الظــروف املناســبة ملامرســة أعضــاء 
ــات  ــمل: سياس ــي تش ــم، والت ــس ألعامهل ــة التدري هيئ
ــع  ــوارد، م ــري امل ــل، وتدب ــذ العم ــات تنفي ــم وآلي ونظ
ــواٌء  ــة، س ــدة وفعال ــاالت جي ــم اتص ــي نظ ــة تبن أمهي
أكان ذلــك بــني أعضــاء هيئــة التدريــس بعضهــم مــع 
ــادات  ــس والقي ــة التدري ــاء هيئ ــني أعض ــض، أو ب بع
األكاديميــة واإلداريــة. كــام تشــمل أيًضــا التفاعــل بــني 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــخصية ألعض ــات الش االحتياج

ــليامن، 2٠16: 2٠1(. ــل )س ــة العم وبيئ
٣.التنمية املهنية: 

هيئــة  ألعضــاء  املهنيــة  التنميــة  برامــج  توفــر  إن 
التدريــس يف اجلامعــة ســوف يــؤدي ويســاهم يف 
ــم  ــن ث ــس، وم ــة التدري ــاء هيئ ــات أعض ــر كفاي تطوي
ــة،  ــن الرسع ــأداء م ــية ل ــات األساس ــني املقوم حتس
ــدالت األداء  ــن مع ــا م ــة، وغريه ــارة، واإلنتاجي وامله

.)111  :2٠19 )محادنــة،  املختلفــة 
4.الرتقية الوظيفية: 

تتمثل أهداف الرتقية الوظيفية يف:
ــني  ــز العامل ــأهنا حتفي ــن ش ــي م ــروف الت ــري الظ -توف

ملزيــد مــن العمــل؛ وذلــك لعلمهــم بــأن هنــاك عالقــة 
بــني معــدل أو مســتوى األداء، وبــني األجــر أو احلافــز 

الــذي يتلقونــه.
ــم  ــدم إعطائه ــن، وع ــني املتميزي ــاظ باملوظف -االحتف
مــربًرا لــرتك العمــل إىل جهــات أخــرى منافســة بفعــل 

رشوط عمــل أفضــل تقدمهــا هلــم تلــك اجلهــات.
-تســاعد عمليــة الرتقيــة املنظمــة عــىل اجتــذاب قــوى 
ــا  ــن هل ــا يضم ــا؛ مم ــل فيه ــا للعم ــن خارجه ــل م العم
ــني  ــدان العامل ــات بفق ــا األزم ــتمرارية، وجينبه االس

فيهــا.
-تعتــرب وســيلة تثقيفيــة يمكــن مــن خالهلــا أن تصبــح 
الوظيفــة أو العمــل مدرســة يتعلــم فيهــا العامــل 
العمــل اجلديــد كل يــوم، وال يشــعر بامللــل، أو النهايــة 

ــي، 2٠2٠: 563(.  ــه )عالق ــه أو لقدرات لطموحات
بتحســني  االهتــامم  أن  الباحثــة  جتــد  ســبق  وممــا 
ــؤدي إىل  ــة ي ــا املختلف ــة بأبعاده ــاة الوظيفي ــودة احلي ج
ــة  ــة والنفســية واالجتامعي إشــباع احلاجــات االقتصادي
ــس  ــا ينعك ــة؛ مم ــس يف اجلامع ــة التدري ــاء هيئ ألعض
أثــره عــىل زيــادة إنتاجيــة اجلامعــة، وارتفــاع مســتوى 
الرضــا الوظيفــي ألعضــاء هيئــة التدريــس، وحتقيقهــم 

ــة. ــتويات أداء عالي مس

مفهوم االلتزام التنظيمي:
 يعــرف االلتــزام التنظيمــي بأنــه: عمليــة اإليــامن 
ــة  ــى طاق ــل بأق ــا، والعم ــة وقيمه ــداف املنظم بأه

لتحقيــق هــذه األهــداف، وجتســيد تلــك القيــم 
)فليه وعبداملجيد، 2٠٠9: 286(. 

ــرد  ــاع الف ــن اقتن ــرب ع ــايب يع ــاه إجي ــه: اجت ــرف بأن ويع
وبرســالتها  هبــا  يعمــل  التــي  باملنظمــة  العميــق 
وبقيمهــا وأهدافهــا؛ األمــر الــذي جيعلــه يتوافــق معهــا 
ــايس  ــزء أس ــه ج ــعر أن ــطتها، ويش ــتغرق يف أنش ويس
ومؤثــر فيهــا، ممــا يدفعــه إىل بــذل املجهــودات املطلوبــة 
ــذل  ــتعداده لب ــع اس ــادي، م ــام دوره االعتي يف أداء مه
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جمهــودات إضافيــة تطوعيــة، مــن شــأهنا إنجــاح عمــل 
ــهري،  ــا )الش ــا ورفاهيته ــهام يف تقدمه ــة واإلس املنظم

.)٤٤ 1٤3٤هـ: 
الــذي  الوظيفــي  االرتبــاط  بأنــه:  ويعــرف 
فيهــا؛  يعمــل  التــي  باملنظمــة  الفــرد  يربــط 
وتبنــي  العمــل،  يف  االندمــاج  إىل  يدفعــه  ممــا 
.)78  :2٠1٤ )شــهاب،  املنظمــة  هــذه  قيــم 
التنظيمــي  لاللتــزام  الســابقة  التعريفــات  ومــن 
تســتخلص الباحثــة العنــارص املكونــة لــه، وهــي:

الشعور اإلجيايب لدى العاملني جتاه اجلامعة.	 
اقتناع العاملني بأهداف وقيم ورسالة اجلامعة.	 
شعور الفرد بأنه جزء أسايس يف اجلامعة.	 
اجلامعــة، 	  تقــدم  العاملــني يف  األفــراد  إســهام 

وإنتاجيتهــا. فاعليتهــا  وزيــادة 

أمهية االلتزام التنظيمي: 
ــر  ــر هبــا ويؤث ــة يتأث إن كل إداري يف أي مؤسســة تربوي
فيهــا، وعــىل قــدر هــذا التأثــر والتأثــري يتشــكل ســلوك 
أعضــاء هيئــة التدريــس، فهــذا التفاعــل املســتمر يعــّد 
القاعــدة األساســية يف تكويــن االلتــزام التنظيمــي 
لدهيــم، حيــث ينعكــس هــذا التأثــري يف ســلوك وأعامل 
ــة  ــاء هيئ ــزام أعض ــره يف الت ــس أث ــام ينعك اإلداري، ك
التدريــس بالقيــم، وســعيهم إىل تنفيــذ الربنامــج الــذي 
ينبثــق من حتقيــق تلــك القيــم )شــهاب، 2٠1٤: 77(. 
ولاللتــزام التنظيمــي أمهيــة كبــرية ســواٌء أكان ألعضــاء 
هيئــة التدريــس أو للجامعــة ككل؛ فعــىل مســتوى 
ــزام التنظيمــي يف  ــة التدريــس ُيســهم االلت أعضــاء هيئ
ارتفــاع مســتوى الرضــا الوظيفــي؛ ممــا ينعكــس أثــره 
ــر العمــل،  عــىل مضاعفــة اجلهــد يف أداء املهــام وتطوي
أنــه  كــام  اجلامعــة،  أهــداف  حتقيــق  إىل  والســعي 
ــة  ُيســهم يف حتقيــق االســتقرار الوظيفــي ألعضــاء هيئ
ــي،  ــرسب الوظيف ــن الت ــل م ــايل يقل ــس، وبالت التدري
االلتــزام  فيســاعد  اجلامعــة  مســتوى  عــىل  أمــا 

التنظيمــي عــىل إجيــاد بيئــة أكاديميــة متميــزة، تســاهم 
ــل  ــوبيها، وتقل ــن منس ــاءات م ــىل الكف ــة ع يف املحافظ

ــداود، 2٠18: 7(. ــل )ال ــكالت العم ــن مش م
ــر  ــة نظ ــن وجه ــي م ــزام التنظيم ــة االلت ــربز أمهي وت
الباحثــة يف كونــه ُيســاهم يف حتســني بيئــة العمــل، 
ورفــع الــروح املعنويــة ألعضــاء هيئــة التدريــس، 
ــة؛  ــداف اجلامع ــالة وأه ــة ورس ــم برؤي ــادة ثقته وزي
ــداف  ــق أه ــو حتقي ــعيهم نح ــره يف س ــس أث ــا ينعك مم
ــزام التنظيمــي  ــة، كــام أن االلت اجلامعــة بكفــاءة وفعالي
يزيــد مــن مســتوى االنتــامء الوظيفــي، واســتمرار 
الكفــاءات املتميــزة للعمــل يف اجلامعــة، كــام أنــه 
خيفــف العــبء عــىل قيــادات اجلامعــة يف متابعــة 
أعضــاء هيئــة التدريــس، ممــا ينعكــس أثــره عــىل تطــور 

العمــل وزيــادة اإلنتاجيــة.

أنواع االلتزام التنظيمي: 
 Meyer & ــوذج ــا لنم ــي وفًق ــزام التنظيم ــم االلت يقس

ــي: ــواع، وه ــة أن Allen إىل ثالث

االلتــزام العاطفــي: يــرى  Meyer & Allen أن االلتزام 
ــص  ــه للخصائ ــة إدراك ــر بدرج ــرد يتأث ــي للف العاطف
التــي متيــز عملــه، كاالســتقاللية، وأمهيــة العمــل 
بالنســبة لــه، ومهاراتــه املطلوبــة، وقــرب املرشفــني منــه 
ــرد  ــاس الف ــة إحس ــر بدرج ــام يتأث ــه، ك ــم ل وتوجيهه
ــه  ــمح ل ــا تس ــل فيه ــي يعم ــة الت ــة التنظيمي ــأن البيئ ب
باملشــاركة الفعالــة يف جمريــات اختــاذ القــرارات، ســواء 
ــو شــقر وجــربان،  ــه أو بالعمــل )أب مــا يتعلــق منهــا ب
2٠19: 71٤(. فااللتــزام العاطفــي يتعلــق باالرتبــاط 
ــة  ــو هيئ ــني عض ــأ ب ــذي ينش ــداين ال ــي والوج العاطف
ــتعداده  ــا، واس ــل فيه ــي يعم ــة الت ــس واجلامع التدري
ــق أهدافهــا،  ــد مــن اجلهــد مــن أجــل حتقي ــذل املزي لب

ــا. ــاين يف خدمته والتف

االلتزام املعياري:
 يعكــس هذا النــوع إحســاس الفــرد األديب واألخالقي 
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ــة  ــة نتيج ــم املنظم ــداف وقي ــك بأه ــرورة التمس ب
والثقافيــة  واالجتامعيــة  الدينيــة  بالقيــم  التأثــر 
)الشــهري، 1٤3٤هـــ: 59(. فااللتــزام املعيــاري ينبــع 
مــن شــعور عضــو هيئــة التدريــس بــرورة التمســك 
بقيــم وأهــداف اجلامعــة، والعمــل عــىل حتقيقهــا، 
حيــث يتــم تنميــة هــذا الشــعور مــن قبــل اجلامعــة مــن 
ــس يف  ــة التدري ــاء هيئ ــاركة أعض ــامح بمش ــالل الس خ
صنــع قــرارات اجلامعــة، وتقديــم احلوافــز واملكافــآت 

ــم. ــبة هل املناس

االلتزام االستمراري: 
ــرد؛  ــد الف ــودة عن ــزام املوج ــة االلت ــه درج ــد ب ويقص
ــا،  ــل عليه ــي حيص ــتثامرية الت ــم االس ــا القي وحتكمه
ــة،  ــل يف املنظم ــتمر بالعم ــو اس ــا ل ــح يف حتقيقه ويطم
ــدى  ــل ل ــراًرا بالعم ــذ ق ــو اخت ــيخرسه ل ــا س ــل م مقاب
جهــات أخــرى )شــهاب، 2٠1٤: 81(. فااللتــزام 
ــة التدريــس إىل البقــاء  االســتمراري يدفــع عضــو هيئ
يف اجلامعــة التــي يعمــل فيهــا عــىل الرغــم مــن وجــود 
ــه  ــأن ترك ــاده ب ــل، العتق ــة للعم ــرى متاح ــل أخ بدائ
هلــا ســيفقده الكثــري مــن املميــزات الشــخصية واملاديــة 

ــة. واالجتامعي

كلية الرتبية بجامعة املجمعة:
أنشـــئت كليـــة الرتبيـــة املتوســـطة للبنـــات باملجمعــة 
ــة:  ــة اآلتي ــام األربع ــت األقس ــام 1٤٠8هـــ، وضم ع
قســـم اللغـة العربيـــة، قسـم اللغـــة اإلنجليزية، قسـم 
الرياضيات، وقســـم االقتصــاد املنزيل والرتبيـــة الفنية. 
وفـــي عـــام 1٤15هــ تـــم تطوير الكليـــة املتوســـطة 
لتمنـــح درجـــة البكالوريوس وتكـون مـــدة الدراسـة 
أربعـــة أعوام، وعـدل مسامها إىل كليـــة الرتبيـة للبنات 

ثـــم تتابـــع افتتـــاح أقســـام جديدة، وهي:
قسم األحياء.	 
قسم الدراسات اإلسالمية.	 
قسم احلاسب اآليل.	 

قسم العلوم الرتبوية.	 
قسم الرتبية اخلاصة.	 

ومـــع صـــدور قرار خـــادم احلرمني الشـــريفني امللـك 
عبــد اهلل بــن عبـــد العزيــز آل ســـعود رئيـــس جملـــس 
الـــوزراء ورئيـــس جملــس التعليـــم العايل فـــي الثالث 
مـــن رمضان لعام 1٤3٠هـ بإنشاء جامعـــة املجمعـــة؛ 
تـم ضـم كليـة الرتبيـــة للبنـات للجامعـة، وأصبحـت 
ــم  ــاح فيهــا تعلـ ــة" ليتـ ــة الرتبي ــمى "كليـ حتـــت مسـ
الطــالب والطالبــات؛ ألجــل زيـــادة فاعليـــة دور 
الكليـــة فـي خدمـــة املجتمـــع وتأهيل معلمـي مراحل 
ــم إدراج قســم ريــاض األطفــال،  التعليـــم العــام، وت
ــة  ــة )كلي ــة اخلاصــة ضمــن أقســام الكلي وقســم الرتبي

الرتبيــة، 1٤٤2هـــ(.

رؤية الكلية: 
أن تكــون كليــة الرتبيــة باملجمعــة بيئــة أكاديميــة عاليــة 
اجلــودة لتهيئــة مســتقبل منافــس خلرجيهــا حيقــق 
أهــداف التنميــة املســتدامة )كليــة الرتبيــة، 1٤٤2هـــ(.
رســالة الكليــة: تقــدم خدمــات تعليميــة وبحثيــة 
وجمتمعيــة توافــق املعايــري الوطنيــة والعامليــة للجــودة؛ 
مــن خــالل تأهيــل وتدريــب وتثقيــف كــوادر متميــزة 
الرتبيــة،  )كليــة  والدراســات  العلــوم  جمــاالت  يف 

1٤٤2هـ(.

 أهداف الكلية: 
ــع  ــب م ــام يتناس ــة ب ــة مؤهل ــوادر برشي ــري ك 1.توف
احتياجــات ســوق العمــل يف املجــاالت املختلفــة.
ــجيع  ــي وتش ــال البحث ــز يف املج ــدم متمي ــق تق 2.حتقي

ــي. ــث العلم ــة البح ثقاف
3.بنــاء جســور التواصــل بــني الكليــة واملجتمــع 

اخلارجــي.
٤.توفري نخبة من أعضاء هيئة التدريس املتميزين.

الرتبيــة،  )كليــة  داعمــة  تعليميــة  بيئــة  5.إجيــاد 
1٤٤2هـــ(.
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الدراسات السابقة:
أوالً: دراسات يف جودة احلياة الوظيفية:

أجــرت خوقــري )2٠18( دراســة هدفــت إىل الكشــف 
ــاء  ــدى أعض ــة ل ــاة الوظيفي ــودة احلي ــتوى ج ــن مس ع
ــد  ــك عب ــة املل ــني يف جامع ــس واإلداري ــة التدري هيئ
العمــل،  )بيئــة  أبعــاد  يف  وذلــك  بجــدة،  العزيــز 
ــودة يف األداء،  ــي اجل ــاركة، تبن ــال، املش ــال الفع االتص
ــتخدمت  ــد اس ــي(، وق ــدم الوظيف ــتقاللية، التق االس
الدراســة املنهــج الوصفــي التحليــيل، وتــم مجــع 
ــىل  ــت ع ــي طبق ــتبانة، والت ــطة االس ــات بواس املعلوم
)215( فــرًدا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس واإلداريــني 
يف جامعــة امللــك عبــد العزيــز بجــدة، وأشــارت 
النتائــج إىل املســتوى املرتفــع ملكونــات احليــاة الوظيفية 
ــة  ــني يف جامع ــس واإلداري ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ل

ــز.  ــد العزي ــك عب املل
ــدان  ــران ومح ــوس وآم ــابل وجاي ــدر وس ــرى بن أج
 Bandar, Sabil, Jayos, Amaran, and Hamadan,(

2018( دراســة هدفــت إىل التعــرف عــىل مســتوى 

ــارواك  ــة س ــس يف جامع ــة التدري ــاء هيئ ــا أعض رض
وقــد  الوظيفيــة،  احليــاة  جــودة  عــن  احلكوميــة 
ــع  ــم مج ــي، وت ــج الوصف ــة املنه ــتخدمت الدراس اس
ــىل  ــت ع ــي طبق ــتبانة، والت ــطة االس ــات بواس املعلوم
ــج إىل  ــت النتائ ــس، وتوصل ــة تدري ــَو هيئ )278( عض
ــة  ــس يف جامع ــة التدري ــاء هيئ ــا أعض ــتوى رض أن مس
ــة كان  ــاة الوظيفي ــة عــن جــودة احلي ســارواك احلكومي

ــرًيا.  كب
ــرف  ــت إىل التع ــة هدف ــة )2٠19( دراس ــرى محادن أج
ــاء  ــدى أعض ــة ل ــاة الوظيفي ــودة احلي ــتوى ج ــىل مس ع
هيئــة التدريــس يف جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا 
القيــادي،  )النمــط  جمــاالت  يف  وذلــك  األردنيــة، 
ــة،  ــاة االجتامعي ــي واحلي ــل اجلامع ــني العم ــوازن ب الت
الرواتــب  املهنيــة،  التنميــة  الوظيفيــة،  الرتقيــة 

واملكافــآت، االســتقرار الوظيفــي(، وقــد اســتخدمت 
وتــم مجــع  املســحي،  الوصفــي  املنهــج  الدراســة 
ــىل  ــت ع ــي طبق ــتبانة، والت ــطة االس ــات بواس املعلوم
ــج إىل  ــت النتائ ــس، وتوصل ــة تدري ــَو هيئ )٤2٠( عض
ــاء  ــدى أعض ــة ل ــاة الوظيفي ــودة احلي ــتوى ج أن مس
هيئــة التدريــس يف جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا 

ا. ــدًّ ــرًيا ج ــة كان كب األردني

ثانًيا: دراسات يف االلتزام التنظيمي:
أجــرى بنكريوبوتــر ) Puncreobutr,2016( دراســة 
وااللتــزام  التمكــني  مســتوى  قيــاس  إىل  هدفــت 
التنظيمــي لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف مؤسســات 
ــا إذا  ــة م ــد، ومعرف ــة يف تايالن ــايل اخلاص ــم الع التعلي
ــزام  ــني وااللت ــتوى التمك ــني مس ــاط ب ــاك ارتب كان هن
املنهــج  الدراســة  اســتخدمت  وقــد  التنظيمــي، 
الوصفــي، وتــم مجــع املعلومــات بواســطة االســتبانة، 
ــس،  ــة تدري ــَو هيئ ــىل )165( عض ــت ع ــي طبق والت
وتوصلــت النتائــج إىل أن مســتوى التمكــني وااللتــزام 
التنظيمــي عاليــان، كــام أظهــرت النتائــج أن التمكــني 

ــي.  ــزام التنظيم ــود إىل االلت يق
أجــرى الغــرايب )2٠19( دراســة هدفــت إىل التعــرف 
عــىل مســتوى االلتــزام التنظيمــي لــدى قــادة مــدارس 
التعليــم العــام يف حمافظــة األســياح، وعالقته بمســتوى 
األداء اإلداري لدهيــم مــن وجهــة نظــر املعلمــني، وقــد 
ــع  ــم مج ــي، وت ــج الوصف ــة املنه ــتخدمت الدراس اس
ــىل  ــت ع ــي طبق ــتبانة، والت ــطة االس ــات بواس املعلوم
)235( معلــاًم، وتوصلــت النتائــج إىل أن مســتوى 
االلتــزام التنظيمــي لــدى قــادة مــدارس التعليــم العــام 
ــة  ــن وجه ــرية م ــة كب ــياح كان بدرج ــة األس يف حمافظ

نظــر املعلمــني.
أجــرت أبــو شــقر وجــربان )2٠19( دراســة هدفــت 
ــدى  ــي ل ــزام التنظيم ــتوى االلت ــىل مس ــرف ع إىل التع
األردنيــة  اجلامعــات  يف  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
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وســبل  املعوقــات،  وبيــان  واخلاصــة،  احلكوميــة 
حتســني مســتواه مــن وجهــة نظرهــم، وقــد اســتخدمت 
ــات  ــع املعلوم ــم مج ــي، وت ــج الوصف ــة املنه الدراس
بواســطة االســتبانة، والتــي طبقــت عــىل )٤٠٠( عضَو 
هيئــة تدريــس، وتوصلــت النتائــج إىل أن مســتوى 
ــس يف  ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــي ل ــزام التنظيم االلت
ــة واخلاصــة مــن وجهــة  ــة احلكومي اجلامعــات األردني

ــا. ــم كان مرتفًع نظره

ثالًثــا: دراســات يف العالقــة بــني جــودة احليــاة الوظيفية 
ــزام التنظيمي: وااللت

Far- ــور ــيل ب ــامعيل وع ــد وأزادي وإس ــرى فري )أج
دراســة   )id, Izadi, Ismail, and Alipour, 2015

هدفــت إىل التحقــق مــن مســتوى العالقــة بــني جــودة 
احليــاة الوظيفيــة وااللتــزام التنظيمــي بــني أعضــاء هيئة 
التدريــس يف إحــدى اجلامعــات البحثيــة العامــة يف قرية 
ــج  ــة املنه ــتخدمت الدراس ــد اس ــا، وق ــج بامليزي كالن
ــطة  ــات بواس ــع املعلوم ــم مج ــيل، وت ــي التحلي الوصف
االســتبانة، والتــي طبقــت عــىل )33٠( حمــارًضا، 
ــة  ــة ذات دالل ــه توجــد عالق ــج إىل أن وتوصلــت النتائ
إحصائيــة قويــة بــني جــودة احليــاة الوظيفيــة ومســتوى 

ــي.  ــزام التنظيم االلت
إىل  هدفــت  دراســة  )1٤37هـــ(  الرويتــع  أجــرت 
التعــرف عــىل مســتوى كل مــن جــودة احليــاة الوظيفيــة 
ــات يف  ــات اإلداري ــدى املوظف ــي ل ــزام التنظيم وااللت
ــف  ــن، والكش ــت عبدالرمح ــورة بن ــرية ن ــة األم جامع
عــن أثــر جــودة احليــاة الوظيفيــة يف االلتــزام التنظيمــي 
مــن وجهــة نظرهــن، وقــد اســتخدمت الدراســة املنهج 
ــطة  ــات بواس ــع املعلوم ــم مج ــحي، وت ــي املس الوصف
موظفــة   )٤8٠( عــىل  طبقــت  والتــي  االســتبانة، 
إداريــة، وتوصلــت النتائــج إىل موافقــة املوظفــات عــىل 
ــة  ــة يف أربع ــة يف اجلامع ــاة الوظيفي ــودة احلي ــر ج توف
ــم  ــي، التحك ــار الوظيف ــن املس ــا ع ــي: الرض ــاد ه أبع

والتأثــري يف العمــل، الرفاهيــة يف العمــل، ظــروف 
ــي  ــزام التنظيم ــر االلت ــج توف ــرت النتائ ــل، وأظه العم
ــتمراري،  ــزام االس ــَدْي االلت ــات يف ُبع ــدى املوظف ل
ــاك  ــج أن هن ــزام األخالقــي، كــام كشــفت النتائ وااللت
ــزام  ــىل االلت ــة ع ــاة الوظيفي ــودة احلي ــا جل ــرًيا إجيابيًّ تأث

ــة. ــات يف اجلامع ــات اإلداري ــدى املوظف ــي ل التنظيم
أجــرت البيــاري )2٠18( دراســة هدفــت إىل التعــرف 
عــىل جــودة احليــاة الوظيفيــة وأثرهــا يف االلتــزام 
التنظيمــي ملوظفــي وزاريت العمــل والتنميــة االجتامعية 
بقطــاع غــزة، وقــد اســتخدمت الدراســة املنهــج 
ــطة  ــات بواس ــع املعلوم ــم مج ــيل، وت ــي التحلي الوصف
موظًفــا،   )179( عــىل  طبقــت  والتــي  االســتبانة، 
النتائــج إىل أن مســتوى جــودة احليــاة  وتوصلــت 
الوظيفيــة لــدى موظفــي وزاريت العمــل والتنميــة 
االجتامعيــة جــاء بدرجــة متوســطة، وأظهــرت النتائــج 
ــاء  ــني ج ــدى املوظف ــي ل ــزام التنظيم ــتوى االلت أن مس
بدرجــة كبــرية، كــام كشــفت النتائــج أن هنــاك عالقــة 
ــة ومســتوى  ــاة الوظيفي ــة بــني أبعــاد جــودة احلي إجيابي
والتنميــة  العمــل  وزاريت  يف  التنظيمــي  االلتــزام 

االجتامعيــة.

التعليق عى الدراسات السابقة:
ــابقة  ــات الس ــع الدراس ــة م ــة احلالي ــت الدراس -اتفق
للبحــث  كمنهــج  الوصفــي  املنهــج  اســتخدام  يف 

للدراســة. كأداة  واالســتبانة  والدراســة، 
ــابقة  ــات الس ــع الدراس ــة م ــة احلالي ــت الدراس -اتفق
يف تطبيقهــا عــىل مؤسســات التعليــم العــايل فيــام عــدا 
ــم  ــىل التعلي ــت ع ــي طبق ــرايب )2٠19( الت ــة الغ دراس
العــام، ودراســة البيــاري )2٠18( التــي طبقــت عــىل 

ــة. ــة االجتامعي ــل والتنمي وزاريت العم
ــات  ــض الدراس ــع بع ــة م ــة احلالي ــت الدراس -اتفق
الرويتــع  كدراســة  أهدافهــا  بعــض  يف  الســابقة 

.)2٠18( البيــاري  ودراســة  )1٤37هـــ(، 
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-اختلفــت الدراســة احلاليــة عــن الدراســات الســابقة 
املســحي  بأســلوبيه  الوصفــي  املنهــج  بتطبيقهــا 

واالرتباطــي. 
-اختلفــت الدراســة احلاليــة عــن الدراســات الســابقة 
ــة  ــة احلالي ــت الدراس ــث طبق ــق؛ حي ــكان التطبي يف م
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــة يف اململك ــة املجمع يف حمافظ
ــدن  ــض م ــابقة يف بع ــات الس ــت الدراس ــني طبق يف ح
اململكــة األخــرى، أو يف بعــض الــدول العربيــة أو 

ــة. األجنبي
-اســتفادت الدراســة احلاليــة مــن الدراســات الســابقة 
ــة  ــج الدراس ــد منه ــة، وحتدي ــكلة الدراس ــراز مش يف إب

وأداهتــا.
ــابقة  ــات الس ــن الدراس ــة ع ــة احلالي ــزت الدراس -متي
يف كوهنــا ســعت إىل حتديــد العالقــة بــني واقــع جــودة 
ــل،  ــة العم ــاركة، بيئ ــاد )املش ــة يف أبع ــاة الوظيفي احلي
التنميــة املهنيــة، الرتقيــة الوظيفيــة(، ودرجــة االلتــزام 
التنظيمــي لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف كليــة 

ــة. ــة املجمع ــة بجامع الرتبي

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة: 

وأهدافهــا،  الدراســة وأســئلتها،  يف ضــوء طبيعــة 
ــحي  ــلوبيه املس ــي بأس ــج الوصف ــتخدام املنه ــم اس ت
ــي  ــج الوصف ــتخدام املنه ــم اس ــد ت ــي، وق واالرتباط
املســحي ملعرفــة واقــع توفــر أبعــاد جــودة احليــاة 
الوظيفيــة، ومعرفــة درجــة االلتــزام التنظيمــي، حيــث 
يعــرف العســاف املنهــج الوصفــي املســحي بأنــه: ذلك 
النــوع مــن البحــوث الــذي يتــم بواســطته اســتجواب 
ــم؛  ــرية منه ــة كب ــث، أو عين ــع البح ــراد جمتم ــع أف مجي
وذلــك هبــدف وصــف الظاهــرة املدروســة مــن حيــث 
طبيعتهــا ودرجة وجودهــا )العســاف، 2٠16: 191(. 
وقــد تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي االرتباطــي ملعرفة 
هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة بــني أبعــاد جــودة احليــاة 

الوظيفيــة ودرجــة االلتــزام التنظيمــي، حيــث يعــرف 
ــك  ــه: ذل ــي بأن ــي االرتباط ــج الوصف ــاف املنه العس
ــة  ــطته معرف ــن بواس ــذي يمك ــوث ال ــن البح ــوع م الن
مــا إذا كان هنــاك ثمــة عالقــة بــني متغرييــن أو أكثــر، 
ــاف،  ــة )العس ــك العالق ــة تل ــة درج ــم معرف ــن ث وم

.)261  :2٠16

جمتمع الدراسة: 
تكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع أعضــاء هيئــة 
التدريــس يف كليــة الرتبيــة بجامعــة املجمعــة يف الفصــل 
1٤٤2هـــ،  اجلامعــي  العــام  مــن  األول  الــدرايس 
وعددهــم )113( عضــَو هيئــة تدريــس )كليــة الرتبيــة، 
ــر  ــًرا لصغ ــورة(. ونظ ــري منش ــة غ 1٤٤2هـــ، إحصائي
جمتمــع الدراســة طبقــت الدراســة عليهــم مجيًعــا، 
بلغــت  بنســبة  اســتبانة،  العائــد )89(  كان  حيــث 

)78.8% )مــن جمتمــع الدراســة.

خصائص أفراد الدراسة وفًقا ملتغريات الدراسة: 
1.توزيع أفراد الدراسة وفًقا ملتغري اجلنس:

النسبة )%(التكراراجلنس
٤55٠.6ذكر
٤٤٤9.٤أنثى

891٠٠املجموع

النسبة )%(التكرارالرتبة العلمية
33.٤أستاذ

182٠.2أستاذ مشارك
6876.٤أستاذ مساعد

891٠٠املجموع

جدول )1(. توزيع أفراد الدراسة وفق متغري اجلنس

جدول )2(. توزيع أفراد الدراسة وفق متغري الرتبة العلمية

يتضــح مــن اجلــدول )1( أن 5٠.6% مــن أفــراد 
الدراســة كانــوا مــن الذكــور، وأن ٤9.٤% منهــم 

ــاث. ــن اإلن ــوا م كان

2.توزيع أفراد الدراسة وفًقا ملتغري الرتبة العلمية:

يتضــح مــن اجلــدول )2( أن 76.٤% مــن أفــراد 
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وأن  مســاعد،  أســتاذ  العلميــة  رتبتهــم  الدراســة 
ــة أســتاذ مشــارك، وأن  2٠.2% منهــم رتبتهــم العلمي

3.٤% منهــم رتبتهــم العلميــة أســتاذ.
أداة الدراســة: يف ضــوء االطــالع عــىل األدبيــات 
الرتبوية، والدراســات الســابقة ذات العالقــة بموضوع 
الدراســة، قامــت الباحثــة بتصميــم اســتبانة عــىل 
ــة  ــتجابات املحتمل ــدد االس ــذي حي ــق ال ــكل املغل الش
ــدرج  ــاس املت ــتخدام املقي ــم اس ــث ت ــارة، حي ــكل عب ل
اخلــاميس للحصــول عــىل اســتجابات أفــراد الدراســة، 
وفــق درجــات املوافقــة التاليــة: موافقــة بدرجــة عاليــة 
ا )5(، عاليــة )٤(، متوســطة )3(، منخفضــة )2(،  جــدًّ

ا )1(. ــدًّ ــة ج منخفض
ــاميس  ــدرج اخل ــاس املت ــات املقي ــول فئ ــد ط ولتحدي
حمــاور  يف  املســتخدم  والعليــا(  الدنيــا  )احلــدود 
ثــم   ،)٤=1-5( املــدى  حســاب  تــم  الدراســة، 
تقســيمه عــىل عــدد فئــات املقيــاس )٤/5 = 8٠.٠(، 
بعــد ذلــك تــم إضافــة هــذه القيمــة إىل أقــل قيمــة يف 
ــىل  ــد األع ــد احل ــك لتحدي ــي )1(، وذل ــاس وه املقي
ــو  ــام ه ــات ك ــول الفئ ــح ط ــذا أصب ــة، وهك ــذه الفئ هل

موضــح يف اجلــدول)3(:

ا منخفضة منخفضةمتوسطةعاليةعالية جدًّ
ا جدًّ

5- ٤.21
 3.٤1
٤.2٠-

 2.61
3.٤٠-

 1.81
2.6٠-

1.8٠- 1

جدول )3(. حتديد فئات املقياس املتدرج اخلاميس

جدول )٤(. معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات املحور بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه

صدق أداة الدراسة: 
ــن  ــتبانة م ــدق االس ــن ص ــد م ــة بالتأك ــت الباحث قام

ــالل: خ

أ. الصدق الظاهري: 
عــرض االســتبانة يف صورهتــا األوليــة عــىل ذوي 
ــم  ــب منه ــة، والطل ــص اإلدارة الرتبوي ــربة يف ختص اخل
ــوح  ــدى وض ــول م ــم ح ــداء مالحظاهت ــل بإب التفض
ــىل  ــاء ع ــة، وبن ــداف الدراس ــا أله ــبة عباراهت ومناس
مقرتحاهتــم، تــم تعديــل بعــض عباراهتــا، بحيــث 

ــايل: ــو الت ــىل النح ــة، ع ــا النهائي ــت بصورهت صيغ
-اجلــزء األول: ويشــمل متغــريات الدراســة؛ )اجلنس، 

ــة العلمية(. الرتب
-اجلزء الثاين: ويتكون من:

1.واقــع توفــر أبعــاد جــودة احليــاة الوظيفيــة يف كليــة 
ــارة. ــة بجامعــة املجمعــة، )18( عب الرتبي

2.درجــة االلتــزام التنظيمــي لــدى أعضــاء هيئــة 
ــة، )13(  ــة املجمع ــة بجامع ــة الرتبي ــس يف كلي التدري

ــارة. عب

ب. صدق االتساق الداخيل: 
ــاب  ــم حس ــيل ت ــاق الداخ ــدق االتس ــن ص ــد م للتأك
ــني  ــة ب ــاس العالق ــون(، لقي ــاط )بريس ــل االرتب معام
ــذي  ــور ال ــة للمح ــة الكلي ــارة والدرج ــة كل عب درج

ــدول )٤(: ــك اجل ــح ذل ــام يوض ــه. ك ــي إلي تنتم

معامل االرتباطم
املحور الثايناملحور األول ُبْعد الرتقية الوظيفيةُبْعد التنمية املهنيةُبْعد بيئة العملُبْعد املشاركة

1**٠.859**٠.923**٠.89٠**٤.825**٠.825
2**٠.866**٠.9٠5**٠.9٠7**٠.89٠**٤.86٤
3**٠.9٠**٠٤.85٠**٠.856**٠.891**٠.8٠8
٠**٤.89٠**٠.933**٠.867**٠.77٠**٤.761
5**٠.876**٠.863**٠.581
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جدول )5(. معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

معامل االرتباطم
املحور الثايناملحور األول ُبْعد الرتقية الوظيفيةُبْعد التنمية املهنيةُبْعد بيئة العملُبْعد املشاركة

6**٠.681
7**٠.572
8**٠.6٠6
9**٠.586

1٠**٠.73٤
11**٠.639
12**٠.739
13**٠.67٠

)**( دالة عند ٠.٠1

ــاط  ــالت ارتب ــم معام ــدول )٤( أن قي ــن اجل ــح م يتض
بريســون لقيــاس العالقــة بــني درجــة كل عبــارة 
ــة  ــه دال ــي إلي ــذي تنتم ــور ال ــة للمح ــة الكلي والدرج
ــدل  ــا ي ــة )٠.٠1(؛ مم ــتوى الدالل ــد مس ــا عن إحصائيًّ
عــىل صــدق االتســاق الداخــيل لالســتبانة، ومناســبتها 

ــه. ــت لقياس ــا وضع ــاس م لقي
ثبــات أداة الدراســة: للتأكــد مــن ثبــات االســتبانة تــم 
اســتخدام معامــل الثبــات ألفــا كرونبــاخ، كــام يوضــح 

ذلــك اجلــدول)5(:  
ــات  ــالت الثب ــم معام ــدول )5( أن قي ــن اجل ــح م يتض

معامل الثباتاملحور
٠.962واقع توفر أبعاد جودة احلياة الوظيفية يف كلية الرتبية بجامعة املجمعة

٠.9٠7درجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية بجامعة املجمعة
٠.967الثبات العام

مرتفعــة، حيــث بلــغ معامل الثبــات العــام )967.٠(، 
وهــذا يــدل عــىل أن االســتبانة عــىل درجــة عاليــة مــن 
الثبــات يمكــن االعتــامد عليهــا يف احلصــول عــىل 

ــة. ــة بالدراس ــات اخلاص املعلوم

أساليب املعاجلة اإلحصائية: 
املئويــة،  والنســب  التكــرارات  اســتخدام  تــم 
املعياريــة،  واالنحرافــات  احلســابية،  واملتوســطات 
ومعامــل االرتبــاط بريســون، ومعامــل ألفــا كرونبــاخ، 
والــس   - كروســكال  واختبــار   ،)T( ت  واختبــار 

.)Kruskal – Wallis(

نتائج الدراسة ومناقشتها:
ــودة  ــاد ج ــر أبع ــع توف ــا واق ــؤال األول: م ــة الس إجاب
احليــاة الوظيفيــة يف كليــة الرتبيــة بجامعــة املجمعــة مــن 

وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس؟ 
لتشــخيص واقــع توفــر أبعــاد جــودة احليــاة الوظيفية يف 
كليــة الرتبيــة بجامعــة املجمعــة تــم حتليــل اســتجابات 

أفــراد الدراســة، وذلــك عــىل النحــو التــايل:

أوالً/ ُبْعد املشاركة: 
يتضــح مــن اجلــدول )6( موافقــة أفــراد الدراســة 
احليــاة  جــودة  توفــر  واقــع  عــىل  عاليــة  بدرجــة 
الوظيفيــة يف ُبْعــد املشــاركة، وذلــك بمتوســط حســايب 
ــام  ــاري الع ــراف املعي ــغ االنح ــام بل ــام )3.٤2(، ك ع
ــراد  ــتجابات أف ــتت اس ــىل تش ــدل ع ــا ي )1.٠2(؛ مم
الدراســة، حيــث تراوحــت متوســطات االســتجابات 
ــرتاوح  ــطات ت ــي متوس ــني )2.97( و)3.73(، وه ب
ــة  ــق بدرج ــطة، ومواف ــة متوس ــق بدرج ــني مواف ــا ب م
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جدول )6(. نتائج استجابات أفراد الدراسة حول واقع توفر جودة احلياة الوظيفية يف ُبْعد املشاركة

م
العبارة

ا عالية جدًّ

درجة املوافقة

سط
ملتو

ا

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

امل

ب
رتتي

ال

يق
طب

 الت
جة

در

منخفضةمتوسطةعالية
منخفضة 

ا جدًّ

٤
ُترشك الكلية أعضاء هيئة التدريس يف 

تطوير الربامج االكاديمية.
3٠222٤9٤ك

عالية3.731.161
%33.72٤.7271٠.1٤.5

2
ُترشك الكلية أعضاء هيئة التدريس يف 
تصميم الربامج التي تقرتحها األقسام.

232725131ك
عالية٠52.3.651

%25.83٠.328.11٤.61.1

5
ُتشجع قيادة الكلية أعضاء هيئة 

التدريس عىل تقديم اآلراء واملقرتحات. 
2٤222316٤ك

عالية3.511.193
%272٤.725.818٤.5

3
ُترشك الكلية أعضاء هيئة التدريس يف 

حل مشكالت العمل. 
152٤25187ك

متوسطة3.2٤1.18٤
%16.92728.12٠.27.9

1
ُترشك الكلية أعضاء هيئة التدريس يف 

عملية صنع القرار. 
1215331712ك

متوسطة2.971.2٠5
%13.516.937.119.113.5

عاليةاملتوسط احلسايب العام = 3.٤2، االنحراف املعياري العام = ٠2.1

ــراد  ــة أف ــج موافق ــن النتائ ــح م ــث يتض ــة. حي عالي
ــن  ــارات، م ــالث عب ــىل ث ــة ع ــة عالي ــة بدرج الدراس

ــا: أمهه
- جــاءت العبــارة "ُتــرشك الكليــة أعضــاء هيئــة 
ــة  ــة" يف املرتب ــج األكاديمي ــر الربام ــس يف تطوي التدري
تفــرس  حيــث   ،)3.73( حســايب  بمتوســط  األوىل 
ــاء  ــىل إرشاك أعض ــة ع ــرص الكلي ــة ح ــذه النتيج ه
األكاديميــة،  براجمهــا  تطويــر  يف  التدريــس  هيئــة 
ــس بنقــاط القــوة  ــة التدري ــة أعضــاء هيئ ــك ملعرف وذل
ــة  ــف يف الربامــج األكاديميــة، ومــدى حاج والضع

تلــك الربامــج لتطويــر شــامل أو جزئــي.
- جــاءت العبــارة "ُتــرشك الكليــة أعضــاء هيئــة 
تقرتحهــا  التــي  الربامــج  تصميــم  يف  التدريــس 
حســايب  بمتوســط  الثانيــة  املرتبــة  يف  األقســام" 
)3.65(، حيــث تفــرس هــذه النتيجــة حــرص الكليــة 
تصميــم  يف  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  إرشاك  عــىل 
ــة  ــاء هيئ ــاط أعض ــك الرتب ــة، وذل ــج األكاديمي الربام

باحتياجاهتــا. ومعرفتهــم  بتدريســها،  التدريــس 
ويتضــح مــن النتائــج موافقــة أفــراد الدراســة بدرجــة 

متوســطة عــىل عبارتــني، ومهــا:
الكليــة أعضــاء هيئــة  "ُتــرشك  العبــارة  -جــاءت 
املرتبــة  يف  العمــل"  مشــكالت  حــل  يف  التدريــس 
الرابعــة بمتوســط حســايب )3.2٤(، حيــث تفــرس 
هــذه النتيجــة ضعــف مشــاركة الكليــة ألعضــاء هيئــة 
التدريــس يف حــل مشــكالت العمــل عــىل الرغــم 
مــن أمهيــة مشــاركتهم، واألخــذ بمقرتحاهتــم يف حــل 

ــال. ــكل فع ــل بش ــكالت العم مش
الكليــة أعضــاء هيئــة  "ُتــرشك  العبــارة  -جــاءت 
التدريــس يف عمليــة صنــع القــرار" يف املرتبــة اخلامســة 
هــذه  تفــرس  حيــث   ،)2.97( حســايب  بمتوســط 
النتيجــة ضعــف مشــاركة الكليــة ألعضــاء هيئــة 
ــن  ــم م ــىل الرغ ــرار ع ــع الق ــة صن ــس يف عملي التدري
أمهيــة مشــاركتهم يف صنــع القــرار وخاصــة القــرارات 
املتعلقــة هبــم، كــام تدفعهــم تلــك املشــاركة إىل االلتــزام 

ــذة.   ــرارات املتخ ــذ الق بتنفي
يتضــح مــن هــذه النتيجــة أن واقــع توفــر جــودة احليــاة 
ــة،  ــة عالي ــاء بدرج ــد ج ــاركة ق ــد املش ــة يف ُبْع الوظيفي
ــة عــىل مشــاركة أعضــاء  وذلــك نتيجــة حــرص الكلي
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جدول )7(. نتائج استجابات أفراد الدراسة حول واقع توفر جودة احلياة الوظيفية يف ُبْعد بيئة العمل

ــة  ــب األكاديمي ــق باجلوان ــام يتعل ــس في ــة التدري هيئ
ــر  ــدة، أو تطوي ــة جدي مــن اســتحداث برامــج أكاديمي
ــة  ــذه النتيج ــق ه ــودة، وتتف ــج املوج ــني الربام وحتس
ــارت  ــي أش ــري )2٠18( الت ــة خوق ــة دراس ــع نتيج م
اجلامعــة  اهتــامم  أن  يــرون  الدراســة  عينــة  أن  إىل 
بإرشاكهــم قــد ســاهم مســامهة مرتفعــة يف جــودة 

احليــاة الوظيفيــة باجلامعــة، بينــام ختتلــف هــذه النتيجــة 
ــت أن  ــي بين ــاري )2٠18( الت ــة البي ــة دراس ــع نتيج م
موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عــىل هــذا الُبْعــد بدرجــة 

ــز. ــامم وتعزي ــة إىل اهت ــه بحاج ــطة، وأن متوس

ثانًيا/ ُبْعد بيئة العمل:
يتضــح مــن اجلــدول )7( موافقــة أفــراد الدراســة 

م
العبارة

ا عالية جدًّ

درجة املوافقة
املتوسط

االنحراف 
املعياري

الرتتيب
درجة 
التطبيق منخفضةمتوسطةعالية

منخفضة 
ا جدًّ

3
يسود يف الكلية جو من العالقات 

اإلنسانية اإلجيابية. 
2٤312٤91ك

عالية3.7611
%273٤.8271٠.11.1

2
يتوفر ألعضاء هيئة التدريس احلرية 

الكاملة ألداء مهامهم الوظيفية. 
182٤3٠13٤ك

عالية٤31.1٠2.3
%2٠.22733.71٤.6٤.5

1
حترص الكلية عىل توفري بيئة عمل 

مناسبة ألعضاء هيئة التدريس. 
16253٠117ك

متوسطة3.361.153
%1828.133.712.٤7.9

٤
هتيئ الكلية ألعضاء هيئة التدريس 

البيئة املحفزة لإلبداع. 
151833131٠ك

متوسطة3.161.2٠٤
%16.92٠.237.11٤.611.2

عاليةاملتوسط احلسايب العام = 3.٤3، االنحراف املعياري العام = ٠1.1

بدرجــة عاليــة عــىل واقــع توفــر جــودة احليــاة الوظيفية 
ــام  ــايب ع ــط حس ــك بمتوس ــل، وذل ــة العم ــد بيئ يف ُبْع
العــام  املعيــاري  االنحــراف  بلــغ  كــام   ،)3.٤3(
ــراد  ــتجابات أف ــتت اس ــىل تش ــدل ع ــا ي )1.٠1(؛ مم
الدراســة، حيــث تراوحــت متوســطات االســتجابات 
ــرتاوح  ــطات ت ــي متوس ــني )3.16( و)3.76(، وه ب
ــة  ــق بدرج ــطة، ومواف ــة متوس ــق بدرج ــني مواف ــا ب م
ــراد  ــة أف ــج موافق ــن النتائ ــح م ــث يتض ــة. حي عالي

ــا: ــني، ومه ــىل عبارت ــة ع ــة عالي ــة بدرج الدراس
مــن  جــو  الكليــة  يف  "يســود  العبــارة  -جــاءت 
األوىل  املرتبــة  يف  اإلجيابيــة"  اإلنســانية  العالقــات 
هــذه  تفــرس  حيــث   ،)3.76( حســايب  بمتوســط 
ــة،  ــليمة يف الكلي ــات إنســانية س ــة وجــود عالق النتيج
يســود فيهــا االحــرتام والتعــاون والثقــة املتبادلــة.
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــر ألعض ــارة "يتوف ــاءت العب -ج

ــة  ــة" يف املرتب ــم الوظيفي ــة ألداء مهامه ــة الكامل احلري
الثانيــة بمتوســط حســايب )3.٤3(، حيــث تفــرس هــذه 
ــاء  ــة ألعض ــة الكامل ــح احلري ــة تتي ــة أن الكلي النتيج
ــة  ــات الالزم ــم بالصالحي ــس، وتفوضه ــة التدري هيئ

ــة. ــم الوظيفي ــة أعامهل ملامرس
ويتضــح مــن النتائــج موافقــة أفــراد الدراســة بدرجــة 

متوســطة عــىل عبارتــني، ومهــا:
ــة  ــري بيئ ــىل توف ــة ع ــرص الكلي ــارة "حت ــاءت العب -ج
ــة  ــس" يف املرتب ــة التدري ــاء هيئ ــبة ألعض ــل مناس عم
الثالثــة بمتوســط حســايب )3.36(، حيــث تفــرس هــذه 
ــا  ــة، وحاجته ــل يف الكلي ــة العم ــف بيئ ــة ضع النتيج

ــتمر. ــر املس للتطوي
الكليــة ألعضــاء هيئــة  "هتيــئ  العبــارة  -جــاءت 
ــة الرابعــة  ــداع" يف املرتب ــة املحفــزة لإلب التدريــس البيئ
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هــذه  تفــرس  حيــث   ،)3.16( حســايب  بمتوســط 
ــا  ــة وحاجته ــل يف الكلي ــة العم ــف بيئ ــة ضع النتيج
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــز أعض ــك لتحفي ــني، وذل للتحس

نحــو اإلبــداع واالبتــكار يف مهامهــم الوظيفيــة.
يتضــح مــن هــذه النتيجــة أن واقــع توفــر جــودة احليــاة 
الوظيفيــة يف ُبْعــد بيئــة العمــل قــد جــاء بدرجــة عاليــة، 
ــة،  ــة يف الكلي ــدأ الديمقراطي ــيوع مب ــة ش ــك نتيج وذل
فمــن خــالل إتاحــة الكليــة احلريــَة الكاملــة ألعضــاء 
ــا  ــدم تدخله ــاز، وع ــل واإلنج ــس للعم ــة التدري هيئ

ــىل  ــره ع ــس أث ــذي ينعك ــر ال ــم، األم ــري أعامهل يف س
شــعورهم بالرضــا، وحتفيزهــم نحــو العمــل، وتتفــق 
ــري )2٠18(  ــة خوق ــة دراس ــع نتيج ــة م ــذه النتيج ه
ــامم  ــرون أن اهت ــة ي ــة الدراس ــارت إىل أن عين ــي أش الت
ــد  ــوبيها ق ــة ملنس ــل صحي ــة عم ــري بيئ ــة بتوف اجلامع
ــة  ــاة الوظيفي ــودة احلي ــة يف ج ــامهة مرتفع ــاهم مس س

ــة. باجلامع

ثالًثا/ ُبْعد التنمية املهنية:
يتضــح مــن اجلــدول )8( موافقــة أفــراد الدراســة 

جدول )8(. نتائج استجابات أفراد الدراسة حول واقع توفر جودة احلياة الوظيفية يف ُبْعد التنمية املهنية

م
العبارة

ا عالية جدًّ

درجة املوافقة
املتوسط

االنحراف 
املعياري

الرتتيب
درجة 
التطبيق منخفضةمتوسطةعالية

منخفضة 
ا جدًّ

3
ُتسهم الربامج التدريبية يف تنمية 
مهارات أعضاء هيئة التدريس. 

1827271٤3ك
عالية٠81.٤81.3

%2٠.23٠.33٠.315.73.٤

1
هتتم الكلية بربامج التنمية املهنية 

ألعضاء هيئة التدريس.
2٠2229162ك

عالية٠92.٤71.3
%22.52٤.732.6182.2

2
حتدد الكلية بصفة دورية االحتياجات 

التدريبية الالزمة ألعضاء هيئة 
التدريس. التدريس.

17282681٠ك
متوسطة3.381.223

%19.131.529.2911.2

5
ُتسهم الربامج التدريبية يف تلبية 

االحتياجات املستقبلية ألعضاء هيئة 
التدريس.

1116٤٠157ك
متوسطة٠7٤.3.1٠1

%12.٤18٤٤.916.97.9

٤
توفر الكلية اإلمكانات املادية الالزمة 
لتنفيذ الربامج التدريبية ألعضاء هيئة 

التدريس. 

716٤31٤9ك
متوسطة٠35.2.971

%7.918٤8.315.71٠.1
متوسطةاملتوسط احلسايب العام = 3.28، االنحراف املعياري العام = 968.٠

ــاة  ــودة احلي ــر ج ــع توف ــىل واق ــطة ع ــة متوس بدرج
ــط  ــك بمتوس ــة، وذل ــة املهني ــد التنمي ــة يف ُبْع الوظيفي
حســايب عــام )3.28(، كــام بلــغ االنحــراف املعيــاري 
ــدل عــىل جتانــس اســتجابات  العــام )٠.968(؛ ممــا ي
متوســطات  تراوحــت  حيــث  الدراســة،  أفــراد 
وهــي  و)٤8.3(،   )2.97( بــني  االســتجابات 
متوســطات تــرتاوح مــا بــني موافــق بدرجــة متوســطة، 
ــج  ــن النتائ ــح م ــث يتض ــة. حي ــة عالي ــق بدرج ومواف
موافقــة أفــراد الدراســة بدرجــة عاليــة عــىل عبارتــني، 

ــا: ومه
-جــاءت العبــارة "ُتســهم الربامــج التدريبيــة يف تنميــة 
ــة األوىل  ــس" يف املرتب ــة التدري ــاء هيئ ــارات أعض مه
هــذه  تفــرس  حيــث   ،)3.٤8( حســايب  بمتوســط 
النتيجــة أن الكليــة توفــر برامــج تدريبيــة خمتلفــة ُتســهم 
ــة  ــة ألعضــاء هيئ ــة املهــارات والقــدرات املهني يف تنمي

ــس. التدري
-جــاءت العبــارة "هتتــم الكليــة بربامــج التنميــة املهنية 
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جدول )9(. نتائج استجابات أفراد الدراسة حول واقع توفر جودة احلياة الوظيفية يف ُبْعد الرتقية الوظيفية

ألعضــاء هيئــة التدريــس" يف املرتبــة الثانيــة بمتوســط 
حســايب )3.٤7(، حيــث تفــرس هــذه النتيجــة اهتــامم 
ــة  ــة ألعضــاء هيئ ــة املهني ــع برامــج التنمي ــة بتنوي الكلي

التدريــس، وذلــك لرفــع كفاياهتــم املهنيــة. 
ويتضــح مــن النتائــج موافقــة أفــراد الدراســة بدرجــة 

متوســطة عــىل ثــالث عبــارات مــن أمههــا:
دوريــة  بصفــة  الكليــة  "حتــدد  العبــارة  -جــاءت 
هيئــة  ألعضــاء  الالزمــة  التدريبيــة  االحتياجــات 
حســايب  بمتوســط  الثالثــة  املرتبــة  يف  التدريــس" 
ــاء  ــف بن ــة ضع ــذه النتيج ــرس ه ــث تف )3.38(، حي
الربامــج التدريبيــة وفــق لالحتياجــات املهنيــة ألعضاء 

هيئــة التدريــس يف الكليــة.
-جــاءت العبــارة "ُتســهم الربامــج التدريبيــة يف تلبيــة 
االحتياجــات املســتقبلية ألعضــاء هيئــة التدريــس" يف 
ــث  ــايب )3.1٠(، حي ــط حس ــة بمتوس ــة الرابع املرتب
ــن  ــة ع ــج التدريبي ــور الربام ــة قص ــذه النتيج ــرس ه تف

ــتقبلية  ــة املس ــة واألكاديمي ــات املهني ــة االحتياج تلبي
ــة. ــس يف الكلي ــة التدري ــاء هيئ ألعض

يتضــح مــن هــذه النتيجــة أن واقــع توفــر جــودة احليــاة 
ــة  ــاء بدرج ــد ج ــة ق ــة املهني ــد التنمي ــة يف ُبْع الوظيفي
متوســطة، وأنــه بحاجــة إىل اهتــامم بشــكل أكــرب، 
وذلــك بــأن تعمــل الكليــة عــىل حتديــد االحتياجــات 
التدريبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس بدقــة، وأن تعمــل 
والبرشيــة  املاديــة  اإلمكانــات  كافــة  توفــري  عــىل 
للربامــج التدريبيــة، بــام يضمــن االســتفادة مــن تلــك 
ــر  ــس، وتطوي ــة التدري ــاء هيئ ــة أعض ــج يف تنمي الربام
قدراهتــم، ومهاراهتــم املهنيــة، وختتلــف هــذه النتيجــة 
مــع نتيجــة دراســة محادنــة )2٠19( التــي بينــت 
موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عــىل ُبْعــد التنميــة املهنيــة 

ا. ــدًّ ــرية ج ــة كب بدرج

رابًعا/ ُبْعد الرتقية الوظيفية:
يتضــح مــن اجلــدول )9( موافقــة أفــراد الدراســة 

م
العبارة

ا عالية جدًّ

درجة املوافقة
املتوسط

االنحراف 
املعياري

الرتتيب
درجة 
التطبيق منخفضةمتوسطةعالية

منخفضة 
ا جدًّ

1
تعتمد أنظمة الرتقية الوظيفية عىل معايري 

واضحة.
23٤٠1862ك

عالية96٠1.3.85٠
%25.8٤٤.92٠.26.72.2

2
مُتنح الرتقيات الوظيفية بعدالة بني مجيع 

أعضاء هيئة التدريس.
26312282ك

عالية٠32.3.791
%29.23٤.82٤.792.2

3
ُتوجد فرص مستقبلية متاحة للرتقية 

الوظيفية ألعضاء التدريس.
173325131ك

عالية9973.3.58٠
%19.137.128.11٤.61.1

٤
ُتنفذ الكلية برامج تدريبية تؤهل أعضاء 

هيئة التدريس للرتقية الوظيفية.
62327231٠ك

متوسطة2.911.11٤
%6.725.83٠.325.811.2

عاليةاملتوسط احلسايب العام = 3.53، االنحراف املعياري العام = 867.٠

بدرجــة عاليــة عــىل واقــع توفــر جــودة احليــاة الوظيفية 
ــايب  ــط حس ــك بمتوس ــة، وذل ــة الوظيفي ــد الرتقي يف ُبْع
ــام  ــاري الع ــراف املعي ــغ االنح ــام بل ــام )3.53(، ك ع
ــراد  ــدل عــىل جتانــس اســتجابات أف )٠.867(؛ ممــا ي
الدراســة، حيــث تراوحــت متوســطات االســتجابات 

ــرتاوح  ــطات ت ــي متوس ــني )2.91( و)3.85(، وه ب
ــة  ــق بدرج ــطة، ومواف ــة متوس ــق بدرج ــني مواف ــا ب م
ــراد  ــة أف ــج موافق ــن النتائ ــح م ــث يتض ــة. حي عالي
ــن  ــارات م ــالث عب ــىل ث ــة ع ــة عالي ــة بدرج الدراس

ــا: أمهه



1٤8

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢5(       ربيع الثاني  ١٤٤٣ هـ - ديسمبر ٢٠٢١ م
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ــة  ــة الوظيفي ــة الرتقي ــد أنظم ــارة "تعتم ــاءت العب -ج
عــىل معايــري واضحــة" يف املرتبــة األوىل بمتوســط 
حســايب )3.85(، حيــث تفــرس هــذه النتيجــة وضــوح 
ــة  ــب العلمي ــة للرت ــة الوظيفي ــري ورشوط الرتقي معاي

ــس. ــة التدري ــاء هيئ ــة ألعض املختلف
ــة  ــة بعدال ــات الوظيفي ــح الرتقي ــارة "مُتن ــاءت العب -ج
ــة  ــة الثاني ــة التدريــس" يف املرتب ــع أعضــاء هيئ بــني مجي
هــذه  تفــرس  حيــث   ،)3.79( حســايب  بمتوســط 
ــة  ــات الوظيفي ــح الرتقي ــة يف من ــة الكلي ــة عدال النتيج
تلــك  تســتند  حيــث  التدريــس،  هيئــة  ألعضــاء 
ــددة.  ــة وحم ــري واضح ــس ومعاي ــىل أس ــات ع الرتقي
ويتضــح مــن النتائــج موافقــة أفــراد الدراســة بدرجــة 
ــة  ــج تدريبي ــة برام ــذ الكلي ــارة "ُتنف ــىل عب ــطة ع متوس
ــة"  ــة الوظيفي ــس للرتقي ــة التدري ــاء هيئ ــل أعض تؤه
يف املرتبــة الرابعــة بمتوســط حســايب )2.91(، حيــث 
تفــرس هــذه النتيجة قصــور الربامــج التدريبيــة يف تأهيل 
ــات  ــىل الرتقي ــول ع ــس للحص ــة التدري ــاء هيئ أعض
الوظيفيــة، ويف تزويدهــم باملعــارف واخلــربات الالزمة 

ــدة. ــة اجلدي ــم الوظيفي ــة مهامه ملامرس

يتضــح مــن هــذه النتيجــة أن واقــع توفــر جــودة 
ــاء  ــد ج ــة ق ــة الوظيفي ــد الرتقي ــة يف ُبْع ــاة الوظيفي احلي
بدرجــة عاليــة، نتيجــة لتطبيــق الكليــة لالئحــة املنظمــة 
لشــؤون منســويب اجلامعــات الســعوديني مــن أعضــاء 
هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم، وذلــك مــن خــالل 
اعتــامد الرتقيــات الوظيفيــة للرتــب العلميــة بنــاًء عــىل 
ــذي  ــر ال ــة، األم ــواردة يف الالئح ــرشوط ال ــتيفاء ال اس
حيقــق العدالــة واملســاواة بــني منســويب الكليــة، وتتفــق 
ــري )2٠18(  ــة خوق ــة دراس ــع نتيج ــة م ــذه النتيج ه
ــامم  ــرون أن اهت ــة ي ــة الدراس ــارت إىل أن عين ــي أش الت
ــوبيها  ــي ملنس ــدم الوظيف ــارص التق ــري عن ــة بتوف اجلامع
قــد ســاهم مســامهة مرتفعــة يف جــودة احليــاة الوظيفيــة 
ــة  ــع نتيج ــة م ــذه النتيج ــف ه ــام ختتل ــة، بين باجلامع
ــراد  ــة أف ــت موافق ــي بين ــاري )2٠18( الت ــة البي دراس
ــة،  ــة منخفض ــد بدرج ــذا الُبْع ــىل ه ــة ع ــة الدراس عين
ــة  ــري واضح ــس ومعاي ــامد أس ــدم اعت ــًرا لع ــك نظ وذل

ــة. ــات الوظيفي للرتقي

ــاد  ــح أن أبع ــؤال األول يتض ــة الس ــالل إجاب ــن خ وم
ــيل: ــام ي ــاءت ك ــة ج ــاة الوظيفي ــودة احلي ــع ج واق

جدول )1٠(. ترتيب أبعاد واقع جودة احلياة الوظيفية

درجة التطبيقالرتتيباالنحراف املعيارياملتوسط احلسايباملحورم
عالية3.53٠.8671ُبْعد الرتقية الوظيفية٤
عالية3.٤31.٠12ُبْعد بيئة العمل2
عالية3.٤21.٠23ُبْعد املشاركة1
متوسطة3.28٠.968٤ُبْعد التنمية املهنية3

عاليةاملتوسط احلسايب العام = 3.٤1، االنحراف املعياري العام = 865.٠
يتضــح مــن اجلــدول )1٠( أن واقــع توفــر أبعــاد 
ــة  ــاء بدرج ــام ج ــكل ع ــة بش ــاة الوظيفي ــودة احلي ج
عاليــة وبمتوســط حســايب عــام )3.٤1(، حيــث 
تشــري هــذه النتيجــة إىل ســعي كليــة الرتبيــة إىل توفــري 
جــودة الوظيفيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا؛ 
ــاءة  ــم بكف ــم ألعامهل ــىل أدائه ــك ع ــر ذل ــكاس أث النع
ــة  ــة يف املرتب ــة الوظيفي ــد الرتقي ــة، فقــد جــاء ُبْع وفعالي

ــايب )3.53(،  ــط حس ــة وبمتوس ــة عالي األوىل وبدرج
ــة  ــة عالي ــل بدرج ــة العم ــد بيئ ــاء ُبْع ــك ج ــيل ذل ي
وبمتوســط حســايب )3.٤3(، ثــم جــاء ُبْعــد املشــاركة 
ــة وبمتوســط حســايب )3.٤2(، وأخــرًيا  بدرجــة عالي
جــاء ُبْعــد التنميــة املهنيــة بدرجــة متوســطة وبمتوســط 
حســايب )3.28(، وتعــزو الباحثــة ذلــك إىل إدراك 
كليــة الرتبيــة ألمهيــة أن تكــون الرتقيــات الوظيفيــة يف 
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جدول )11(. نتائج استجابات أفراد الدراسة حول درجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس

الكليــة مبنيــة عــىل أســس ومعايــري واضحــة وعادلــة، 
ــر  ــس يف تطوي ــة التدري ــاء هيئ ــاركة أعض ــة مش وأمهي
العمــل  بيئــة  األكاديميــة، ودور  براجمهــا  وحتســني 
ــق أهدافهــا املنشــودة، يف حــني يظهــر  املناســبة يف حتقي
ــىل  ــة ع ــة املبني ــة املهني ــة بالتنمي ــامم الكلي ــف اهت ضع
االحتياجــات املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس، حيــث 
ُتِعــد الكليــة براجمهــا التدريبيــة املقدمــة ألعضــاء هيئــة 
التدريــس ربــام وفــق إمكاناهتــا املاديــة والبرشيــة، 
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة محادنــة 
احليــاة  جــودة  مســتوى  أن  بينــت  التــي   )2٠19(
العلــوم والتكنولوجيــا جــاء  الوظيفيــة يف جامعــة 

ا، بينــام ختتلــف هــذه النتيجــة مــع  بدرجــة كبــرية جــدًّ
نتيجــة دراســة البيــاري )2٠18( التــي بينــت موافقــة 
ــاة  ــودة احلي ــتوى ج ــىل أن مس ــة ع ــة الدراس ــراد عين أف

ــطة. ــة متوس ــاء بدرج ــوزارة ج ــة يف ال الوظيفي

ــي  ــزام التنظيم ــة االلت ــا درج ــاين: م ــؤال الث ــة الس إجاب
لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف كليــة الرتبيــة بجامعــة 

املجمعــة مــن وجهــة نظرهــم؟
لتحديــد درجــة االلتــزام التنظيمــي لــدى أعضــاء هيئــة 
التدريــس يف كليــة الرتبيــة بجامعــة املجمعــة تــم حتليــل 
اســتجابات أفــراد الدراســة، وذلــك عــىل النحــو 

التــايل:

العبارةم
ا عالية جدًّ

درجة املوافقة
املتوسط

االنحراف 
املعياري

الرتتيب
درجة 
التطبيق منخفضةمتوسطةعالية

منخفضة 
ا جدًّ

أحرص عىل االلتزام بأوقات العمل5
59291٠٠ك

٤.65٠.5٠21
عالية 
ا جدًّ %66.332.61.1٠٠

هتمني سمعة الكلية التي أنتمي هلا6
631961٠ك

٤.61٠.6652
عالية 
ا جدًّ %7.821.36.71.1٠

أقدم الدعم لزمالئي يف العمل8
562751٠ك

٤.55٠.6573
عالية 
ا جدًّ %62.93٠.35.61.1٠

أتقيد باألنظمة التي تصدرها الكلية11
533٠6٠٠ك

٤.52٠.623٤
عالية 
ا جدًّ %59.633.76.7٠٠

أشعر بمسؤوليتي جتاه نجاح الكلية2
٤329125٠ك

٤.23٠.8925
عالية 
ا جدًّ %٤8.332.613.55.6٠

13
أبادر بتقديم اآلراء واملقرتحات التي 

تسهم يف تطوير الكلية
353٤173٠ك

عالية8٤26.13٠.٤
%39.338.219.13.٤٠

7
أبادر باملشاركة يف اللجان عىل 

مستوى القسم والكلية
38321333ك

عالية٠٠57.111.٤
%٤2.7361٤.63.٤3.٤

1٠
أقبل أي عمل أكلف به من أجل 

مصلحة الكلية

333٤1831ك
عالية9٠28.٤.٠6٠

%37.138.22٠.23.٤1.1

1
أشعر بالفخر كوين أحد منسويب 

الكلية.
36271871ك

عالية٠19.٤.٠11
%٤٠.٤3٠.32٠.27.91.1
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العبارةم
ا عالية جدًّ

درجة املوافقة
املتوسط

االنحراف 
املعياري

الرتتيب
درجة 
التطبيق منخفضةمتوسطةعالية

منخفضة 
ا جدًّ

٤
أشعر بأن مشكالت الكلية هي جزء 

من مشكاليت اخلاصة
353٠1383ك

عالية3.961.1٠1٠
%39.333.71٤.693.٤

3
يوجد توافق بني قيم الكلية والقيم 

التي أمتسك هبا
3326215٤ك

عالية3.881.1111
%37.129.223.65.6٤.5

9
أرغب بالبقاء يف عميل حتى لو 

توفرت يل فرص بديلة
21272٤98ك

عالية٤91.2112.3
%23.63٠.3271٠.19

12
أحصل عىل مكاسب متعددة من 

خالل انتسايب للكلية
1223٤176ك

متوسطة٠213.3.311
%13.525.8٤6.17.96.7

عاليةاملتوسط احلسايب العام = ٤.12، االنحراف املعياري العام = 627.٠

ــة  ــراد الدراس ــة أف ــدول )11( موافق ــن اجل ــح م يتض
ــدى  ــي ل ــزام التنظيم ــة االلت ــىل درج ــة ع ــة عالي بدرج
أعضــاء هيئــة التدريــس يف كليــة الرتبيــة بجامعــة 
ــام )12.٤(،  ــايب ع ــط حس ــك بمتوس ــة، وذل املجمع
ــا  ــام )٠.627(؛ مم ــاري الع ــراف املعي ــغ االنح ــام بل ك
يــدل عــىل جتانــس اســتجابات أفــراد الدراســة، حيــث 
تراوحــت متوســطات االســتجابات بــني )3.31( 
و)٤.65(، وهــي متوســطات تــرتاوح مــا بــني موافــق 
ا.  بدرجــة متوســطة، وموافــق بدرجــة عاليــة جــدًّ
ــة  ــراد الدراس ــة أف ــج موافق ــن النتائ ــح م ــث يتض حي

ــي: ــارات، وه ــس عب ــىل مخ ا ع ــدًّ ــة ج ــة عالي بدرج
ــات  ــزام بأوق ــىل االلت ــرص ع ــارة "أح ــاءت العب -ج
العمــل" يف املرتبــة األوىل بمتوســط حســايب )65.٤(، 
ــة  ــاء هيئ ــرص أعض ــة ح ــذه النتيج ــرس ه ــث تف حي
ــاء  ــل، وإعط ــات العم ــزام بأوق ــىل االلت ــس ع التدري

ــا. ــارضات يف أوقاهت املح
-جــاءت العبــارة "هتمنــي ســمعة الكليــة التــي أنتمــي 
ــايب )61.٤(،  ــط حس ــة بمتوس ــة الثاني ــا" يف املرتب هل
حيــث تفــرس هــذه النتيجــة وعــي أعضــاء هيئــة 
التدريــس بأمهيــة املحافظــة عــىل ســمعة الكليــة وعــدم 
ــع.  ــا يف املجتم ــع مكانته ــامهة برف ــا، واملس ــاءة هل اإلس

-جــاءت العبــارة "أقــدم الدعــم لزمالئــي يف العمــل" 
ــث  ــايب )٤.55(، حي ــط حس ــة بمتوس ــة الثالث يف املرتب
ــة التدريــس  تفــرس هــذه النتيجــة حــرص أعضــاء هيئ
عــىل التعــاون يف العمــل، وتقديــم اخلدمــات والدعــم 

ملــن حيتاجــه.
ــا  ــي تصدره ــة الت ــد باألنظم ــارة "أتقي ــاءت العب -ج
حســايب  بمتوســط  الرابعــة  املرتبــة  يف  الكليــة" 
)٤.52(، حيــث تفــرس هــذه النتيجــة حــرص أعضــاء 
هيئــة التدريــس عــىل تنفيــذ تعليــامت وأنظمــة الكليــة، 

ــا. ــدم خمالفته وع
ــاح  ــاه نج ــؤوليتي جت ــعر بمس ــارة "أش ــاءت العب -ج
حســايب  بمتوســط  اخلامســة  املرتبــة  يف  الكليــة" 
حــرص  النتيجــة  هــذه  تفــرس  حيــث   ،)٤.23(
أعضــاء هيئــة التدريــس عــىل نجــاح الكليــة، وحتقيقهــا 

املنشــودة. ألهدافهــا 
ويتضــح مــن النتائــج موافقــة أفــراد الدراســة بدرجــة 
متوســطة عــىل عبــارة "أحصــل عــىل مكاســب متعــددة 
مــن خــالل انتســايب للكليــة" يف املرتبــة الثالثــة عــرشة 
هــذه  تفــرس  حيــث   ،)3.31( حســايب  بمتوســط 
النتيجــة ضعــف املــردود املــادي واملعنــوي الــذي 

ــة. ــس يف الكلي ــة التدري ــاء هيئ ــه أعض ــل علي حيص
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يتضــح مــن هــذه النتيجــة أن أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــزام  ــون بالت ــة يتمتع ــة املجمع ــة بجامع ــة الرتبي يف كلي
ــامم  ــة الهت ــك نتيج ــون ذل ــد يك ــاٍل، وق ــي ع تنظيم
الســليمة،  اإلنســانية  العالقــات  بتفعيــل  الكليــة 
ــة،  ــة املتبادل ــرتام والثق ــاون واالح ــىل التع ــة ع والقائم
األمــر الــذي ينعكــس أثــره عــىل حتفيــز أعضــاء هيئــة 
ــة  ــه مصلح ــا في ــاز مل ــل واإلنج ــو العم ــس نح التدري
الكليــة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســتي أبــو 
ــني  ــرايب )2٠19( اللت ــربان )2٠19(، والغ ــقر وج ش
بينتــا أن مســتوى االلتــزام التنظيمــي كان بدرجــة 

ــة.  عالي

إجابــة الســؤال الثالــث: هــل توجــد فــروق ذات داللــة 
ــة )0.05( فأقــل بــني  ــد مســتوى الدالل ــة عن إحصائي
آراء أفــراد الدراســة حــول كل مــن أبعــاد جــودة احليــاة 
الوظيفيــة ودرجــة االلتــزام التنظيمــي ُتعــزى الختــالف 

متغــري )اجلنــس، الرتبــة العلميــة(؟
أوالً/ الفروق باختالف متغري اجلنس: 

للتعــرف عــىل مــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات داللــة 
تــم  اجلنــس  متغــري  الختــالف  ُتعــزى  إحصائيــة 
اســتخدام اختبــار ت )T(، كــام يوضــح ذلــك اجلــدول 

ــايل: الت
يتضح من اجلدول )12( ما ييل:

جدول )12(. اختبار ت )T( لبيان الفروق بني استجابات أفراد الدراسة باختالف متغري اجلنس

الداللة اإلحصائيةقيمة Tدرجة احلريةاالنحراف املعيارياملتوسط احلسايباجلنساملحاور

ُبْعد املشاركة
3.391.1٤ذكر

87٠.271 -٠.787
3.٤5٠.887أنثى

ُبْعد بيئة العمل
3.٤61.17ذكر

87٠.321٠.7٤9
3.39٠.82٠أنثى

ُبْعد التنمية املهنية
3.1٤1.٠3ذكر

871.39 -٠.167
3.٤2٠.888أنثى

ُبْعد الرتقية الوظيفية
3.6٤٠.951ذكر

871.19٠.237
3.٤2٠.767أنثى

جودة احلياة الوظيفية 
بشكل عام

3.39٠.99٤ذكر
87٠.173 -٠.863

3.٤2٠.721أنثى

درجة االلتزام 
التنظيمي

٤.٠7٠.6٤8ذكر
87٠.668 -٠.5٠6

٤.16٠.61٠أنثى
)*( دالة عند ٠.٠5

-ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
الداللــة )٠.٠5( يف اســتجابات أفــراد الدراســة حــول 
 )٠.271 -( T ــل ــغ معام ــث بل ــاركة، حي ــد املش ُبْع
عنــد درجــة حريــة )87( ومســتوى داللــة )787.٠(، 

وهــو أكــرب مــن )٠.٠5(.
-ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 

الداللــة )٠.٠5( يف اســتجابات أفــراد الدراســة حــول 
 )٠.321( T ــل ــغ معام ــث بل ــل، حي ــة العم ــد بيئ ُبْع
عنــد درجــة حريــة )87( ومســتوى داللــة )7٤9.٠(، 

وهــو أكــرب مــن )٠.٠5(.
-ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
الداللــة )٠.٠5( يف اســتجابات أفــراد الدراســة حــول 
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 )1.39 -( T ُبْعــد التنميــة املهنيــة، حيــث بلــغ معامــل
عنــد درجــة حريــة )87( ومســتوى داللــة )167.٠(، 

وهــو أكــرب مــن )٠.٠5(.
-ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
الداللــة )٠.٠5( يف اســتجابات أفــراد الدراســة حــول 
 )1.19( T ُبْعــد الرتقيــة الوظيفيــة، حيث بلــغ معامــل
عنــد درجــة حريــة )87( ومســتوى داللــة )237.٠(، 

وهــو أكــرب مــن )٠.٠5(.
-ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
الدراســة  أفــراد  اســتجابات  يف   )٠.٠5( الداللــة 
ــث  ــام، حي ــكل ع ــة بش ــاة الوظيفي ــودة احلي ــول ج ح
عنــد درجــة حريــة   )٠.173 -( T معامــل  بلــغ 
ــن  ــرب م ــو أك ــة )٠.863(، وه ــتوى دالل )87( ومس

.)٠.٠5(
-ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
الداللــة )٠.٠5( يف اســتجابات أفــراد الدراســة حــول 

 T درجــة االلتــزام التنظيمــي، حيــث بلــغ معامــل
)- ٠.668( عنــد درجــة حريــة )87( ومســتوى 

داللــة )٠.5٠6(، وهــو أكــرب مــن )٠.٠5(.

ــاء  ــتجابات أعض ــابق أن اس ــدول الس ــن اجل ــح م يتض
ــول  ــة ح ــاث( متامثل ــور، واإلن ــس )الذك ــة التدري هيئ
جــودة احليــاة الوظيفيــة بأبعادهــا األربعــة )املشــاركة، 
بيئــة العمــل، التنميــة املهنيــة، الرتقيــة الوظيفيــة(، 
وحــول درجــة االلتــزام التنظيمــي، وقــد يرجــع ذلــك 
إىل أن أعضــاء هيئــة التدريــس يعملــون يف بيئــة عمــل 
متشــاهبة، فهــم حتــت قيــادة واحــدة، ويتلقــون احلوافــز 
املاديــة واملعنويــة نفســها، بــرصف النظــر عن جنســهم؛ 
ممــا ســاهم يف تنميــة درجــة االلتــزام التنظيمــي لدهيــم 
ــة  ــع نتيج ــة م ــذه النتيج ــق ه ــاوية، وتتف ــة متس بدرج
ــروق  ــد ف ــه ال توج ــت أن ــي بين ــاري )2٠18( الت البي
ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطات تقديــرات عينــة 

ــس.  ــري اجلن ــزى إىل متغ ــة ُتع الدراس

ثانًيا/ الفروق باختالف متغري الرتبة العلمية: 
للتعــرف عــىل إذا مــا كانــت هنــاك فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة ُتعــزى الختــالف متغــري الرتبــة العلميــة تــم 
 Kruskal –( ــس ــكال - وال ــار كروس ــتخدام اختب اس

Wallis(، كــام يوضــح ذلــك اجلــدول التــايل:

يتضح من اجلدول )13( ما ييل:
جدول )13(. اختبار كروسكال - والس )Kruskal – Wallis(لبيان الفروق بني استجابات أفراد الدراسة باختالف متغري الرتبة العلمية

درجات مربع كايمتوسط الرتبالعددالرتبة العلميةاملحاور
مستوى الداللةاحلرية

ُبْعد املشاركة
338.83أستاذ

٠.2152٠.898 18٤6.25أستاذ مشارك
68٤٤.9٤أستاذ مساعد

ُبْعد بيئة العمل
35٤.17أستاذ

٠.5٤52٠.761 18٤6.78أستاذ مشارك
68٤٤.13أستاذ مساعد

ُبْعد التنمية املهنية
338أستاذ

1.٤22٠.٤9٠ 1839.33أستاذ مشارك
68٤6.81أستاذ مساعد

ُبْعد الرتقية الوظيفية
355.33أستاذ

2.252٠.32٤ 1851.78أستاذ مشارك
68٤2.75أستاذ مساعد
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درجات مربع كايمتوسط الرتبالعددالرتبة العلميةاملحاور
مستوى الداللةاحلرية

جودة احلياة الوظيفية بشكل عام
3٤6أستاذ

٠.٠٠62٠.997 18٤٤.75أستاذ مشارك
68٤5.٠2أستاذ مساعد

درجة االلتزام التنظيمي
357.33أستاذ

٠.71٠2٠.7٠1 18٤٤.٤2أستاذ مشارك
68٤٤.61أستاذ مساعد

   )*( دالة عند مستوى ٠.٠5

-ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
الدراســة  أفــراد  اســتجابات  يف   )٠.٠5( الداللــة 
حــول ُبْعــد املشــاركة، حيــث بلــغ معامــل مربــع كاي 
ــة  ــتوى دالل ــة )2( ومس ــة حري ــد درج )٠.215( عن

ــن )٠.٠5(. ــرب م ــو أك )٠.898(، وه
-ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
الداللــة )٠.٠5( يف اســتجابات أفــراد الدراســة حــول 
ــع كاي  ــل مرب ــغ معام ــث بل ــل، حي ــة العم ــد بيئ ُبْع
ــة  ــتوى دالل ــة )2( ومس ــة حري ــد درج )٠.5٤5( عن

ــن )٠.٠5(. ــرب م ــو أك )٠.761(، وه
-ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
الداللــة )٠.٠5( يف اســتجابات أفــراد الدراســة حــول 
ــع كاي  ــل مرب ــغ معام ــث بل ــة، حي ــة املهني ــد التنمي ُبْع
)1.٤2( عنــد درجــة حريــة )2( ومســتوى داللــة 

ــن )٠.٠5(. ــرب م ــو أك )٠.٤9٠(، وه
-ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
الداللــة )٠.٠5( يف اســتجابات أفــراد الدراســة حــول 
ُبْعــد الرتقيــة الوظيفيــة، حيــث بلــغ معامــل مربــع كاي 
)2.25( عنــد درجــة حريــة )2( ومســتوى داللــة 

)٠.32٤(، وهــو أكــرب مــن )٠.٠5(.
-ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
الداللــة )٠.٠5( يف اســتجابات أفــراد الدراســة حــول 
ــغ  ــث بل ــام، حي ــكل ع ــة بش ــاة الوظيفي ــودة احلي ج
معامــل مربــع كاي )٠.٠٠6( عنــد درجــة حريــة 
)2( ومســتوى داللــة )٠.997(، وهــو أكــرب مــن 

.)٠.٠5(
-ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
الداللــة )٠.٠5( يف اســتجابات أفــراد الدراســة حــول 
ــع  ــل مرب ــغ معام ــث بل ــي، حي ــزام التنظيم ــة االلت درج
كاي )٠.71٠( عنــد درجــة حريــة )2( ومســتوى 

ــن )٠.٠5(. ــرب م ــو أك ــة )٠.7٠1(، وه دالل
ــاء  ــتجابات أعض ــابق أن اس ــدول الس ــن اجل ــح م يتض
هيئــة التدريــس )أســتاذ، أســتاذ مشــارك، أســتاذ 
مســاعد( متامثلــة حــول جــودة احليــاة الوظيفيــة 
ــة  ــل، التنمي ــة العم ــاركة، بيئ ــة )املش ــا األربع بأبعاده
ــزام  ــة االلت ــول درج ــة(، وح ــة الوظيفي ــة، الرتقي املهني
ــة  ــاء هيئ ــك إىل أن أعض ــع ذل ــد يرج ــي، وق التنظيم
التدريــس يعملــون يف بيئــة عمــل متشــاهبة، فهــم حتــت 
ــة  ــة واملعنوي ــز املادي ــون احلواف ــدة، ويتلق ــادة واح قي
نفســها بــرصف النظــر عــن رتبهــم العلميــة؛ مما ســاهم 
ــة  ــم بدرج ــي لدهي ــزام التنظيم ــة االلت ــة درج يف تنمي
متســاوية، وختتلــف هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة 
محادنــة )2٠19( التــي بينــت وجــود فــروق ذات داللة 
ــتوى  ــس يف مس ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــة ل إحصائي
ــة  ــة العلمي ــري الرتب ــا ملتغ ــة وفًق ــاة الوظيفي ــودة احلي ج
لصالــح رتبــة )أســتاذ مشــارك، أســتاذ مســاعد(، 
ــو  ــة أب ــة دراس ــع نتيج ــة م ــذه النتيج ــف ه ــام ختتل ك
ــروق  ــود ف ــت وج ــي بين ــربان )2٠19( الت ــقر وج ش
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــة ل ــة إحصائي ذات دالل
ــة  ــري الرتب ــا ملتغ ــي وفًق ــزام التنظيم ــتوى االلت يف مس
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ــارك(.  ــتاذ مش ــتاذ، أس ــة )أس ــح رتب ــة لصال العلمي
ــة  ــة ارتباطي ــع: هــل توجــد عالق ــة الســؤال الراب إجاب
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )٠.٠5( 
ــة  ــة ودرج ــاة الوظيفي ــودة احلي ــاد ج ــني أبع ــل ب فأق
ــس يف  ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــي ل ــزام التنظيم االلت

ــة؟ ــة املجمع ــة بجامع ــة الرتبي كلي

للكشــف عــن العالقــة بــني أبعــاد جــودة احليــاة 
ــاء  ــدى أعض ــي ل ــزام التنظيم ــة االلت ــة ودرج الوظيفي
هيئــة التدريــس يف كليــة الرتبيــة بجامعــة املجمعــة تــم 
ــح  ــام يوض ــون، ك ــاط بريس ــل االرتب ــتخدام معام اس

ــايل: ــدول الت ــك اجل ذل
يتضح من اجلدول )1٤( ما ييل:

جدول )1٤(. يبني العالقة بني أبعاد جودة احلياة الوظيفية ودرجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس

درجة االلتزام التنظيميأبعاد جودة احلياة الوظيفية

٠.7٤٤معمل االرتباط )بريسون(ُبْعد املشاركة
٠.٠٠*الداللة اإلحصائية

٠.772معمل االرتباط )بريسون(ُبْعد بيئة العمل
٠.٠٠*الداللة اإلحصائية

٠.757معمل االرتباط )بريسون(ُبْعد التنمية املهنية
٠.٠٠*الداللة اإلحصائية

٠.563معمل االرتباط )بريسون(ُبْعد الرتقية الوظيفية
٠.٠٠*الداللة اإلحصائية

٠.8٠5معمل االرتباط )بريسون(جودة احلياة الوظيفية بشكل عام
٠.٠٠*الداللة اإلحصائية

)*( دالة عند ٠.٠1

ــة  ــة إحصائي ــة ذات دالل ــة قوي ــة طردي ــد عالق -توج
بــني درجــة االلتــزام التنظيمــي وُبْعــد املشــاركة، 
حيــث بلــغ معامــل ارتبــاط بريســون )٠.7٤٤( عنــد 
مســتوى داللــة )٠.٠٠( وهــو أصغــر مــن )٠.٠1(، 
االلتــزام  درجــة  زادت  املشــاركة  ُبْعــد  زاد  فكلــام 

ــح.  ــس صحي ــي، والعك التنظيم
ــة  ــة إحصائي ــة ذات دالل ــة قوي ــة طردي ــد عالق -توج
ــل،  ــة العم ــد بيئ ــي وُبْع ــزام التنظيم ــة االلت ــني درج ب
حيــث بلــغ معامــل ارتبــاط بريســون )٠.772( عنــد 
مســتوى داللــة )٠.٠٠( وهــو أصغــر مــن )٠.٠1(، 
ــزام  ــة االلت ــل زادت درج ــة العم ــد بيئ ــام زاد ُبْع فكل

ــح. ــس صحي ــي، والعك التنظيم
ــة  ــة إحصائي ــة ذات دالل ــة قوي ــة طردي ــد عالق -توج
بــني درجــة االلتــزام التنظيمــي وُبْعــد التنميــة املهنيــة، 
حيــث بلــغ معامــل ارتبــاط بريســون )٠.757( عنــد 
مســتوى داللــة )٠.٠٠( وهــو أصغــر مــن )٠.٠1(، 

ــزام  ــة االلت ــة زادت درج ــة املهني ــد التنمي ــام زاد ُبْع فكل
ــح. ــس صحي ــي، والعك التنظيم

-توجــد عالقــة طرديــة متوســطة ذات داللــة إحصائية 
بــني درجة االلتــزام التنظيمــي وُبْعــد الرتقيــة الوظيفية، 
حيــث بلــغ معامــل ارتبــاط بريســون )٠.563( عنــد 
مســتوى داللــة )٠.٠٠( وهــو أصغــر مــن )٠.٠1(، 
فكلــام زاد ُبْعــد الرتقيــة الوظيفيــة زادت درجــة االلتزام 

التنظيمــي، والعكــس صحيــح.
ــة  ــة إحصائي ــة ذات دالل ــة قوي ــة طردي ــد عالق -توج
احليــاة  وجــودة  التنظيمــي  االلتــزام  درجــة  بــني 
ــاط  ــل ارتب ــغ معام ــث بل ــام، حي ــكل ع ــة بش الوظيفي
بريســون )٠.8٠5( عنــد مســتوى داللــة )٠.٠٠( 
وهــو أصغــر مــن )٠.٠1(، فكلــام زادت جــودة احليــاة 
الوظيفيــة زادت درجــة االلتــزام التنظيمــي، والعكــس 

ــح. صحي
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ــع  ــتوى مرتف ــر مس ــك إىل أن توف ــة ذل ــزو الباحث وتع
ــة  ــاركة، بيئ ــة )املش ــاة الوظيفي ــودة احلي ــاد ج ــن أبع م
ــؤدي  ــة( ي ــة الوظيفي ــة، الرتقي ــة املهني ــل، التنمي العم
إىل ارتفــاع الــروح املعنويــة ألعضــاء هيئــة التدريــس، 
وشــعورهم بالرضــا؛ ممــا يرفــع مــن مســتوى االلتــزام 
ــة  ــع نتيج ــة م ــذه النتيج ــق ه ــم، وتتف ــي لدهي التنظيم
ــاك  ــت أن هن ــي بين ــع )1٤37هـــ( الت ــة الرويت دراس
عالقــة إجيابيــة ذات داللــة إحصائيــة بــني جــودة 
احليــاة الوظيفيــة وااللتــزام التنظيمــي لــدى املوظفــات 
ــاري  اإلداريــات يف اجلامعــة، ومــع نتيجــة دراســة البي
)2٠18( التــي بينــت وجــود عالقــة إجيابيــة ذات 
ــة  ــاة الوظيفي ــودة احلي ــاد ج ــني أبع ــة ب ــة إحصائي دالل

ــي. ــزام التنظيم ــتوى االلت ومس

توصيات الدراسة: 
ــات  ــة التوصي ــدم الباحث ــة، تق ــج الدراس ــوء نتائ يف ض

ــة: التالي
ــل  ــس يف ح ــة التدري ــاء هيئ ــاركة أعض ــل مش -تفعي

ــل. ــكالت العم مش
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــزة ألعض ــل حمف ــة عم ــاد بيئ -إجي

ــكار. ــداع واالبت ــو اإلب نح
-تقديــم املزيــد مــن احلوافــز املاديــة واملعنويــة املناســبة 

لتطلعــات أعضــاء هيئــة التدريــس.
حــول  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  آراء  -اســتطالع 
احتياجاهتــم املهنيــة، ومــن َثــمَّ بنــاء الربامــج التدريبيــة 

ــات. ــك االحتياج ــا لتل ــم وفًق ــة إليه املقدم
-توفــري اإلمكانــات والتجهيــزات الالزمــة لتنفيــذ 
الربامــج التدريبيــة املقدمــة ألعضــاء هيئــة التدريــس. 

املراجع:
ــع  ــيل. )2٠19م(. واق ــربان، ع ــقر، روان، ج ــو ش أب
ــس يف  ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــي ل ــزام التنظيم االلت
ــه  ــة ومعيقات ــة واخلاص ــة احلكومي ــات األردني اجلامع

ــة  ــم. جمل ــة نظره ــن وجه ــتواه م ــني مس ــبل حتس وس
العلــوم الرتبوية. املجلــد٤6، العــدد 1، ص ص713-

.729
احليــاة  جــودة  واقــع  )2٠15م(.  إيــامن.  أمحــد، 
الوظيفيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة 
الدمــام. جملــة العلــوم الرتبويــة. املجلــد 23، العــدد٤، 

ص396-361. ص 
البلبيســى، أســامة. )2٠12م(. جــودة احليــاة الوظيفيــة 
وأثرهــا عــىل األداء الوظيفــي للعاملــني يف املؤسســات 
ــتري  ــالة ماجس ــزة. رس ــات غ ــة يف حمافظ ــري احلكومي غ

غــري منشــورة، اجلامعــة اإلســالمية، غــزة.
ــة  ــاة الوظيفي ــودة احلي ــمر. )2٠18م(. ج ــاري، س البي
التنظيمــي ملوظفــي وزاريت  االلتــزام  وأثرهــا عــىل 
ــالة  ــزة. رس ــاع غ ــة يف قط ــة االجتامعي ــل والتنمي العم
ــزة. ــالمية، غ ــة اإلس ــورة، اجلامع ــري منش ــتري غ ماجس
احليــاة  جــودة  )2٠18م(.  ســيد.  الــرب،  جــاد 
ــرة،  ــة. القاه ــامل العرصي ــامت األع ــة يف منظ الوظيفي

العــرشى. مطبعــة 
محادنــة، مهــام. )2٠19م(. مســتوى جــودة احليــاة 
ــة  ــس يف جامع ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــة ل الوظيفي
العربيــة  املجلــة  األردنيــة.  والتكنولوجيــا  العلــوم 
ــم اجلامعــي. املجلــد12، العــدد  لضــامن جــودة التعلي

ص1٠3-13٠. ص   ،39
ــة يف  ــاة الوظيفي ــودة احلي ــا. )2٠18م(. ج ــري، مه خوق
جامعــة امللــك عبــد العزيــز مــن منظــور أعضــاء هيئــة 
ــد  ــة. املجل ــة الرتبي ــة كلي ــني. جمل ــس واإلداري التدري

69، العــدد1، ص ص67٠-7٠٠. 
الــداود، خالــد. )2٠18م(. تطويــر االلتــزام التنظيمــي 
الســعودية  باجلامعــات  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء 
الرتبيــة.  العامليــة. جملــة كليــة  يف ضــوء اخلــربات 

ص31-1. ص   ،12 العــدد  املجلــد3٤، 
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احليــاة  جــودة  أثــر  )1٤37هـــ(.  مهــا  الرويتــع، 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــي م ــزام التنظيم ــىل االلت ــة ع الوظيفي
ــورة بنــت  ــات يف جامعــة األمــرية ن املوظفــات اإلداري
عبــد الرمحــن. رســالة ماجســتري غــري منشــورة، جامعــة 

ــاض. ــعود، الري ــك س املل
ســليامن، رشيــف. )2٠16م(. جــودة احليــاة الوظيفيــة 
لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف كليتــي الرتبيــة جامعة 
ــة اإلدارة  ــعود. جمل ــك س ــة املل ــمس وجامع ــني ش ع
الرتبويــة. املجلــد 3، العــدد 11، ص ص2٤7-1٤9.
ــات يف  ــن. )1٤31هـــ(. دراس ــد املحس ــميح، عب الس

ــد. ــامن، دار احلام ــية. ع اإلدارة املدرس
التنظيمــي.  التطويــر  )2٠1٤م(.  فاديــة.  شــهاب، 

والتوزيــع. للنــرش  األكاديميــون  عــامن، 
ــي  ــزام التنظيم ــد. )1٤3٤هـــ(. االلت ــهري، أمح الش
احلكوميــة  اجلامعــات  يف  التدريــس  هيئــة  لعضــو 
وحمدداتــه،  واقعــه،  الســعودية:  العربيــة  باململكــة 
وآليــات تنميتــه. رســالة دكتــوراه غــري منشــورة، 

جامعــة أم القــرى، مكــة املكرمــة. 
ــة  ــة التنظيمي ــر العدال ــامء. )2٠12م(. أث ــدي، ن العبي
ــة يف  ــة ميداني ــي- دراس ــزام التنظيم ــا بااللت وعالقته
وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي. جملــة تكريت 
للعلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة. املجلــد 8، العــدد 2٤، 

ص ص 1٠7-7٤.
العســاف، صالــح. )2٠16م(. املدخــل إىل البحــث يف 

العلــوم الســلوكية. الريــاض، مكتبــة العبيــكان.
عالقــي، مــدين. )2٠2٠م(. إدارة املــوارد البرشيــة. 

ــرش. ــة للن ــوارزم العلمي ــدة، دار خ ج
عــوض، حســن. )2٠12م(. تقييــم جــودة احليــاة 
ــة  ــة ميداني ــة: دراس ــل اجلامعي ــة العم ــة يف بيئ الوظيفي
التجاريــة  للدراســات  العلميــة  املجلــة  مقارنــة. 
ــدد 1، ص ص293- 3٠7. ــد 3، الع ــة. املجل والبيئي

احليــاة  جــودة  )2٠18م(.  بوعرشيــن.  عيســى، 
لــدى  التنظيمــي  بالتمكــني  وعالقتهــا  الوظيفيــة 
ــورة،  ــري منش ــتري غ ــالة ماجس ــي. رس ــتاذ اجلامع األس

جامعــة املســيلة، اجلزائــر.
االلتــزام  مســتوى  )2٠19م(.  هــادي.  الغــرايب، 
التنظيمــي لــدى قــادة مــدارس التعليــم العــام يف 
ــتوى األداء اإلداري  ــه بمس ــياح وعالقت ــة األس حمافظ
ــة  ــة العربي ــني. املجل ــر املعلم ــة نظ ــن وجه ــم م لدهي
ــدد 29، ص  ــد3، الع ــاث. املجل ــرش األبح ــوم ون للعل

 .71 -39 ص
)2٠٠9م(.  حممــد.  عبداملجيــد،  فــاروق،  فليــه، 
الســلوك التنظيمــي يف إدارة املؤسســات التعليميــة. 

عــامن، دار املســرية للنــرش والتوزيــع والطباعــة.
ــة.  ــأة الكلي ــخ نش ــة. )1٤٤2هـــ(. تاري ــة الرتبي كلي

مســرتجع مــن:
https://m.mu.edu.sa/ar/colleges/college-of-education/171486

والرســالة  الرؤيــة  )1٤٤2هـــ(.  الرتبيــة.  كليــة 
مــن: مســرتجع  واألهــداف. 

https://m.mu.edu.sa/ar/colleges/college-of-education/171476

ــة  ــاة الوظيفي ــودة احلي ــل. )2٠1٤م(. ج ــايض، خلي م
وأثرهــا عــىل مســتوى األداء الوظيفــي للعاملــني: 
ــة عــىل اجلامعــات الفلســطينية. رســالة  دراســة تطبيقي
دكتــوراه غــري منشــورة، جامعــة قنــاة الســويس، مرص. 
املنظــامت.  تطويــر  )2٠11م(.  أمحــد.  ماهــر، 

اجلامعيــة. الــدار  اإلســكندرية، 
اململكــة العربيــة الســعودية. )2٠18م(. وثيقــة برنامج 

ــي 2٠18-2٠2٠م.  التحول الوطن
وزارة االقتصــاد والتخطيــط. )2٠15م(. موجــز خطــة 
التنميــة العــارشة وأولوياهتــا 1٤36/ 37-1٤٤٠/ 

٤1هـــ. اململكــة العربيــة الســعودية.
االلتــزام  درجــة  )2٠15م(.  اهلل.  عبــد  الــوزرة، 
التنظيمــي لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف كليــة 

https://m.mu.edu.sa/ar/colleges/college-of-education/171486
https://m.mu.edu.sa/ar/colleges/college-of-education/171476
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بــن  حممــد  اإلمــام  بجامعــة  االجتامعيــة  العلــوم 
ســعود اإلســالمية مــن وجهــة نظرهــم. جملــة العلــوم 

ص268-219. ص  العــدد1،  الرتبويــة. 
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د. السيد بن حييى حممد
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د. بندر بن عبدالعزيز احلصان 

b.alhossan@mu.edu.sa :أستاذ الرتبية اخلاصة املشارك بجامعة املجمعة - ايميل 

   ملخص البحث  
معريف  برنامج  فعالية  عىل  التعرف  إىل  احلالية  الدراسة  سعت 
يف  البسيطة  العقلية  اإلعاقة  ذوي  األطفال  ألمهات  سلوكي 
يساعدهم  مما  ألطفاهلن؛  االجتامعي  التفاعل  مستوى  حتسني 
بشكل كبري عىل الدمج يف املجتمع، واحتوت عينة البحث عىل 
بسيطة،  بدرجة  العقلية  اإلعاقة  ذوي  األطفال  أمهات  من   12
وتراوحت   ،69-5٠ بني  ما  األطفال  ذكاء  نسبة  وتراوحت 
املعريف  الربنامج  تطبيق  وتم  عاًما،   1٤-8 بني  أعامرهم 
االجتامعي،  التفاعل  قياس  وأداة  األمهات،  عىل  السلوكي 
إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  )أ(  عن:  النتائج  وأسفرت 
مقياس  عىل  التجريبية  املجموعة  أفراد  درجات  متوسطي  بني 
التفاعل االجتامعي،  لكل من األبعاد الفرعية والدرجة الكلية، 
البعدي،  القياس  لصالح  البعدي  والقياس  القبيل  القياس  يف 
متوسطي  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  وعدم  )ب( 
درجات أفراد املجموعة التجريبية عىل مقياس مستوى التفاعل 
يف  الكلية،  والدرجة  الفرعية  األبعاد  من  لكل  االجتامعي، 
الربنامج  نجاح  يؤكد  مما  التتبعي؛  والقياس  البعدي  القياس 
املعريف السلوكي الذي تم تطبيقه عىل عينة الدراسة من األمهات 
اإلعاقة  ذوي  ألطفاهلن  االجتامعي  التفاعل  مستوى  حتسني  يف 

العقلية. 
الكلامت املفتاحية: 

برنامج معريف سلوكي، التفاعل االجتامعي، األمهات، األطفال 
ذوو اإلعاقة العقلية.

Abstract
The current study aimed to identify the ef-
fectiveness of a cognitive behavioral pro-
gram for mothers to improve the level of 
social interaction among their children with 
mild intellectual disability, which may en-
hance their integration into society. The 
study sample contained 12 mothers of chil-
dren with mild intellectual disability and 
intelligence quotient is between 50-69 and 
their ages range between 8-14 years. The 
study implemented a cognitive behavioral 
program and a questionnaire to measure the 
level of social interaction. The results indi-
cated that: (a) there were statistically signifi-
cant differences between the mean scores of 
the experimental group in the pre and post 
measurements for the post measurement, )b( 
however, the results pointed out that there 
were no statistically significant differences 
between the mean scores of the experimen-
tal group in the post and follow-up measure-
ments, which confirmed the effectiveness 
of the implemented program to improve the 
level of social interaction for children with 
intellectual disability.
Keywords: 
cognitive behavioral program, social inter-
action, mothers, children with intellectual 
disabilities. 

فعالية برنامج معرفي سلوكي ألمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة 
في تحسين مستوى التفاعل االجتماعي ألطفالهن



161

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢5(       ربيع الثاني  ١٤٤٣ هـ - ديسمبر ٢٠٢١ م

فعالية برنامج معريف سلوكي ألمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة يف حتسني مستوى التفاعل االجتامعي ألطفاهلن

املقدمة:

ــامء  ــن العل ــري م ــامم كث ــة اهت ــة العقلي ــذب اإلعاق جت
إذ  واملعرفــة،  العلــم  جمــاالت  شــتى  يف  واملهتمــني 
ــة  ــة ومهني ــر أكاديمي ــات نظ ــن وجه ــتها م ــت دراس مت
وعلميــة متنوعــة، مثــل: الرتبيــة، وعلــم النفــس، 
ــف  ــون؛ للكش ــاث القان ــامع، وأبح ــب، واالجت والط
ــا  ــا؛ مم ــة منه ــائل الوقاي ــباهبا، ووس ــا وأس ــن ماهيته ع
ــا  ــة، أقدمه ــة العقلي ــددة لإلعاق ــف متع ــرز تعاري أف
ــني  ــل املهتم ــن أوائ ــاء م ــي؛ ألن األطب ــف الطب التعري
باإلعاقــة العقليــة وتشــخيصها، ولكــن هــذا التعريــف 
تعــرض للنقــد؛ ألنــه يقــدم وصًفــا للحالــة ومظاهرهــا 
ــا للقــدرة  ــا وكميًّ ــا دقيًق وأســباهبا دون أن يقــدم وصًف
العقليــة )الديــب، 2٠17(، فــإذا كان الطفــل العــادي 
ــإن  ــات ف ــؤوليات وااللتزام ــن املس ــد م ــب العدي يتطل
ــا  ــا خاصًّ ــب نوًع ــة العقليــة يتطل ــل ذو اإلعاق الطف
ــة  ــة األمريكي ــت اجلمعي ــد أوضح ــة. وق ــن الرعاي م
لإلعاقــات العقليــة والنامئيــة أن اإلعاقــة العقليــة متثــل 
Ameri-( ــام ــكل ع ــات بش ــم اإلعاق ــن حج 8.5% م
can Association on Intellectual and Develop-

وتؤثــر   ،)mental Disabilities [AAIDD], 2010

اإلعاقــة العقليــة عــىل األرسة بشــكل عــام، وعــىل األم 
بشــكل خــاص، فعندمــا تكتشــف األم اإلعاقــة تشــعر 
باحلــزن والقلــق؛ حيــث إن اإلعاقــة جتعــل الطفــل غــري 
ــا  ــع؛ مم ــدوره يف األرسة واملجتم ــام ب ــىل القي ــادر ع ق
ــري عــن  ــة بشــكل كب يعمــق إحساســه بالعجــز والعزل

ــن. اآلخري
واإلعاقــة العقليــة هلــا تأثــري اجتامعــي، فالفــرد ذو 
اإلعاقــة العقليــة قليــل التكيــف االجتامعــي، ويصعــب 
املتباينــة،  املواقــف االجتامعيــة  التــرصف يف  عليــه 
وقليــل التفاعــل مــع اآلخريــن، ووفًقــا لتعريــف 
اإلعاقــة العقليــة فــإن اخلصائــص النفســية واالجتامعية 
بعوامــل  تتأثــر  العقليــة  اإلعاقــة  ذوي  لأفــراد 

ــرد  ــل للف ــو املتكام ــر يف النم ــي تؤث ــل الت ــرية، مث كث
ــن  ــاين م ــة يع ــة العقلي ــرد ذو اإلعاق ــام الف ــوي، بين الس
ــه وســلوكه  قصــور واضــح عــىل نمــو الشــخصية لدي
االجتامعــي؛ نظــًرا لتــدين قدرتــه العقليــة، وانخفــاض 
مهــارات الســلوك التكيفــي لديــه، بحيــث يكــون 
ــا  ــق إحساًس ــر، ويعم ــس العم ــه يف نف ــن أقران ــل م أق
ــة  ــد، 2٠17(. فاإلعاق ــن )حمم ــن اآلخري ــة ع بالدوني
ــة تؤثــر ســلًبا عــىل الرغبــة يف التفاعــل مــع  العقلي
ــة  ــارات االجتامعي ــرد للمه ــاب الف ــن، فاكتس اآلخري
ــل  ــن أج ــي رضوري م ــوي االجتامع ــلوك الس والس
باإلضافــة  املتطــورة،  العمريــة  مراحلــه  يف  أدائــه 
ــع  ــة م ــات االجتامعي ــن العالق ــول م ــدر املقب إىل الق
ــه كاألرسة،  ــن حول ــة م ــات االجتامعي ــبكة العالق ش

واألصدقــاء، واملدرســني، واآلبــاء. 
كــام تعــد اإلعاقــة العقليــة مــن أكثــر مشــكالت 
الطفولــة ألهنــا متشــعبة اجلوانــب، فهــي مشــكلة طبية، 
ــة،  ــة، وقانوني ــة، واجتامعي ــية، وتربوي ــة،  ونفس ووراثي
وتتشــابك هــذه اجلوانــب؛ ممــا جيعلهــا مشــكلة متفــردة 
اإلعاقــة  ذي  الفــرد  حاجــة  بجانــب  طبيعتهــا،  يف 
العقليــة إىل املســاندة والدعــم والرعايــة، واملتابعــة مــن 
اآلخريــن مــن حولــه، وكذلــك مؤسســات املجتمــع، 
ــلبية  ــات س ــن تداعي ــة م ــه اإلعاق ــا خُتلف ــة إىل م إضاف
ــع  ــة ومجي ــة العقلي ــدى أرسة الفــرد ذي اإلعاق ــرية ل كب

ــد، 2٠٠2(. ــه )حمم ــني ب املحيط
ــوامي  ــارافانان ورانقاس ــة س ــج دراس ــارت نتائ وأش
أن  إىل   )Saravanan & Rangaswamy, 2012(

اجتاهــات األمهــات نحــو اإلعاقــة العقليــة متيــل 
ــال  ــات األطف ــة بأمه ــام مقارن ــه ع ــلبية بوج إىل الس
العاديــني، إال أن تقديــم الربامــج اإلرشــادية واألرسيــة 
ــات  ــني اجتاه ــه ب ــة ارتباطي ــود عالق ــم أدى إىل وج هل
ــة  ــة العقلي ــول اإلعاق ــن ح ــني معلوماهت ــات وب األمه
وبــني املشــكالت الســلوكية لــدى األطفــال ذوي 
ــات  ــري االجتاه ــذي أدى إىل تغي ــة، وال ــة العقلي اإلعاق
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نحــو اإلجيابيــة. كــام أشــارت دراســة اللقــاين )2٠12( 
عــىل  واقــع  ونفــيس  اجتامعــي  عــبء  وجــود  إىل 
أمهــات األطفــال ذوي اإلعاقــة العقليــة بســبب نشــاط 
أطفاهلــن الزائــد، والتقلــب املزاجــي، وعــدم التواصــل 
ــة؛  ــدرات املعرفي ــص الق ــع األرسة، ونق ــي م االجتامع
ــل  ــتطعن التوص ــات ال يس ــض األمه ــد أن بع ــا يؤك مم
إىل الطريقــة الصحيحــة ملعاملــة هــذا الطفــل، ومعاجلــة 
مــا يعانيــه مــن قصــور يف كافــة جوانــب النمــو لديــه، 

ــي. ــل االجتامع ــارات التفاع ــة مه وخاص
ــلبية  ــاًرا س ــب وآث ــة عواق ــة االجتامعي ــبب العزل ُتس
ــار  ــال والكب ــدية لأطف ــة واجلس ــة العقلي ــىل الصح ع
عــىل حــٍد ســواء )Kwan et al., 2020(، األمــر الــذي 
يتطلــب: إعــداد الطفــل املعــرض للعزلــة االجتامعيــة، 
املزيــد مــن اخلــربات واملعــارف واملهــارات بام يتناســب 
ــه  ــرًدا منتًجــا يف املجتمــع، لدي ــه؛ ليصبــح ف مــع قدرات
ــزم يف  ــاءة الشــخصية واالجتامعيــة مــا يل ــن الكف م
ــاء عــىل مــا تقــدم، ومــن  ــة. فبن ــاة اليومي مواقــف احلي
ــن  ــدد م ــىل ع ــام ع ــني واطالعه ــل الباحث ــالل عم خ
ــة  ــة واألجنبي ــوث العربي ــابقة والبح ــات الس الدراس
التــي تؤكــد وجــود تــدٍن واضــح يف مهــارات التفاعــل 
ــة،  ــة العقلي ــال ذوي اإلعاق ــدى األطف ــي ل االجتامع
ــون  ــي يك ــل لك ــا كل طف ــاج إليه ــارات حيت ــي مه وه
تــدين هــذه  العزلــة االجتامعيــة، وأن  بعيــًدا عــن 
املهــارات يرتبــط بشــكل كبــري بســلوك العزلــة لدهيــم 
يف عالقاهتــم االجتامعيــة اليوميــة، وخصوًصــا مــع 
األرسة والزمــالء داخــل وخــارج املدرســة، وأن قصور 
ــال ذوي  ــدى األطف ــي ل ــل االجتامع ــارات التفاع مه
اإلعاقــة العقليــة قــد يكــون مــن األســباب املؤديــة إىل 
عــدم اندماجهــم بشــكل أو آخــر مــع أقراهنــم العاديني 
 Ellis et al., ــاين، 2٠٠٠؛ ــليامين، 2٠٠3؛ القحط )الس
 1996; McMahon et al., 1996; Nabuzoka &

ــة  ــد حاج ــا يؤك Ronning, 1997; Smith, 1991(؛ مم

ــن  ــة؛ لتبصريه ــب تعليمي ــات تدري ــات إىل جلس األمه

ــي  ــل االجتامع ــارات التفاع ــني مه ــن يف حتس بدوره
ــة. ــذه الدراس ــراء ه ــع إلج ــا دف ــن؛ مم ــدى أطفاهل ل

مشكلة الدراسة
نبعــت مشــكلة الدراســة ممــا الحظــه الباحثــان -أثنــاء 
زياراهتــام العمليــة لربامــج وفصــول الرتبيــة الفكريــة يف 
اإلرشاف امليــداين عــىل طــالب قســم الرتبيــة اخلاصــة 
ــن  ــة- م ــة املجمع ــة بمحافظ ــة العقلي ــار اإلعاق يف مس
انخفــاض مســتوى مهــارات التفاعــل االجتامعــي 
لــدى كثــري مــن األطفــال ذوي اإلعاقــة العقليــة، 
ــون  ــي يك ــل لك ــا كل طف ــاج إليه ــارات حيت ــي مه وه
بعيــًدا عــن العزلــة االجتامعيــة، وأن نقــص هــذه 
املهــارات يرتبــط بشــكل كبــري بســلوك العزلــة لدهيــم، 
ــة  ــات يواجههــا هــؤالء األطفــال ذوي اإلعاق وصعوب
العقليــة يف عالقاهتــم االجتامعيــة اليوميــة، وخصوًصــا 
مــع األرسة، والزمــالء داخــل وخــارج املدرســة، 
ــي  ــل االجتامع ــارات التفاع ــتوى مه ــص مس وأن نق
لــدى األطفــال ذوي اإلعاقــة العقليــة قــد يكــون مــن 
ــع  ــم م ــاح اندماجه ــدم نج ــة إىل ع ــباب املؤدي األس

ــني. ــال العادي ــن األطف ــم م أقراهن
وكذلــك خــالل تدريــس مقــرر مــرشوع بحثــي 
للطالبــات بمحافظــة الزلفــي ، حيــث نقلــت الطالبات 
ــريف  ــج مع ــل برنام ــات عم ــن األمه ــد م ــة العدي رغب
ســلوكي هلــن للمســاعدة يف حتســني مســتوى مهــارات 
التفاعــل االجتامعــي لــدى أطفاهلــن، وكذلــك النتائــج 
ــت إىل  ــي هدف ــات الت ــن الدراس ــد م ــة للعدي اإلجيابي
ــال ذوي  ــي لأطف ــل االجتامع ــارات التفاع ــة مه تنمي
ــة بدرجــة بســيطة )الســليامين، 2٠٠3؛  ــة العقلي اإلعاق
Ellis et al., 1996; McMa- 2٠٠٠؛   القحطــاين،
 hon et al., 1996; Nabuzoka & Ronning, 1997;

ــة  ــة لإلجاب ــذه الدراس ــعت ه ــذا س Smith, 1991(؛ ل

ــس اآليت: ــؤال الرئي ــن الس ع
مــا فعاليــة التدريــب املعــريف الســلوكي ألمهــات 
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ــني  ــيطة يف حتس ــة البس ــة العقلي ــال ذوي اإلعاق األطف
ــن  ــن؟ م ــدى أطفاهل ــي ل ــل االجتامع ــتوى التفاع مس

ــة: ــئلة اآلتي ــن األس ــة ع ــالل اإلجاب خ
1.هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد 
ــة  ــات عين ــطي درج ــني متوس ــتوى )٠.٠5=α( ب مس
ــاس  ــة ملقي ــاد الفرعي ــىل األبع ــة ع ــة التجريبي املجموع
التفاعــل االجتامعــي والدرجــة الكليــة يف القيــاس 
القبــيل والقيــاس البعــدي لصالــح القيــاس البعــدي؟
ــد  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج 2. ه
ــة  ــات عين ــطي درج ــني متوس ــتوى )٠.٠5=α( ب مس
ــاس  ــة ملقي ــاد الفرعي ــىل األبع ــة ع ــة التجريبي املجموع
التفاعــل االجتامعــي والدرجــة الكليــة يف القيــاس 

ــي؟ ــاس التتبع ــدي والقي البع
ــروض  ــع الف ــم وض ــئلة ت ــذه األس ــن ه ــق م وللتحق

ــة:  اآلتي
1. توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطي 
درجــات أفــراد املجموعــة التجريبيــة عــىل حمــاور 
مقيــاس التفاعــل االجتامعــي والدرجــة الكليــة يف 
ــاس  ــح القي ــدي، لصال ــاس البع ــيل والقي ــاس القب القي

ــدي. البع
بــني  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  2.ال 
ــىل  ــة ع ــة التجريبي ــراد املجموع ــات أف ــطي درج متوس
حمــاور مقيــاس التفاعــل االجتامعــي والدرجــة ككل يف 

ــي.  ــاس التتبع ــدي والقي ــاس البع القي

أهداف الدراسة
هدفــت الدراســة إىل التعــرف عــىل مــدى فعاليــة 
ــال ذوي  ــات األطف ــلوكي ألمه ــريف الس ــب املع التدري
اإلعاقــة العقليــة البســيطة يف حتســني مســتوى التفاعــل 

ــالل:   ــن خ ــن م ــدى أطفاهل ــي ل االجتامع
1. الكشــف عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
ــة  ــة التجريبي ــة املجموع ــات عين ــطي درج ــني متوس ب
ــي  ــل االجتامع ــاس التفاع ــة ملقي ــاد الفرعي ــىل األبع ع

والقيــاس  القبــيل  القيــاس  يف  الكليــة  والدرجــة 
ــدي. ــاس البع ــح القي ــدي، لصال البع

2.الكشــف عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
ــة  ــة التجريبي ــة املجموع ــات عين ــطي درج ــني متوس ب
ــي  ــل االجتامع ــاس التفاع ــة ملقي ــاد الفرعي ــىل األبع ع
والقيــاس  البعــدي  القيــاس  يف  الكليــة  والدرجــة 

ــي. التتبع

أمهية الدراسة
ــة  ــدان الرتبي ــد مي ــة بتزوي ــة احلالي ــة الدراس ــربز أمهي ت
اخلاصــة واملكتبــة العربيــة بدراســة تعــزز البحــث 
العلمــي يف برامــج األرسة، وخاصــة األمهــات، يف 
ــدى أطفاهلــن  حتســني مســتوى التفاعــل االجتامعــي ل
ذوي اإلعاقــة العقليــة؛ لالرتقــاء بالطفــل ذي اإلعاقــة 

ــة.  ــه النامئي ــة جوانب ــة كاف ــة يف تنمي العقلي
ــق  ــالل تطبي ــن خ ــه م ــة بأن ــة التطبيقي ــل األمهي وتتمث
واســتعراض  احلــايل  الســلوكي  املعــريف  الربنامــج 
ــربة  ــر خ ــات يف تطوي ــاعدة األمه ــن مس ــه؛ يمك نتائج
ــن  ــد م ــة؛ إذ يع ــة العقلي ــن ذوي اإلعاق ــة أطفاهل رعاي
الربامــج التــي تســتهدف الوالديــن، وتــؤدي مــن 
ــن  ــه م ــا ل ــا، مل ــبة لطفله ــم بالنس ــه األم دور املعل خالل
ــة،  ــة العقلي ــل ذي اإلعاق ــه الطف ــايب يف توجي دور إجي
وتشــكيل ســلوكه االجتامعــي، كــام أن هــذه الدراســة 
ــاث  ــات واألبح ــن الدراس ــد م ــًدا للمزي ــتكون متهي س

ــب. ــذا اجلان ــرى يف ه ــة األخ العلمي

مصطلحات الدراسة
بأهنــا   )2٠21( وهبــة  يشــري  الفعاليــة:  مفهــوم 
ــوي.  ــري ق ــر وتغي ــداث أث ــىل إح ــدرة ع ــاءة والق الكف
ويعرفــه الباحثــان بقــدرة وكفــاءة الربنامــج املســتخدم 
ــن  ــدى أطفاهل ــايب ل ــري إجي ــداث تغي ــات يف إح لأمه
ذوي اإلعاقــة العقليــة يف مســتوى التفاعــل االجتامعي.
الربنامــج املعــريف الســلوكي: هــو برنامــج منظــم 
عــىل  للحصــول  علمــي؛  أســاس  عــىل  وخمطــط 
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ــارش،  ــري مب ــارش وغ ــكل مب ــادية بش ــات اإلرش اخلدم
أفــراد  لكافــة  واجلامعــي  الفــردي  اجلانبــني  يف 
املؤسســة؛ مــن أجــل مســاعدهتم لتحقيــق النمــو 
العــادي، واســتعامل العقــل يف االختيــار؛ لتحقيــق 
ــة  ــارج املؤسس ــل وخ ــع داخ ــيس للجمي ــق النف التواف
ــة  ــه: جمموع ــان بأن ــه الباحث ــران، 2٠٠2(. ويعرف )زه
ــة  ــس علمي ــىل ُأس ــة ع ــة واملبني ــات املنظم ــن اجللس م
ذوي  األطفــال  أمهــات  تدريــب  هبــدف  ســليمة؛ 
ــة لتحســني التفاعــل االجتامعــي لــدى  اإلعاقــة العقلي

أطفاهلــن.

التفاعل االجتامعي: 
ــرد  ــاط الف ــة ارتب ــرس عملي ــة ُتي ــلوكيات معين ــو س ه
ــة  ــل باإلجيابي ــف التفاع ــث يتص ــن، بحي ــع اآلخري م
ــراف  ــني أط ــل ب ــة والتقب ــة والرمح ــرشت املحب إذا انت
إذا ســاد  بالســلبية  التفاعــل  املتفاعلــني، ويتصــف 
 .)2٠٠6 والرتتــوري،  )القضــاة  والعزلــة  النفــور 
ــة،  ــادرة االجتامعي ــان: القــدرة عــىل املب ــه الباحث ويعرف
ــن،  ــع اآلخري ــة م ــة ناجح ــات اجتامعي ــل عالق وعم
ــتدل  ــم، وُيس ــي معه ــل االجتامع ــتمرار التواص واس
ــل  ــاس التفاع ــن مقي ــج م ــي تنت ــات الت ــه بالدرج علي
ــات  ــىل أمه ــة ع ــذه الدراس ــق يف ه ــي املطب االجتامع
األفــراد ذوي اإلعاقــة العقليــة، والــذي يعكــس مــدى 
التفاعــل االجتامعــي ألطفاهلــن ذوي اإلعاقــة العقليــة.
ــدرات  ــن الق ــح يف كل م ــدٍن واض ــة: ت ــة العقلي اإلعاق
ــارات  ــر يف امله ــام تظه ــي، ك ــلوك التكيف ــة والس العقلي
هــذه  وتنشــأ  والعمليــة،  واالجتامعيــة،  التكيفيــة، 
 .)AAIDD, 2010( اإلعاقــة قبــل عمــر 18 عامــا
ويعرفــه الباحثــان: األطفــال املنتظمــون بمــدارس 
ــبة  ــرتاوح نس ــي ، وي ــة الزلف ــة بمحافظ ــة الفكري الرتبي
وتراوحــت  درجــة،   69-5٠ بــني  األطفــال  ذكاء 
وأمهــات  ســنة.   1٤-8 بــني  الزمنيــة  أعامرهــم 
األطفــال ذوي اإلعاقــة العقليــة: يقصــد هبــن أمهــات 

األطفــال ذوي اإلعاقــة العقليــة الذيــن لدهيــم قصــور 
ــن  ــق أطفاهل ــي، امللتح ــل االجتامع ــارات التفاع يف مه

ــي.  ــة الزلف ــة بمحافظ ــة الفكري ــج الرتبي بربام
ــور يف  ــن قص ــة م ــة العقلي ــراد ذوو اإلعاق ــاين األف يع
ــدين  ــب التكيــف والتفاعــل االجتامعــي نظــًرا لت جوان
قدرهتــم العقليــة، وانخفــاض مهــارات ســلوكهم 
ــن  ــدد م ــريي )2٠11( إىل ع ــري الظف ــي. فيش التكيف
اخلصائــص االجتامعيــة واالنفعاليــة التــي متيــز األطفال 
ذوي اإلعاقــة العقليــة عــن أقراهنــم العاديــني، وتــزداد 
ــادة درجــة أو مســتوى اإلعاقــة، ومــن  حدهتــا مــع زي
هــذه اخلصائــص عــدم الثبــات االنفعــايل، وانخفــاض 
مفهــوم الــذات، واالنســحاب االجتامعــي، وعــدم 
ــر  ــة التأث ــزون برسع ــام يتمي ــدوء، ك ــتقرار أو اهل االس
ــا ردود  ــرى، أم ــا أخ ــال أحياًن ــطء االنفع ــا، وب أحياًن
ــرب إىل  ــي أق ــم فه ــة لدهي ــة واالنفعالي ــل العاطفي الفع
املســتوى البدائــي، وهــم أيًضــا أقــل قــدرًة عــىل حتمــل 
ــي  ــف االجتامع ــط التكي ــام يرتب ــاط. ك ــق واإلحب القل
واالنفعــايل ارتباًطــا كبــرًيا مــع القــدرة العقليــة، وتشــري 
ــا  ــرون تدنًي ــة يظه ــة العقلي ــات أن ذوي اإلعاق الدراس
ــول  ــا يف املي ــي، ونقًص ــف االجتامع ــا يف التكي واضًح
ــة  ــئولية، واالنعزالي ــل املس ــدم حتم ــات، وع واالهتامم
والعدوانيــة، مــع تــدين مفهــوم واحــرتام الــذات 
Garaigordobil et al., 2008; Popovici, & Bui-(

.)ca-Belciu, 2013

بكيانــه،  وإحساســه  بذاتــه،  اإلنســان  شــعور  إن 
ــوية  ــخصية س ــاءه لش ــه، وبن ــض حاجات ــباعه لبع وإش
ومســتقلة؛ ال يــأيت إال عــن طريــق التفاعــل االجتامعــي 
والتواصــل مــع اآلخريــن؛ فالفــرد منــذ طفولتــه 
ــات  ــج عــىل إنشــاء العالق ــه القــدرة بالتدري تنمــو لدي
ــب  ــو يكتس ــن، فه ــع اآلخري ــة م ــة الفعال االجتامعي
واالجتاهــات  واالجتامعيــة  الســلوكية  األســاليب 
االجتامعيــة،  األدوار  ويتعلــم  واملعايــري،  والقيــم 
كــام يتعلــم التفاعــل االجتامعــي الــذي يبــدأ مــن 
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ــة  ــة احلميم ــن العالق ــه، فم ــات األوىل لتكوين اللحظ
بــاألم إىل األرسة، واملدرســة، ثــم املجتمــع.

ــات اإلنســانية  ــزداد املتطلب ــة ت ــة عمري ومــع كل مرحل
وتتعقــد، وتصبــح بحاجــة ماســة إىل مهــارات اجتامعية 
ــا،  ــات وتعقده ــردي للعالق ــاع الط ــني االتس ــم ب توائ
ــرًيا عــن  ــة كث ــة العقلي وال يبتعــد األطفــال ذوو اإلعاق
ــخص  ــد الش ــة ال ُتفق ــة العقلي ــدة؛ فاإلعاق ــذه القاع ه
احلاجــة إىل احلــب والتقديــر والرغبــة يف التفاعــل مــع 
اآلخريــن يف مواقــف احلــزن والفــرح بطريقــة إجيابيــة، 
ولكــن بالرغــم مــن هــذه احلقيقــة، إال أن قصــور 
الوظائــف العقليــة والتكيــف االجتامعــي تنعكــس 
دون  وحتــول  االجتامعيــة،  الطفــل  مهــارات  عــىل 
حتقيقــه لتلــك احلاجــات، فيمكــن أن تكــون املهــارات 
االجتامعيــة غــري املالئمــة ســمة مــن ســامت إعاقتهــم، 
ــة إىل مهــارة  فقــد يفتقــر األطفــال ذوو اإلعاقــة العقلي
اجتامعيــة معينــة، أو قــد يســتخدمون مهــارة اجتامعيــة 
غــري مناســبة يف موقــف معــني، أو قــد ال يدركــون أن 
ــا يســتدعي جمموعــة معينــة مــن املهــارات  موقًفــا معينً
يلعــب  هنــا  ومــن  )Akhmetzyanova, 2014(؛ 

ــايل  ــو االنفع ــل النم ــاًم، مث ــي دوًرا مه ــو االجتامع النم
ــىل  ــر ع ــة، ويؤث ــة الطفول ــيل يف مرحل ــريف والعق واملع
تكيــف الفــرد، ليــس فقــط يف هــذه املرحلــة، بــل 
ــارات  ــراد مه ــم األف ــا، ويتعل ــاة كله ــل احلي يف مراح
اجتامعيــة وحركيــة ومعرفيــة مهمــة، مــن خــالل 
ــات  ــذه العالق ــم ه ــران، ومتنحه ــع األق ــم م تفاعالهت
ــال أو  ــون األطف ــا يك ــاًم عندم ــاًم مه ــالت دع والتفاع
ــر  ــام يؤث ــة، ك ــدة أو صعب ــف جدي ــون يف مواق املراهق
ــة،  ــة االجتامعي ــاج يف البيئ ــي، واالندم ــان العاطف األم
ــم املجتمــع يف قــدرة الطفــل عــىل التفاعــل  ــول قي وقب
مــع اآلخريــن، وعــىل تطويــر صداقــات مــع اآلخريــن 

.)Battaglia & Radley , 2014; Maich, 2015(

ــة  ــة العقلي ــل ذي اإلعاق ــاب الطف ــإن اكتس ــك ف لذل
ــد  ــي يع ــلوك االجتامع ــة والس ــارات االجتامعي للمه

ــا يؤثــر عــىل حياتــه يف مراحلــه العمريــة  أمــًرا رضورًي
مــن  مقبــواًل  قــدًرا  منــه  يتطلــب  كــام  املختلفــة، 
العالقــات االجتامعيــة مــع مــن يمثلــون أمهيــة يف حياته 
ــتوى  ــاء. وإذا كان مس ــني واآلب ــاء واملدرس كاألصدق
املهــارات االجتامعيــة ال يوحــي بــأن الطفــل قــادر عــىل 
ــي،  ــج التعليم ــل الدم ــح يف ظ ــي الناج األداء الوظيف
ــة وضــع الطفــل  ــل هــذه احلال فمــن الــروري يف مث
يف برامــج تدخــل أكثــر بنــاًء وتنظيــاًم إىل أن يتمكــن مــن 
ــة  ــارات االجتامعي ــن امله ــوب م ــتوى املطل ــق املس حتقي
)Drossinou-Korea & Panopoulos, 2017(، ويعــد 

ــية  ــل الرئيس ــة مــن العوام ــارات االجتامعي قصــور امله
ــام،  ــكل ع ــراد بش ــي لأف ــل االجتامع ــدين التفاع لت
ــارات  ــة امله ــم، أو حصيل ــب ذكائه ــن نس ــم م بالرغ

.)Carter, Davis, et al., 2005( اللغويــة لدهيــم
ــرد  ــول الف ــاس لقب ــي األس ــل االجتامع ــد التفاع وُيع
يف أي مجاعــة ليكــون عضــًوا لــه دوره فيهــا، ويتفاعــل 
معهــا بشــكل إجيــايب، فاألطفــال ذوو اإلعاقــة العقليــة 
للمتطلبــات  ويســتجيبون  املجتمــع،  يف  يعيشــون 
االجتامعيــة نفســها، ويذهبــون إىل املــدارس واألنديــة، 
وينتمــون لرفــاق، ويعيشــون يف أرس، وهلــم إخــوة 
وآبــاء وأقــارب، وتؤثــر إعاقتهــم يف تكيفهــم مــع هــذه 
ــد ال  ــم ق ــرًيا منه ــد أن كث ــا، فنج ــات ومتطلباهت اجلامع
ــات؛ ممــا جيعــل تواجــده  ــام هبــذه املتطلب يســتطيع القي
ــذا فاملهــارات  ــة؛ ل ــة متدني ــه املختلف ــه وعالقات وتفاعل
ــة  ــراد ذوي اإلعاق ــاًم لأف ــب دوًرا مه ــة تلع االجتامعي
العقليــة يف تعزيــز اندماجهــم يف املــدارس العاديــة 
واحليــاة العامــة، حيــث تؤكــد العديــد مــن الدراســات 
أن تنميــة املهــارات االجتامعيــة تســهم بشــكل فعــال يف 
حتســني التفاعــل االجتامعي بــني األطفــال ذوي اإلعاقة 
وأقراهنــم يف التعليــم العــام، وذلــك مــن خــالل تبــادل 
ــام  ــة في ــوم الصداق ــور مفه ــي وتط ــم االجتامع الدع
ــة،  ــاًء عــىل إســرتاتيجيات معين ــم بن بينهــم، والــذي يت
ــل  ــن تفاع ــد م ــي تزي ــة الت ــداف التعليمي كإدراج األه
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ــردي،  ــم الف ــج التعلي ــرر يف برام ــكل متك ــران بش األق
ــال  ــني األطف ــي ب ــل االجتامع ــرص التفاع ــادة ف وزي
ذوي اإلعاقــة وأقراهنــم يف التعليــم العــام، حيــث 
ــن  ــران م ــل األق ــز تفاع ــربى لتعزي ــة ك ــت أمهي وضع
ــني  ــمل املعلم ــة، تش ــخاص يف املدرس ــدة أش ــل ع قب
ــة  ــور وإدارة املدرس ــاء األم ــني وأولي ــال العادي واألطف
.)Carter, Hughes, et al., 2005 السليامين، 2٠٠3؛(
ــري  ــلوكي الكث ــريف الس ــاد املع ــج اإلرش م يف برام ــدَّ ُيق
مــن األســاليب واإلســرتاتيجيات العالجيــة واملعرفيــة 
مــن أجــل تعديــل الســلوك، مثــل ســلوكيات التعامــل، 
ــكالت،  ــل املش ــارة ح ــخصية، ومه ــامت الش والتعلي
املعرفيــة  اإلســرتاتيجيات  عــىل  ذلــك  يف  مرتكــزة 
 Bowers &( للمشــارك مثــل املعتقــدات واإلجــراءات
Meichenbaum, 1984(، ويعتــرب أســلوًبا يتم تصميمه 

التفكــري، مــن خــالل تدريبــات  ليعــدل أشــكال 
خمططــة ومنظمــة هتــدف إىل إعــادة تشــكيل البنــاء 
 .)Lipsey et al., 2001( املعــريف والســلوكي للفــرد
ــية  ــادئ رئيس ــىل مب ــج ع ــذه الربام ــد ه ــث تعتم حي
تتمثــل يف أن التعديــل يف اجلانــب املعــريف للفــرد يــؤدى 
ــح  ــااًل، وتوضي ــرد فع ــل الف ــة، وجيع ــاح املهم إىل نج
اجلــزء املطلــوب تعديلــه لــدى الفــرد والرتكيــز عليــه، 
ــىل  ــرد ع ــة للف ــارب املمكن ــربات والتج ــم اخل وتقدي
 Minka &( ــلوكي ــايل والس ــريف واالنفع ــتوى املع املس
ــج يف  ــذه الربام ــداف ه ــل أه Zinbarg, 1996(. وتتمث

ــاء دمــج األنشــطة  ــل الســلوك أثن ــة تعدي ــد فاعلي تأكي
ــة،  ــق، و الكراهي ــض القل ــلوك، ويف خف ــة للس املعرفي
ــوم  ــض ل ــالل خف ــن خ ــذات، م ــذاء ال ــر، وإي والتوت
الــذات، ولــوم اآلخريــن، وهتيئــة الظــروف املحيطــة، 
 Ali et( ــا ــا منطقًي ــكالت وحتليله ــة املش ــطة جتزئ بواس
al., 2014; Medeiros, 2015(، ويف املراقبــة املســتمرة 

ــة ودورهــا  ــة الذاتي ــل الرقاب ــذات وتدريبهــا، وتفعي لل
ــة، والتدريــب  يف احلــد مــن الســلوكيات غــري التوافقي
عــىل حــل املشــكالت وخطواهتــا يف اختــاذ القــرار 

تنميــة  ويف   ،)Bowers & Meichenbaum, 1984(

الوعــي لــدى الفــرد، والتمييــز بــني األفــكار اإلجيابيــة 
ــة  ــة بالصحيح ــور اخلاطئ ــتبدال األم ــلبية، واس والس
ــذه  ــات ه ــد مكون ــك، 2٠٠٠(. وتعتم ــا )بي وتعديله
الربامــج عــىل التدريــب عــىل املهــارات املختلفــة 
مثــل: االســرتخاء، وإعــادة تشــكيل اجلانــب املعــريف، 
واملكافــأة الشــخصية، وأن يتــم تدريــب األطفــال 
.)Wood et al., 2009( للمهــارات بشــكل متــدرج

ــلوكية  ــة الس ــج املعرفي ــة الربام ــح أمهي ــبق تتض ــا س مم
يف تنميــة بعــض املهــارات االجتامعيــة لــدى األطفــال 
ــة  ــرة الدراس ــاءت فك ــذا ج ــة؛ ل ــة العقلي ذوي اإلعاق
اخلصــوص  وجــه  عــىل  األمهــات  لــدور  نظــًرا 
ملــا  الســلوكي؛  املعــريف  الربنامــج  ومشــاركتهن يف 
ــي  ــل االجتامع ــني التفاع ــري يف حتس ــن دور كب ــن م هل

ألطفاهلــن ذوي اإلعاقــة العقليــة. 
فيــام يــأيت جمموعــة مــن الدراســات التــي أمكــن 
ــداد األدوات،  ــا يف إع ــوع إليه ــا والرج ــتفادة منه االس
إىل  صنفــت  والتــي  ومناقشــتها،  النتائــج  وتفســري 
القصــور  حتســني  تناولــت  دراســات  حموريــن، 
اإلعاقــة  ذوي  لأطفــال  االجتامعيــة  املهــارات  يف 
العقليــة، ودراســات تناولــت الربامــج اإلرشــادية 
فالدراســات  اإلعاقــة.  ذوي  األطفــال  ألمهــات 
ــة  ــارات االجتامعي ــور امله ــني قص ــت حتس ــي تناول الت
ســميث  دراســة  العقليــة  اإلعاقــة  ذوي  لأطفــال 
ــارات  ــني مه ــت إىل حتس ــي هدف )Smith, 1991( والت

ــة  ــة العقلي ــال ذوي اإلعاق ــي لأطف ــل االجتامع التفاع
ــل  ــم عم ــدف ت ــذا اهل ــق ه ــيطة، ولتحقي ــة بس بدرج
برنامــج تدريبــي لأطفــال ذوي اإلعاقــة العقليــة 
عــىل القصــص املصــورة، وأســلوب التلقــني، ولعــب 
األدوار االجتامعيــة، ومســاندة الطفــل ذي اإلعاقــة 
ــب،  ــي املناس ــن دوره االجتامع ــري ع ــة يف التعب العقلي
للتعــرف عــىل مســتوى  مقيــاس  اســتخدام  وتــم 
واســتغرقت  العينــة،  لــدى  االجتامعــي  التفاعــل 



167

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢5(       ربيع الثاني  ١٤٤٣ هـ - ديسمبر ٢٠٢١ م

فعالية برنامج معريف سلوكي ألمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة يف حتسني مستوى التفاعل االجتامعي ألطفاهلن

ــات  ــع جلس ــع أرب ــهر، بواق ــة أش ــج ثالث ــرتة الربنام ف
أســبوعًيا، مــدة كل جلســة ٤5 دقيقــة، وتكونــت عينــة 
ــة  ــة العقلي ــن ذوي اإلعاق ــاًل م ــن ٤5 طف ــة م الدراس
ــنوات،  ــني 5-1٠ س ــم ب ــت أعامره ــيطة، تراوح البس
وأظهــرت النتائــج حتســنًا مقبــواًل يف مهــارات التفاعــل 
االجتامعــي لــدى املجموعــة التجريبيــة خــالل تطبيــق 
الربنامــج، وبعــد االنتهــاء مــن الربنامــج قــام الباحــث 
ــورت  ــي تط ــارات الت ــت أن امله ــة، بين ــة تتبعي بدراس
قلــت بنســبة بســيطة، بينــام احتفــظ األطفــال ذوو 
اإلعاقــة العقليــة بكــم كبــري مــن املهــارات التــي 

ــا. ــوا عليه تدرب
 McMahon( وهدفــت دراســة مكامهــون وآخريــن
et al., 1996( إىل معرفــة تأثــري األقــران العاديــني 

عــىل األطفــال ذوي اإلعاقــة العقليــة يف اكتســاب 
املهــارات االجتامعيــة يف املرحلــة االبتدائيــة، وتكونــت 
عينــة الدراســة مــن أربعــة أطفــال ذوي إعاقــة عقليــة 
بســيطة، بمشــاركة ثالثــني مــن أقراهنــم العاديــني 
ــب  ــم تدري ــث ت ــي، حي ــث االبتدائ ــف الثال يف الص
ــة  األطفــال العاديــني عــىل بعــض املهــارات االجتامعي
مــن خــالل ألعــاب متنوعــة، وتــم اســتخدام مقيــاس 
ــدى  ــة ل ــارات االجتامعي ــتوى امله ــىل مس ــرف ع للتع
ــة  ــج مهم ــة إىل نتائ ــت الدراس ــة، وتوصل ــراد العين أف
أظهــرت زيــادة تدرجييــة عــرب اجللســات يف التفاعــالت 
العقليــة  اإلعاقــة  ذوي  األطفــال  مــن  االجتامعيــة 
أنفســهم  عــىل  باالعتــامد  العاديــني،  أقراهنــم  مــع 
ــم  ــن أقراهن ــامت م ــي التعلي ــىل تلق ــم ع ــة اعتامده وقل
العاديــني، وهــذه النتيجــة كانــت لصالــح ثالثــة أطفال 

ــة. ــة الدراس ــة عين ــن األربع م
 Ellis et al.,( ــن ــس وآخري ــة إلي ــت دراس ــام هدف بين
ــة  ــة الرتبوي ــالت االجتامعي ــف التفاع 1996( إىل وص

ــن  ــيطة م ــة بس ــة بدرج ــة العقلي ــال ذوي اإلعاق لأطف
خــالل حصــص الرتبيــة البدنيــة، وتكونــت عينــة 
الدراســة مــن عــرشة أطفــال ذوي إعاقــة عقلية بســيطة 

بمــدارس  امللحقــة  الدمــج  فصــول  يف  ومتوســطة 
ــلوب  ــة أس ــتخدمت الباحث ــة، واس ــة االبتدائي املرحل
املالحظــة كأداة أثنــاء التفاعــل االجتامعــي مــع األقران 
أثنــاء أنشــطة الرتبيــة الرياضيــة، وأشــارت نتائــج 
الدراســة إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
ــة  ــال ذوي اإلعاق ــني األطف ــي ب ــل االجتامع يف التفاع
العقليــة وأقراهنــم العاديــني يف أنشــطة الرتبيــة البدنيــة.
 Nabuzoka &( وروننــج  نابــوزوكا  دراســة  أمــا 
Ronning, 1997( فقــد هدفــت إىل زيــادة التفاعــل 

ــة  ــة عقلي ــال ذوي إعاق ــة أطف ــدى ثامني ــي ل االجتامع
باملرحلــة االبتدائيــة مــع عــدد مماثــل هلــم مــن أقراهنــم 
اللعــب  مهــارات  عــىل  تدريبهــم  تــم  العاديــني، 
ــابيع  ــتة أس ــج س ــق الربنام ــتغرق تطبي ــي، واس اجلامع
ــم  ــة، وت ــدة 2٠ دقيق ــا مل ــدة يومًي ــرة واح ــدل م بمع
تقييــم التفاعــل االجتامعــي مــن خــالل اســتامرة 
ــرف  ــاس للتع ــتخدام مقي ــم اس ــة، وت ــة يومي مالحظ
عــىل مســتوى التفاعــل االجتامعــي لــدى العينــة، 
حيــث أســفرت النتائــج عــن وجــود فــروق ذات داللة 
إحصائيــة يف التفاعــل االجتامعــي لــدى األطفــال ذوي 
اإلعاقــة العقليــة بعــد التدريــب عــىل مهــارات اللعــب 
اجلامعــي، حيــث حتســنت مهــارات املبــادرة والتفاعــل 

ــم. ــي لدهي االجتامع
تقييــم  إىل   )2٠٠٠( القحطــاين  دراســة  وهدفــت 
برنامــج تدريبــي يف تنميــة بعــض املهــارات االجتامعيــة 
لأطفــال ذوي اإلعاقــة العقليــة بدرجــة بســيطة، 
ــكر،  ــارة الش ــة، ومه ــاء التحي ــارة إلق ــت يف مه ومتثل
ومهــارة االعتــذار، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 1٠ 
أطفــال ذوي إعاقــة عقليــة بدرجــة بســيطة، يف الصــف 
ــة  ــني باململك ــة للبن ــة الفكري ــد الرتبي ــس بمعه اخلام
ــة الســعودية، وتــم اســتخدام مقيــاس للتعــرف  العربي
ــة،  ــة لــدى العين ــتوى املهــارات االجتامعي ــىل مس ع
وُطبــق برنامــج مــن إعــداد الباحــث مــن خــالل 
ــب األدوار،  ــت يف لع ــة، متثل ــاليب خمتلف ــتخدام أس اس
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ــل،  ــة، والتسلس ــل املهم ــلوب حتلي ــة، وأس والنمذج
وتدريــس القريــن، والتلقــني، ملــدة ســتة أســابيع، 
ــدة،  ــة الواح ــة التجريبي ــم املجموع ــالل تصمي ــن خ م
وتوصلــت الدراســة إىل نجــاح تنميــة بعــض املهــارات 
واحتفاظهــم  الدراســة،  عينــة  لــدى  االجتامعيــة 

ــج. ــق الربنام ــن تطبي ــرتة م ــد ف ــارات بع بامله
أمــا دراســة الســليامين )2٠٠3( فســعت إىل تقييــم 
طلــب  مهــاريت  لتنميــة  تدريبــي  برنامــج  فاعليــة 
ذوات  للتلميــذات  املســاعدة  وتقديــم  املســاعدة، 
ــة  ــة الدراس ــت عين ــيطة، تكون ــة البس ــة العقلي اإلعاق
مــن2٠ تلميــذة ملتحقــة بمعهــد الرتبيــة الفكريــة 
بمدينــة جــدة باململكــة العربيــة الســعودية، وتــم 
ــارات  ــتوى امله ــىل مس ــرف ع ــاس للتع ــتخدام مقي اس
ــج يف  ــق الربنام ــم تطبي ــة، وت ــدى العين ــة ل االجتامعي
أربعــة أســابيع، وأســفرت النتائــج عــن اكتســاب 
التلميــذات ذوات اإلعاقــة العقليــة للمهارتــني، حيــث 
ــن %9٠. ــر م ــذات إىل أكث ــتوى أداء التلمي ــع مس ارتف
ــادية  ــج اإلرش ــت الربام ــي تناول ــات الت ــا الدراس أم
ــة  ــن دراس ــة فتتضم ــال ذوي اإلعاق ــات األطف ألمه
بخــش )2٠٠1( والتــي هدفــت إىل معرفــة فعاليــة 
برنامــج إرشــادي ألمهــات ذوي اإلعاقــة العقليــة 
ملهــارات  أطفاهلــن  إكســاب  يف  للتعلــم  القابلــني 
الســلوك التكيفــي، وذلــك عــىل عينــة ضمــت 12 مــن 
ــني  ــة القابل ــة العقلي ــن ذوي اإلعاق ــات وأطفاهل األمه
للتعلــم امللتحقــني يف مدرســة الرتبيــة الفكريــة للبنــات 
بجــدة، حيــث تــم اســتخدام برنامــج إرشــادي، 
واســتخدمت عــددا مــن املقاييــس للكشــف عــن 
فعاليــة الربنامــج املطبــق، وأســفرت النتائــج عــن 
ــة  ــني املجموع ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف وج
ــلوك  ــدي للس ــاس البع ــة يف القي ــة والضابط التجريبي
التكيفــي لصالــح املجموعــة التجريبيــة، وكذلــك 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني درجــات املجموعــة 
البعــدي  والقيــاس  القبــيل  القيــاس  يف  التجريبيــة 

ــدم  ــدي، وع ــاس البع ــح القي ــي لصال ــلوك التكيف للس
ــني  ــني القياس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف وج
القبــيل والبعــدي للمجموعــة الضابطــة، وعــدم وجــود 
ــدي  ــني البع ــني القياس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف
التجريبيــة؛ ممــا يؤكــد دور  والتتبعــي للمجموعــة 

ــه. الربنامــج املســتخدم واســتمرارية فعاليت
وقامــت حنفــي )2٠٠3( بدراســة للتعــرف عــىل تأثــري 
برامــج العمــل مــع األرس عــىل األطفــال ذوي اإلعاقــة 
ــاة  ــارات احلي ــاهبم مه ــيطة؛ إلكس ــة بس ــة بدرج العقلي
ــل ذي  ــاعدة الطف ــج ملس ــم برنام ــم تصمي ــة، وت اليومي
ــة عــىل التوافــق النفــيس واالجتامعــي،  ــة العقلي اإلعاق
ــم  ــة، وت ــاة اليومي ــارات احلي ــابه مله ــالل إكس ــن خ م
ــارات  ــتوى امله ــىل مس ــرف ع ــاس للتع ــتخدام مقي اس
ــىل  ــة ع ــتملت الدراس ــة، واش ــدى العين ــة ل االجتامعي
العقليــة،  اإلعاقــة  مــن ذوي  متجانًســا  2٠ طفــاًل 
ــور،  ــن الذك ــنة م ــني 1٠-12 س ــم ب ــرتاوح أعامره ت
ــم  ــة وضابطــة، وت ــم تقســيمهم إىل جمموعتــني جتريبي ت
تطبيــق الربنامــج عــىل املجموعــة التجريبيــة، وتم عمل 
قيــاس قبــيل وبعــدي للمجموعتــني، واســتخدمت 
ــة  ــلوكية املرتبط ــامط الس ــة األن ــل مالحظ ــة دلي الباحث
ذوي  األطفــال  لــدى  اليوميــة  احليــاة  بمهــارات 
اإلعاقــة العقليــة، وأشــارت النتائــج إىل وجــود عالقــة 
ــج  ــتخدام برنام ــة يف اس ــة إجيابي ــة إحصائي ذات دالل
العمــل مــع األرس يف إكســاب مهــارات احليــاة اليوميــة 

ــيطة. ــة البس ــة العقلي ــال ذوي اإلعاق لأطف
وســعت دراســة رشيــت وحممــد )2٠٠5( للتعرف عىل 
فعاليــة برنامــج إرشــادي لتحســني تواصــل األمهــات 
مــع أطفاهلــن ضعــاف الســمع، وأثــره يف تنميــة النضج 
االجتامعــي لدهيــم، وذلــك عــىل عينــة مــن 2٠ طفــاًل 
وطفلــة قســمت إىل جمموعتــني جتريبيــة وضابطــة، 
ــاس  ــذكاء، ومقي ــودارد لل ــاس ج ــتخدام مقي ــم اس وت
تواصــل األم مــع الطفــل، ومقيــاس التواصــل املصــور 
مــع الطفــل، ومقيــاس فاينالنــد للنضــج االجتامعــي، 
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والربنامــج اإلرشــادي، وأظهــرت النتائــج وجــود 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة عــىل أبعــاد مقيــاس 
تواصــل األم مــع الطفــل يف القيــاس البعــدي لصالــح 
ــة  ــروق ذات دالل ــدت ف ــة، ووج ــة التجريبي املجموع
ــاس  ــي يف القي ــج االجتامع ــاس النض ــة يف مقي إحصائي

ــة. ــة التجريبي ــح املجموع ــدي لصال البع
برنامــج  فاعليــة  بدراســة   )2٠٠5( كامــل  وقــام 
إرشــادي يف حتســني التوافــق النفــيس لــدى األمهــات 
املســيئات ألطفاهلــن ذوي اإلعاقــة العقليــة، وتكونــت 
العينــة مــن 1٠ أمهــات وأطفاهلــن ذوي اإلعاقــة 
العقليــة بمدينــة بنهــا يف مــرص، وتــم اســتخدام مقياس 
لأطفــال،  اإلســاءة  ومقيــاس  النفــيس،  التوافــق 
النتائــج  أظهــرت  حيــث  اإلرشــادي،  والربنامــج 
ــاس  ــىل مقي ــة ع ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف وج
التوافــق النفــيس لأطفــال ذوي اإلعاقــة العقليــة بعــد 

ــم. ــىل أمهاهت ــج ع ــق الربنام تطبي
وهدفــت دراســة العســاف )2٠٠8( إىل التحقــق مــن 
ــض  ــة بع ــات لتنمي ــادي لأمه ــج إرش ــة برنام فعالي
مهــارات احلياة لأطفــال ذوي اإلعاقة العقليــة القابلني 
ــة  ــة العربي ــة باململك ــة الفكري ــد الرتبي ــم، يف معه للتعل
الســعودية، قســمت العينــة إىل جمموعتــني، واســتخدم 
الباحــث اختبــار لوحــة جــودارد املعدلــة للــذكاء 
ــة  ــارات االجتامعي ــار امله ــيجان، واختب ــة س ــن لوح م
ــروق ذات  ــود ف ــج إىل وج ــارت النتائ ــال، وأش لأطف
داللــة إحصائيــة بــني متوســطات درجــات أفــراد عينــة 
املجموعتــني التجريبيــة والضابطــة يف القيــاس البعــدي 
عــىل مقيــاس املهــارات االجتامعيــة لصالــح املجموعــة 
التجريبيــة، ووجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني 
متوســطات درجــات أفــراد عينــة املجموعــة التجريبيــة 
يف القياســني القبــيل والبعــدي عــىل مقيــاس املهــارات 
االجتامعيــة يف اجتــاه القيــاس البعــدي، وعــدم وجــود 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطات درجــات 
أفــراد عينــة املجموعــة التجريبيــة يف القياســني البعــدي 

ــة. ــارات االجتامعي ــاس امله ــىل مقي ــي ع والتتبع
وتناولــت دراســة بطاينــة وشــلختي )2٠1٠( أثــر 
األطفــال  أمهــات  إكســاب  يف  تدريبــي  برنامــج 
ذوي الصعوبــات القرائيــة مهــارات تنميــة القــراءة 
ــا وزعــن عــىل  ُأمًّ العينــة ٤6  ألبنائهــن، وبلغــت 
جمموعتــني جتريبيــة وضابطــة، واســتخدم مقيــاس 
ــة، حيــث  ــالك األمهــات للمهــارات القرائي ــدى امت م
ــج  ــرت نتائ ــة، أظه ــىل 12 جلس ــج ع ــتمل الربنام اش
ــود  ــدد وج ــب واملتع ــي املصاح ــن الثنائ ــل التباي حتلي

ــة. ــة التجريبي ــىل املجموع ــج ع ــر للربنام أث
إىل  هدفــت  بدراســة   )2٠1٠( الســواح  قــام  كــام 
ــض  ــاد األرسي يف خف ــج لإلرش ــة برنام ــة فعالي معرف
ــة،  ــة العقلي ــال ذوي اإلعاق ــة لأطف ــة االجتامعي العزل
ــة  ــت عين ــن، تكون ــع اآلخري ــم م ــره عــىل تواصله وأث
ــة،  ــة العقلي ــن ذوي اإلعاق ــاًل م ــن 16 طف ــة م الدراس
وجتريبيــة،  ضابطــة  ملجموعــة  بالتســاوي  قســموا 
ــة  ــا، يف مدين ــني 9-12 عاًم ــا ب ــم م ــرتاوح أعامره وت
ــت أدوات  ــرص، وتكون ــق يف م ــح والزقازي ــا القم مني
ــاس  ــة، ومقي ــة االجتامعي ــاس العزل ــن مقي ــة م الدراس
التواصــل اللفظــي وغــري اللفظــي، وبرنامــج اإلرشــاد 
للــذكاء،  ســتانفورد-بينيه  ومقيــاس  األرسي، 
ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــن وج ــة ع ــفت الدراس وكش
ــة بــني متوســطي درجــات أطفــال املجموعــة  إحصائي
التجريبيــة عــىل مقيــاس العزلــة االجتامعيــة، وأبعاده يف 
القياســني القبــيل والبعــدي لصالــح القيــاس البعــدي، 
ــة بــني متوســطي  ــة إحصائي ووجــود فــروق ذات دالل
ــة  ــة والضابط ــني التجريبي ــال املجموعت ــات أطف درج
ــدي  ــاس البع ــة يف القي ــة االجتامعي ــاس العزل ــىل مقي ع

ــة. ــة التجريبي ــح املجموع لصال
الغلبــان والديــب )2٠13(   بينــام هدفــت دراســة 
للكشــف عــن فاعليــة الربنامــج التدريبــي القائــم 
ذوي  األطفــال  ألمهــات  األرسي  اإلرشــاد  عــىل 
ــة  ــارات اللغوي ــض امله ــة بع ــة يف تنمي ــة العقلي اإلعاق
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لدهيــم: مهــارة اللغــة االســتقاللية، واللغــة التعبرييــة، 
ــا  ــني، إحدامه ــن جمموعت ــة م ــة الدراس ــت عين  وتكون
قــوام كل منهــام 1٠  جتريبيــة واألخــرى ضابطــة، 
ــيطة،  ــة البس ــة العقلي ــن ذوي اإلعاق ــات وأطفاهل أمه
وأظهــرت النتائــج حتســن مشــاركة األم يف بعــض 
ــة  ــة العقلي ــا ذي اإلعاق ــع طفله ــة م ــطة التعليمي األنش
البســيطة؛ ألن تفاعلهــا معــه يــؤدي إىل حتســن يف 
مهاراتــه املدرســية عامــة، واملهــارات اللغويــة خاصــة.
كــام هدفــت دراســة عبداحلميــد )2٠17( إىل التعــرف 
ــذات  ــر ال ــة تقدي ــة برنامــج إرشــادي لتنمي عــىل فاعلي
ــال  ــات األطف ــدى أمه ــية ل ــة النفس ــني املرون يف حتس
ــا  ذوي اإلعاقــة العقليــة، وتكونــت العينــة مــن 1٤ ُأمًّ
ــم  ــة، وت ــة العقلي ــال ذوي اإلعاق ــات األطف ــن أمه م
ــة و ضابطــة بالتســاوي،  تقســيمهن إىل جمموعــة جتريبي
وكان الربنامــج فّعــاال يف حتســني املرونــة النفســية لــدى 
ــاس  ــج يف القي ــة الربنام ــتمرت فاعلي ــات، واس األمه
ــق الربنامــج. التتبعــي بعــد شــهرين مــن توقــف تطبي

ــج  ــة برنام ــب )2٠17( فاعلي ــة الدي ــت دراس وتناول
ــة  ــة العقلي ــال ذوي اإلعاق ــات األطف ــادي ألمه إرش
ــد  ــن، وق ــية ألطفاهل ــة اجلنس ــارات الرتبي ــة مه لتنمي
ــا مــن أمهــات ذوي  تكونــت عينــة الدراســة مــن2٠ ُأمًّ
اإلعاقــة العقليــة بمركــز اجلفــايل للرعايــة والتأهيــل يف 
القصيــم، وتضمنــت األدوات مقياس الرتبية اجلنســية، 
ــج  ــق الربنام ــتغرق تطبي ــادي، واس ــج اإلرش والربنام
ــارت  ــبوعيًّا، وأش ــات أس ــالث جلس ــدل ث ــهًرا بمع ش
النتائــج إىل فاعليــة الربنامــج امُلعــد يف تنميــة مهــارات 

ــية. ــة اجلنس الرتبي
هدفــت دراســة العــود )2٠19( إىل التعــرف عــىل 
ذوي  األطفــال  أمهــات  تواجــه  التــي  املشــكالت 
اضطــراب قصــور االنتبــاه والنشــاط الزائــد، وتكونت 
ــال ذوي  ــات األطف ــن أمه ــن 85 م ــة م ــة الدراس عين
ــة  ــد بمدني ــاط الزائ ــاه والنش ــور االنتب ــراب قص اضط
الريــاض، واســتخدمت الدراســة اســتبانة لقيــاس 

تلــك املشــكالت، وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل 
ــة  ــي: حاج ــات ه ــه األمه ــي تواج ــكالت الت أن املش

ــزن. ــعور باحل ــه، والش ــة والتوجي ــل إىل املراقب الطف
هدفــت دراســة الســيد )2٠2٠( إىل التحقــق مــن 
فاعليــة برنامــج إرشــادي ألمهــات األطفــال ذوي 
اإلعاقــة العقليــة يف خفــض اضطــراب قصــور االنتبــاه 
والنشــاط الزائــد لــدى أطفاهلــن، وتكونــت عينــة 
ــن ذوي  ــة إىل أطفاهل ــا باإلضاف ــن 12 ُأمًّ ــة م الدراس
اإلعاقــة العقليــة القابلــني للتعلــم مــن ذوي اضطــراب 
قصــور االنتبــاه والنشــاط الزائــد، ممــن تراوحــت 
أعامرهــم مــا بــني 8-1٤ عاًمــا، بجمعيــة األمــل 
امُلــرشق يف القاهــرة، وُطبــق عليهــم اســتامرة البيانــات 
ــاس  ــة، ومقي ــة العقلي ــل ذي اإلعاق ــن الطف ــة ع األولي
اضطــراب قصور االنتبــاه والنشــاط الزائــد، والربنامج 
ــود  ــن وج ــة ع ــج الدراس ــفرت نتائ ــادي، وأس اإلرش
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني درجــات أفــراد 
ــدي،  ــيل والبع ــني القب ــة يف القياس ــة التجريبي املجموع
وكان انخفــاض الدرجــات لصالــح القيــاس البعــدي، 
ووجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطات 
ــة يف  ــة والضابط ــني التجريبي ــراد املجموعت ــات أف درج
ــطات  ــاض يف متوس ــدي، وكان االنخف ــاس البع القي
ــة، ومل  ــة التجريبي ــراد املجموع ــح أف ــات لصال الدرج
ــات  ــني درج ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف توج
أفــراد املجموعــة التجريبيــة يف القياســني البعــدي 
والتتبعــي؛ ممــا يعنــي نجــاح الربنامــج اإلرشــادي 
ــراب  ــض اضط ــه يف خف ــتمرار فاعليت ــات، واس لأمه
قصــور االنتبــاه والنشــاط الزائــد لــدى أطفاهلــن ذوي 

ــة. ــة العقلي اإلعاق
هدفــت دراســة حســن )2٠2٠( إىل التعــرف عــىل 
ــة  ــة العقلي ــىل اليقظ ــم ع ــادي قائ ــج إرش ــة برنام فعالي
لتنميــة املرونــة النفســية، وخفــض القلــق لــدى أمهات 
ــت  ــيطة، وتكون ــة البس ــة العقلي ــال ذوي اإلعاق األطف
ــال  ــات األطف ــن أمه ــا م ــن 2٠ ُأمًّ ــة م ــة الدراس عين
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ــز  ــجلني بمرك ــيطة، املس ــة البس ــة العقلي ذوي اإلعاق
التأهيــل الشــامل بالزقازيــق، وقــد تــم تقســيم العينــة 
بالتســاوي جمموعتــني جتريبيــة وضابطــة، واســتخدمت 
الدراســة أداة مقيــاس املرونــة النفســية، ومقيــاس 
قلــق األمهــات، والربنامــج اإلرشــادي لأمهــات 
ــج الدراســة عــن  ــم عــىل اليقظــة، وأســفرت نتائ القائ
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني املجموعتــني 
ــد  ــية بع ــة النفس ــة املرون ــة يف تنمي ــة التجريبي الضابط
تطبيــق الربنامــج لصالــح املجموعــة التجريبيــة، وعدم 
ــني  ــني القياس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف وج
ــدل  ــا ي ــة؛ مم ــة التجريبي ــي للمجموع ــدي والتتبع البع
املرونــة  الربنامــج يف تنميــة  أثــر  عــىل اســتمرارية 
ــني  ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــية، ووج النفس
ــق  ــض القل ــة يف خف ــة التجريبي ــني الضابط املجموعت
ــة،  ــح املجموعــة التجريبي ــق الربنامــج لصال بعــد تطبي
وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني 
ــة؛  ــة التجريبي ــي للمجموع ــدي والتتبع ــني البع القياس
ــض  ــج يف خف ــر الربنام ــتمرارية أث ــىل اس ــدل ع ــا ي مم

ــق. القل
مــن خالل اســتعراض األدب الســابق، ولأثــر اإلجيايب 
للربامــج التدريبيــة عــىل التفاعــل االجتامعــي لأفــراد 
ذوي اإلعاقــة بشــكل عــام، ولــذوي اإلعاقــة العقليــة 
بشــكل خــاص؛ يتضــح التوجــه لدراســة فعاليــة 
ــة  ــارات االجتامعي ــني امله ــة يف حتس ــج التدريبي الربام
لــدى األفــراد ذوي اإلعاقــة )عــىل ســبيل املثــال، 
ــج  ــاين، 2٠٠٠(، أو الربام ــليامين، 2٠٠3؛ القحط الس
التدريبيــة ألمهــات األفــراد ذوي اإلعاقــة العقليــة 
لتحســني املهــارات االجتامعيــة ألطفاهلــن )عــىل ســبيل 
ــث إن  ــيد، 2٠2٠(، حي ــن، 2٠2٠؛ الس ــال، حس املث
مجيــع الدراســات الســابقة حتققــت مــن فعاليــة الربامج 
التدريبيــة يف حتســني املهــارات االجتامعيــة عــىل فئــات 
خمتلفــة مــن األفــراد ذوي اإلعاقــة: األفــراد ذوي 
ــة )الديــب، 2٠17؛ الســواح، 2٠1٠؛  اإلعاقــة العقلي

عبداحلميــد، 2٠17(، األفــراد ذوي اضطــراب قصــور 
ــود،  ــيد، 2٠2٠؛ الع ــد )الس ــاط الزائ ــاه والنش االنتب
2٠19(، األفــراد ذوي صعوبــات التعلــم )بطاينــة 
ــمعية  ــة الس ــراد ذوي اإلعاق ــلختي، 2٠1٠(، األف وش
)رشيــت وحممــد، 2٠٠5(، وتــم تنــاول هــذه الربامــج 
يف حتســني مهــارات اجتامعيــة متنوعــة: الرتبية اجلنســية 
)عبداحلميــد،  الــذات  تقديــر   ،)2٠17 )الديــب، 
ــة  ــراءة )بطاين ــة الق ــة وتنمي ــارات اللغوي 2٠17(، امله
 ،)2٠13 والديــب،  الغلبــان  2٠1٠؛  وشــلختي، 
ــاف،  ــي، 2٠٠3؛ العس ــة )حنف ــاة اليومي ــارات احلي مه
ــواح،  ــة )الس ــة االجتامعي ــن العزل ــل م 2٠٠8(، التقلي
إىل  الســابقة  الدراســات  أشــارت  فقــد   ،)2٠1٠
العديــد مــن الربامــج التدريبيــة التــي أثبتــت إجيابيتهــا 
يف تطويــر املهــارات االجتامعيــة لأفــراد ذوي اإلعاقــة 
ــات يف  ــه األمه ــذي تلعب ــري ال ــدور الكب ــة، ولل العقلي
ــة؛ جــاءت هــذه  ــة أطفاهلــن ذوي اإلعاقــة العقلي رعاي
الدراســة لتطبيــق برنامــج معــريف ســلوكي لأمهــات؛ 
لتحســني مســتوى التفاعــل االجتامعــي لــدى أطفاهلــن 

ــيطة. ــة البس ــة العقلي ذوي اإلعاق

حدود الدراسة
1.احلدود املكانية: 

معاهد الرتبية الفكرية بمحافظة الزلفي.
2.احلدود الزمانية: 

ــن  ــدرايس األول م ــل ال ــالل الفص ــابيع خ ــرشة أس ع
ــي 1٤٤1/1٤٤٠هـــ. ــام اجلامع الع

٣.احلدود املوضوعية: 
التحقــق مــن فعاليــة برنامــج معــريف ســلوكي ألمهــات 
ــني  ــيطة يف حتس ــة البس ــة العقلي ــال ذوي اإلعاق األطف

مســتوى التفاعــل االجتامعــي ألطفاهلــن.
4.احلدود البرشية: 

تكونــت العينــة مــن 12 مــن األمهــات وأطفاهلــن ذوي 
اإلعاقــة العقليــة بدرجة بســيطة.
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املنهجية
مــن  التجريبــي  شــبه  املنهــج  الباحثــان  اســتخدم 
خــالل تصميــم املجموعــة الواحــدة؛ وذلــك للتعــرف 
عــىل فعاليــة الربنامــج املعــريف الســلوكي كمتغــري 
مســتقل، ودوره يف حتســني مســتوى مهــارات التفاعــل 
االجتامعــي لــدى األطفــال ذوي اإلعاقــة كمتغــري تابع 
ــم. ــلوكي ألمهاهت ــريف الس ــج املع ــم الربنام ــد تقدي بع

عينة الدراسة وإجراءاتا:

العينة االستطالعية:
اإلعاقــة  ذوي  وأطفاهلــن  ــا  ُأمًّ  37 مــن  تكونــت 
العقليــة بمــدارس وبرامــج الرتبيــة الفكريــة يف حمافظــة 
ــل  ــوًرا يف التفاع ــن قص ــه أطفاهل ــن يواج ــة، مم املجمع
االجتامعــي؛ بغــرض تقنــني أدوات البحــث، والتعــرف 
ــق عــىل  ــد التطبي ــض املشــكالت، وجتنبهــا عن عــىل بع

ــية. ــة األساس العين

العينة األساسية: 
ذوي  وأطفاهلــن  األمهــات  مــن   12 مــن  تألفــت 
ــج  ــدارس وبرام ــيطة بم ــة بس ــة بدرج ــة العقلي اإلعاق
الرتبيــة الفكريــة يف حمافظــة الزلفــي ، ممــن يواجــه 
وبلــغ  االجتامعــي،  التفاعــل  أطفاهلــن قصــوًرا يف 
عمــر األطفــال ذوي اإلعاقــة العقليــة بــني 8-1٤ 
ــات ذكاء  ــب درج ــنة )س= 11.57، ع= 2(، وبنس س
 ،)5.89 ع=   ،62.33 )س=  درجــة   69-5٠ بــني 
ــن  ــدي، وم ــكل قص ــة بش ــار العين ــم اختي ــث ت حي
ــات  ــامر األمه ــت أع ــوائًيا، وتراوح ــم عش ــم توزيعه ث
بــني 35-٤٠ ســنة )س= 37.5، ع= 1.78(، كــام 
أن معظــم أمهــات األطفــال ذوي اإلعاقــة العقليــة 
البســيطة حصلــن عــىل مؤهــل تعليمــي متوســط، وقــد 
ــن  ــف ع ــات للكش ــىل األمه ــج ع ــق الربنام ــم تطبي ت
ــن  ــدى أبنائه ــي ل ــل االجتامع ــني التفاع ــره يف حتس أث

ــيطة. ــة البس ــة العقلي ذوي اإلعاق

أداة الدراسة:
بعــد االطــالع عــىل األدب الســابق املرتبــط بموضــوع 
ــال: مقيــاس التفاعــل  هــذه الدراســة، عــىل ســبيل املث
التفاعــل  مقيــاس   ،)2٠1٠ )عــيل،  االجتامعــي 
ــال،  ــاون، االتص ــال، التع ــاده، اإلقب ــي بأبع االجتامع
مقيــاس   ،)2٠12 )زهــري،  باآلخريــن  االهتــامم 
التفاعــالت االجتامعيــة لأطفــال العاديــني وذوي 
ــداد  ــم إع ــد، 2٠٠3(: ت ــة )حمم ــات اخلاص االحتياج

ــأيت:  ــا ي م

مقياس مستوى التفاعل االجتامعي :
ــن  ــي م ــل االجتامع ــتوى التفاع ــاس مس ــون مقي تك
2٠ فقــرة، يقــوم باإلجابــة عــن هــذا املقيــاس أمهــات 
األطفــال ذوي اإلعاقــة العقليــة، لتقديــر مســتوى 
التفاعــل االجتامعــي لــدى أبنائهــن، ويتضمــن األبعــاد 
ــع  ــال ) أرب ــرات(، اإلقب ــت فق ــاون )س ــة: التع اآلتي
فقــرات(، االهتــامم باآلخريــن ) مخــس فقــرات(، 

ــرات(. ــس فق ــال )مخ االتص

الصدق والثبات:
ــق  ــك للتحق ــني؛ وذل ــة املحكم ــتخدام مراجع ــم اس ت
مــن صــدق االســتبيان، حيــث ُعــرض املقيــاس عــىل 
ــم  ــىل رأهي ــرف ع ــني، للتع ــني املختص ــن املحكم 1٠ م
ــدت  ــا ُأع ــبتها مل ــدى مناس ــاس، وم يف فقــرات املقي
مــن أجلــه، وبلغــت درجــة التوافــق بينهــم أكثــر مــن 
ــتوى  ــر مس ــاس لتقدي ــة املقي ــد جاهزي ــا يؤك 8٠% ؛ مم
ــال ذوي  ــدى األطف ــي ل ــل االجتامع ــارات التفاع مه

ــيطة. ــة البس ــة العقلي اإلعاق
أيًضــا تــم اســتخدام صــدق البنــاء الداخــيل، وللتحقــق 
معامــالت  بحســاب  الباحثــان  قــام  ذلــك  مــن 
ــة  ــة الكلي ــارة والدرج ــة كل عب ــني درج ــاط ب االرتب
ــث  ــارة، حي ــه العب ــي إلي ــذي تنتم ــس ال ــد الرئي للبع
ــك  ــارًكا، وكذل ــدد 37 مش ــىل ع ــة ع ــتملت العين اش
تــم حســاب معامــالت االرتبــاط بــني الدرجــة الكليــة 
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ــني  ــاس، ويتب ــة للمقي ــة الكلي ــس والدرج ــد الرئي للبع
ــاط  ــالت االرتب ــم معام ــدول 1 أن قي ــالل ج ــن خ م
بــني درجــة العبــارات وأبعادهــا ذات داللــة إحصائيــة 
ــاط  ــالت االرتب ــك معام ــد ٠.٠5، ٠.٠1، وكذل عن

ــاس، وأن  ــدق املقي ــىل ص ــدل ع ــا ي ــة ككل؛ مم بالدرج
الفقــرات تســتطيع قيــاس نفــس األبعــاد األربعــة 

ــية. الرئيس
ــاق  ــا لالتس ــاخ ألف ــة كرونب ــتخدام طريق ــم اس ــام ت ك

جدول 1  معامالت االرتباط بني درجة العبارات بأبعادها وارتباط الدرجة الكلية لأبعاد األربعة بدرجة املقياس ككل

جدول 2معامل ثبات املقياس بأسلوب كرونباخ ألفا

االتصالاالهتامم باآلخريناإلقبالالتعاون
االرتباطماالرتباطماالرتباطماالرتباطم
٠**٤.551**٠.٤62**٠.633*٠.33
8**٠.655**٠.656**٠.757**٠.58

12**٠.٤39**٠.٤51٠**٠.6311**٠.7٠
16**٠.5813**٠.٤71٠**٤.5915**٠.56
19*٠.3317**٠.٤218**٠.35
2٠.٤**٠5

٠.7٤**الدرجة الكلية٠.73**الدرجة الكلية٠.61**الدرجة الكلية٠.88**الدرجة الكلية
مالحظة. ** < ٠.٠1. * < ٠.٠5 

الداخــيل، حيــث اشــتملت العينــة عــىل عــدد 37 
مشــاركا، وتــم حســاب الثبــات لــكل حمــور مــن 
حمــاور الدراســة، وكذلــك عــىل املســتوى الــكيل، 
ويــدل جــدول 2 عــىل أن قيمــة معامــل الثبــات الــكيل 
٠.9٤ وقيمــة الثبــات عــىل املحــاور الرئيســية مــا بــني 

٠.81- ٠.93، وهــي عاليــة يعــول عليهــا.

معامل كرونباخ عدد العباراتاملحور
ألفا

6٠.93التعاون
٤٠.81اإلقبال

5٠.93االهتامم باآلخرين
5٠.87االتصال

2٠٠.9٤الدرجة الكلية

ــال ذوي  ــات األطف ــلوكي ألمه ــريف الس ــج املع الربنام
ــيطة: ــة البس ــة العقلي اإلعاق

ــك  ــي،ن وذل ــل الباحث ــن ِقَب ــج م ــداد الربنام ــم إع ت
بعــد االطــالع عــىل األدب الســابق املرتبــط بموضــوع 
مــن  عــدد  مراجعــة  متــت  إذ  احلاليــة،  الدراســة 
الدراســات ذات الصلــة )عــىل ســبيل املثــال: الســواح، 
ــب، 2٠13؛  ــان والدي ــاف 2٠٠8؛ الغلب 2٠1٠؛ العس

بطاينــة وشــلختي، 2٠1٠؛ رشيــت وحممــد، 2٠٠5(، 
ــاء وتصميــم الربنامــج، حيــث يقــوم  ومــن ثــم تــم بن

ــة: ــس اآلتي ــىل األس ع
ــف  ــن ضع ــة م ــة العقلي ــال ذوي اإلعاق ــاين األطف . يع

ــي. ــل االجتامع ــارات التفاع ــتوى مه ــور يف مس وقص
. ُتعــد مهــارات التفاعــل االجتامعــي أحــد أنــواع 
ــال ذوي  ــدى األطف ــا ل ــن تنميته ــي يمك ــارات الت امله
اإلعاقــة العقليــة، عــن طريــق برامــج التدخــل األرسي 

ــا. ــن أو أحدمه ــة للوالدي املوجه
. مُتثــل األمهــات األســاس الــذي تنطلق منــه اخلدمات 
املختلفــة التــي يمكــن تقديمهــا لأطفــال ذوي اإلعاقة 
العقليــة؛ حيــث إن تدريــب األمهــات يســاعد يف احلــد 
ــن  ــا ألطفاهل ــة اجتامعًي ــري املقبول ــلوكيات غ ــن الس م
ــد  ــة العدي ــاعد يف تنمي ــام يس ــة، ك ــة العقلي ذوي اإلعاق
مــن املهــارات مثــل: مهــارات التواصــل اللغــوي 

ــة. ــة العقلي ــن ذوي اإلعاق ــدى أطفاهل ــي ل واالجتامع
ــدى  ــي إح ــلوكي اجلامع ــريف الس ــج املع ــد الربنام . ُيع
ــال ذوي  ــع أرس األطف ــة م ــادية املتبع ــق اإلرش الطرائ
اإلعاقــة العقليــة، والتــي هتــدف إىل حتقيق مبــدأ التعزيز 
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ــد اختــالط هــذه األرس وانخراطهــا، مــن  والرضــا عن
ــة إىل  ــة، باإلضاف ــة املختلف ــطة االجتامعي ــالل األنش خ
توزيــع املعلومــات اخلاصــة املتعلقــة بإعاقــة األطفــال، 
والتدريــب عــىل تنميــة وتطويــر املهــارات االجتامعيــة.
النظريــة املعرفيــة الســلوكية إحــدى أهــم  ُتعــد   .
ــدي  ــب وال ــتخدمة يف تدري ــة واملس ــات الفعال النظري
الطفــل ذي اإلعاقــة العقليــة لتنميــة املهــارات املختلفــة 

ــه. لدي
ــا  ــايل انطالًق ــج احل ــم الربنام ــة إىل تصمي ــأيت احلاج وت
التدريبيــة الســلوكية  التدخــل  مــن أمهيــة برامــج 
ــة التعامــل مــع  املقدمــة لتدريــب األمهــات عــىل كيفي
أطفاهلــن ذوي اإلعاقــة العقليــة، وتدريبهــن عــىل 
ــىل  ــاعدهن ع ــي تس ــة، الت ــلوكية املهم ــاليب الس األس
تنميــة املهــارات املختلفــة لــدى أطفاهلــن. ومثــل 
هــذه الربامــج ُتظهــر فعاليــة عاليــة يف تعميــم املهــارات 
واخلــربات املكتســبة، وحتقيــق أكــرب قــدر مــن التكيــف 
االجتامعــي لــدى هــؤالء األطفــال ذوي اإلعاقــة 
العقليــة؛ وذلــك مــن خــالل حــل مشــكالهتم بصــورة 
علميــة؛ ممــا يــؤدي إىل تدعيــم الســلوكيات االجتامعيــة 
املرغوبــة لدهيــم، وإغفــال الســلوكيات غــري املرغوبــة.

الصورة األولية للربنامج املعريف السلوكي:
ــث  ــن حي ــلوكي م ــريف الس ــج املع ــع الربنام ــم وض ت
أهدافــه وإجراءاتــه واملواقــف املطروحــة فيــه؛ ليتــالءم 
ــم  ــة. وت ــة العقلي ــال ذوي اإلعاق ــات األطف ــع أمه م
وضــع مــدة ســبعة أســابيع لتطبيــق الربنامــج، وذلــك 
ــي  ــام اجلامع ــن الع ــدرايس األول م ــل ال ــالل الفص خ
1٤٤1/1٤٤٠هـــ. حيــث اقتــرصت حــدود الربنامــج 
املكانيــة عــىل معاهــد الرتبيــة الفكريــة بمحافظــة 

ــي.  الزلف
تــم حتديــد التدريــب املعــريف الســلوكي ســعًيا لتحقيــق 
ــب  ــم التدري ــة، ويض ــددة يف كل جلس ــداف املح األه
ــة  ــارضة، املناقش ــة: املح ــادية اآلتي ــاليب اإلرش األس

واحلــوار، وعــرض الوســائل الســمعية والبرصيــة، وتم 
ــلوكية  ــات الس ــاليب والفني ــن األس ــض م ــد بع حتدي
الربنامــج  جلســات  يف  اســتخدامها  يمكــن  التــي 
احلــايل، وهــي: التعزيــز، والتدريــب عــىل اإلغفــال أو 
ــة، والنمذجــة، وحــل  اإلطفــاء، والقصــص االجتامعي
املشــكالت، والتغذيــة الراجعــة، والواجبــات املنزليــة.
ــة مــن خــالل  ــه األولي ــم الربنامــج يف صورت ــم حتكي ت
عرضــه عــىل جمموعــة مــن املحكمــني املختصــني، 
والبالــغ عددهــم 11 حمكــاًم. وقــد أمجعــوا عــىل مناســبة 
الربنامــج لتحقيــق األهــداف التــي ُأعــد مــن أجلهــا، 
كــام أكــدوا عــىل رضورة متديــد الفــرتة الزمنيــة املحــددة 
لتطبيــق الربنامــج، والتقليــل مــن األســاليب والفنيــات 

ــة. ــتخدمة يف كل جلس املس

الصورة النهائية للربنامج املعريف السلوكي:
ــه  ــلوكي يف صورت ــريف الس ــج املع ــداد الربنام ــم إع ت
ــات  ــق الفئــة املســتهدفة، وعــدد اجللس النهائيــة وف
ــلوكية  ــات الس ــاليب والفني ــة، واألس ــدود املكاني واحل
التــي ســبق حتديدهــا يف الربنامــج املصمــم يف صورتــه 
ــات  ــدد الفني ــن ع ــل م ــاة التقلي ــع مراع ــة، م األولي
ــة  ــدود الزماني ــد احل ــة، ومتدي ــتخدمة يف كل جلس املس
ــتني يف  ــع جلس ــابيع، بواق ــرشة أس ــبعة إىل ع ــن س م
ــالل  ــج خ ــات الربنام ــم جلس ــم تقدي ــبوع، ت كل أس
اجلامعــي  العــام  مــن  األول  الــدرايس  الفصــل 

1٤٤1/1٤٤٠هـــ.

نتائج الدراسة
هدفــت الدراســة احلاليــة إىل التعــرف عــىل مــدى 
فعاليــة تطبيــق برنامــج تدريبــي معــريف ســلوكي 
ــة البســيطة يف  ــة العقلي ألمهــات األطفــال ذوي اإلعاق
حتســني مســتوى التفاعــل االجتامعــي لــدى أطفاهلــن. 
ــة  ــات عين ــأيت: )أ( درج ــا ي ــق م ــج وف ــت النتائ ُعِرض
ــاس  ــة ملقي ــاد الفرعي ــىل األبع ــة ع ــة التجريبي املجموع
التفاعــل االجتامعــي والدرجــة الكليــة يف القيــاس 
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جدول 3 جلسات الربنامج التدريبي املعريف السلوكي

اإلجراءاألسلوبموضوع اجللسةاجللسة

1

ــاركات  ــات املش ــف األمه ــاركات، تعري ــني املش ــارف ب التع
ــات  ــىل توقع ــرف ع ــه، والتع ــادي وأهداف ــج اإلرش بالربنام
األمهــات مــن خــالل اشــرتاكهن فيــه، وتوضيــح آليــة 
ــاة  ــع مراع ــات م ــري اجللس ــي لس ــدول الزمن ــل واجل العم
ــىل رضورة  ــد ع ــع التأكي ــن، م ــا أمك ــاركات م ــروف املش ظ
ــة  ــات املنزلي ــاركة، وأداء الواجب ــور، واملش ــزام باحلض االلت

ــا. ــم تعيينه ــي يت الت

حوار ومناقشة، إعطاء التعليامت.مجاعي

إعطاء التعليامت.مجاعيتطبيق مقياس تقدير مستوى التفاعل االجتامعي )قبيل(.2

5-3

ــة  ــن اإلعاق ــبًقا ع ــدة مس ــة مع ــادة علمي ــرض ورشح م . ع
ــا. ــا وتصنيفاهت ــباهبا، فئاهت ــة، وأس العقلي

. التحدث عن خصائص ومظاهر اإلعاقة العقلية.
. أســاليب الكشــف والتشــخيص، وتقييــم نقــاط القــوة 

والضعــف لإلعاقــة العقليــة. 

مجاعي
املحارضة، احلوار واملناقشة، نرشة إرشادية، 
مقطع فيديو، املحارضة، احلوار واملناقشة، 
مقطع فيديو، تدريب عميل، واجب منزيل.

7-6

ــاعر،  ــن املش ــري ع ــل األرسي للتعب ــارات التواص ــة مه تنمي
طفــل  بــوالدة  املتعلقــة  املشــاعر  توضيــح  يتــم  حيــث 
النكــران، احلــزن  ذي إعاقــة عقليــة، وهــي: الصدمــة، 
وفقــدان  واإلحبــاط  االجتامعــي،  اخلجــل  واالكتئــاب، 
ــري  ــة تأث ــن بكيفي ــم تعريفه ــق، ويت ــب والقل ــل، الغض األم
ــة  ــخيص، وطريق ــلوك الش ــىل الس ــاالت ع ــاعر واالنفع املش

تفاعلهــن مــع أطفاهلــن وأفــراد األرسة.

املحارضة، احلوار واملناقشة.مجاعي

8
ــخص  ــود ش ــر وج ــات، وأث ــدى األمه ــية ل ــوط النفس الضغ
وكيفيــة  عــام،  بشــكل  األرسة  عــىل  عقليــة  إعاقــة  ذي 

مواجهتهــا والتغلــب عليهــا.
احلوار واملناقشة، التعبري الفردي.مجاعي

دور األمهــات يف التخفيــف مــن التأثــريات الســلبية املصاحبة 9
املحارضة، احلوار واملناقشة.مجاعيلإلعاقــة العقليــة ألطفاهلن.

1٠

املجتمعيــة  باخلدمــات  التعريــف  االجتامعيــة:  املســاندة 
ــات  ــل: اجلمعي ــة، مث ــة العقلي املقدمــة لأطفــال ذوي اإلعاق
العاملــة يف هــذا امليــدان، واملؤسســات الرســمية وغــري 
الرســمية التــي تقــدم خدمــات الدعــم االجتامعــي والنفــيس، 

األرسي. واإلرشــاد 

املحارضة، احلوار واملناقشة، منشورات.مجاعي

11

. تعريف األمهات بمفهوم التفاعل االجتامعي، وأبعاده. 
ــخصية  ــي لش ــل االجتامع ــارات التفاع ــاب مه ــة اكتس . أمهي
ــات  ــن اللحظ ــدأ م ــذي يب ــن، وال ــتقلة ألطفاهل ــوية ومس س

ــن.  األوىل للتكوي

املحارضة، احلوار واملناقشة، منشورات.مجاعي
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اإلجراءاألسلوبموضوع اجللسةاجللسة

12

تعريــف األمهــات املشــاركات بإســرتاتيجية حــل املشــكالت 
وخطواهتــا، واملتضمنــة حتديــد املشــكلة وتوضيحهــا، ووضع 
البدائــل واحللــول املمكنــة، وترتيــب البدائــل واحللــول 
التطبيــق  البديــل األفضــل،  حســب األمهيــة، واختيــار 
وتنفيــذ احلــل واختبــار تطبيــق مــا تــم اختيــاره مــن حلــول، 
ثــم التقويــم، وتعميــم هــذه اخلــربة وتطبيقهــا عــىل مشــكلة 
تعــاين منهــا األمهــات حلصــول الفائــدة جلميــع املشــاركات.

املحارضة+ احلوار واملناقشة+ نمذجة.مجاعي

تكويــن 13 بإســرتاتيجية  املشــاركات  األمهــات  تعريــف 
اآلخريــن.  مــع  اإلجيــايب  والتواصــل  املحارضة، احلوار واملناقشة، منشورات.مجاعيالعالقــات 

تعريــف األمهــات املشــاركات بإســرتاتيجية مهــارات ضبــط 1٤
املحارضة، احلوار واملناقشة، النمذجة، مجاعيالنفــس. 

منشورات.

تعريــف األمهــات املشــاركات بإســرتاتيجية مهــارات الوعي 15
املحارضة، احلوار واملناقشة، النمذجة، مجاعيبالذات. 

منشورات.

تعريــف األمهــات املشــاركات بإســرتاتيجية مهــارات اختــاذ 16
املحارضة، احلوار واملناقشة، النمذجة، مجاعيالقــرارات. 

منشورات.

مهــارات 17 باســرتاتيجية  املشــاركات  األمهــات  تعريــف 
اآلخريــن.  مــع  والتعاطــف  املحارضة، احلوار واملناقشة، النمذجة، مجاعيالتعــاون 

منشورات.

تعريــف األمهــات املشــاركات بإســرتاتيجية مهــارات حتمــل 18
املحارضة، احلوار واملناقشة، النمذجة، مجاعياملســؤولية الذاتيــة. 

منشورات.

تعريــف األمهــات املشــاركات بإســرتاتيجية مهــارات تقديــر 19
املحارضة، احلوار واملناقشة، النمذجة، مجاعيوتوكيــد الــذات. 

منشورات.

2٠

التفاعــل االجتامعــي،  تقديــر مســتوى  تطبيــق مقيــاس 
)قيــاس بعــدي( ومناقشــة مجاعيــة وتبــادل اخلــربات، وتقييــم 
الربنامــج، وتوزيــع الشــهادات عــىل املشــاركات، إهنــاء 

ــج. الربنام

احلوار واملناقشة.مجاعي

املجموعــة  عينــة  درجــات  )ب(  البعــدي،  القبــيل 
ــل  ــاس التفاع ــة ملقي ــاد الفرعي ــىل األبع ــة ع التجريبي
االجتامعــي والدرجــة الكليــة يف القيــاس البعــدي 

والتتبعــي.
التفاعــل  ملقيــاس  التجريبيــة  املجموعــة  درجــات 

والبعــدي: القبــيل  االجتامعــي 
"هــل  األول  الدراســة  ســؤال  عــن  لإلجابــة 
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف توج
)٠.٠5=α( بــني متوســطي درجــات عينــة املجموعــة 
ــل  ــاس التفاع ــة ملقي ــاد الفرعي ــىل األبع ــة ع التجريبي
القبــيل  القيــاس  يف  الكليــة  والدرجــة  االجتامعــي 

ــم  ــدي؟" ت ــاس البع ــح القي ــدي لصال ــاس البع والقي
الفــرض اآليت: توجــد فــروق ذات داللــة  وضــع 
ــة  ــراد املجموع ــات أف ــطي درج ــني متوس ــة ب إحصائي
ــي  ــل االجتامع ــاس التفاع ــاور مقي ــىل حم ــة ع التجريبي
والدرجــة الكليــة يف القيــاس القبــيل والقيــاس البعدي، 
لصالــح القيــاس البعــدي، وللتأكــد مــن صحــة هــذا 
الفــرض تــم اســتخدام اختبــار ويلكوكســون؛ هبــدف 
حســاب الفــروق بــني القيــاس القبــيل والقيــاس 
البعــدي ملتوســط درجــات املجموعــة التجريبيــة عــىل 
مقيــاس التفاعــل االجتامعــي، حيــث ُيبــني جــدول ٤ 
ــي  ــل االجتامع ــر التفاع ــوبة لتقدي ــات ز املحس أن بيان
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وأبعــاده:   ٠.٠1  =α  ،2.99 ز=  ككل  للمقيــاس 
التعــاون ز= α ،2.9٤= ٠.٠1، واإلقبــال ز= 2.62، 
 ،٠.٠1 =α ،3 =٠.٠1، واالهتــامم باآلخريــن ز =α

واالتصــال ز= α ،2.8٤= ٠.٠1، أكــرب مــن قيمــة ز 
ــا وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة  اجلدوليــة، مبينً
بــني متوســطي رتــب درجــات املجموعــة التجريبيــة يف 
االختبــار القبــيل والبعــدي، لصالــح االختبــار البعدي، 

فعــدد الرتــب املوجبــة أكــرب يف مجيــع املحــاور ودرجــة 
املقيــاس ككل، وبعبــارة أخــرى فــإن الذيــن تطــورت 
ــن  ــرب مم ــدي أك ــار البع ــم يف االختب ــنت درجاهت وحتس
الربنامــج  فعاليــة  إىل  بــام يشــري  قلــت درجاهتــم؛ 
األرسي املســتخدم يف تطويــر التفاعــل االجتامعــي 

ــة. ــة العقلي ــم ذوي اإلعاق ألبنائه
ــة  ــتخدام املعادل ــج باس ــري الربنام ــاب تأث ــم حس ــام ت ك

جدول ٤ قيم ز للفروق بني القياس القبيل والقياس البعدي عىل مقياس التفاعل االجتامعي

جدول 5 تأثري املحاور الرئيسية ودرجة املقياس ككل

قيمة ز املحسوبةقيمة ز اجلدوليةدرجة احلريةجمموع الرتبمتوسط الرتبالعددالرتباملحور ٠.٠5٠.٠1

التعاون
٠٠.٠٠٠.٠٠السالبة

111.962.58**2.9٤ 116.٠٠66.٠٠املوجبة
1املتساوية

اإلقبال
23.٠٠6.٠٠السالبة

111.962.58**2.62 1٠7.2٠72.٠٠املوجبة
٠املتساوية

االهتامم باآلخرين
11.٠٠1.٠٠السالبة

111.962.58**3.٠٠ 117.٠٠77.٠٠املوجبة
٠املتساوية

االتصال
13.٠٠3.٠٠السالبة

111.962.58**2.8٤ 116.8275.٠٠املوجبة
٠املتساوية

الدرجة الكلية
11.٠٠1.٠٠السالبة

111.962.58**2.99 117.٠٠77.٠٠املوجبة
٠املتساوية

مالحظة. ** < ٠.٠1
ز/√ن، حيــث ُيبــني جــدول 5 أن التأثــري تــراوح 
وبلــغ  الرئيســية  للمحــاور   ٠.87–٠.76 بــني 
ــج إىل أن  ــارت النتائ ــث أش ــة ككل، حي ٠.86 للدرج

ــلوكي  ــريف الس ــي املع ــج التدريب ــوي للربنام ــري ق التأث
املســتخدم، حيــث 86% مــن االختــالف احلاصــل 
ــة.  ــة التجريبي ــح املجموع ــدي لصال ــاس البع يف القي

   التأثريالعينةزاملحورم
2.9٤12٠.85التعاون1
2.6212٠.76اإلقبال2
3.٠٠12٠.87االهتامم باآلخرين3
2.8٤12٠.82االتصال٤
2.9912٠.86الدرجة الكلية5
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التفاعــل  ملقيــاس  التجريبيــة  املجموعــة  درجــات 
االجتامعــي القبــيل والتتبعــي:

"هــل  الثــاين  الدراســة  تســاؤل  عــن  لإلجابــة 
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف توج
)٠.٠5=α( بــني متوســطي درجــات عينــة املجموعــة 
ــل  ــاس التفاع ــة ملقي ــاد الفرعي ــىل األبع ــة ع التجريبي
االجتامعــي والدرجــة الكليــة يف القيــاس البعــدي 
ــرض اآليت: ال  ــة الف ــت صياغ ــي؟" مت ــاس التتبع والقي
ــطي  ــني متوس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف توج
درجــات أفــراد املجموعــة التجريبيــة عــىل حمــاور 
يف  ككل  والدرجــة  االجتامعــي  التفاعــل  مقيــاس 
ــن  ــد م ــي، وللتأك ــاس التتبع ــدي والقي ــاس البع القي

صحــة هــذا الفــرض تــم تطبيــق اختبــار ويلكوكســون 
ــاس  ــدي والقي ــاس البع ــني القي ــروق ب ــاب الف حلس
التتبعــي ملتوســط درجــات املجموعــة التجريبيــة عــىل 
ــدول  ــني ج ــث ُيب ــي، حي ــل االجتامع ــاس التفاع مقي
ــي  ــل االجتامع ــاب التفاع ــوبة حلس ــم ز املحس 6 أن قي
وأبعــاده:   ،٠.٠9  =α  ،٠.16 ز=  ككل  للمقيــاس 
ــال ز= ٠.٤3،  ــاون ز= 2٤.٠، α= ٠.56، اإلقب التع
 =α  ،٠.٠5 ز=  باآلخريــن  االهتــامم   ،٠.8٤  =α

٠.79، االتصــال ز= ٠.٠٠، α= ٠.97 غــري دالــة 
ــاس  ــدي والقي ــاس البع ــني القي ــروق ب ــا للف إحصائًي
التتبعــي؛ بــام يؤكــد نجــاح الربنامــج يف تدريــب 

ــه. ــتمرار فائدت ــات واس األمه
جدول 6 قيم ز للفروق بني القياس البعدي والقياس التتبعي عىل مقياس التفاعل االجتامعي

درجة جمموع الرتبمتوسط الرتبالعددالرتباملحور
احلرية

قيمة ز قيمة ز اجلدولية
املحسوبة

الداللة 
اإلحصائية ٠.٠5٠.٠1

التعاون
5٤.9٠2٤.5٠السالبة

111.962.58٠.2٤٠.56 ٤5.122٠.5٠املوجبة
3املتساوية

اإلقبال
33.8311.5٠السالبة

111.962.58٠.٤3٠.8٤ ٤٤.1216.5٠املوجبة
5املتساوية

االهتامم 
باآلخرين

65.٤232.5٠السالبة
111.962.58٠.٠5٠.79 56.7٠33.5٠املوجبة

1املتساوية

االتصال
55.5٠27.5٠السالبة

111.962.58٠.٠٠٠.97 55.5٠27.5٠املوجبة
2املتساوية

الدرجة ككل
75.86٤1.٠٠السالبة

111.962.58٠.16٠.٠9 57.٤٠37.٠٠املوجبة
٠املتساوية

املناقشة
برنامــج  فعاليــة  للتعــرف عــىل  الدراســة  هدفــت 
تدريبــي معــريف ســلوكي ألمهــات األطفــال ذوي 
ــتوى  ــني مس ــيطة ودوره يف حتس ــة البس ــة العقلي اإلعاق
ــم  ــذا القس ــن. يف ه ــدى أطفاهل ــي ل ــل االجتامع التفاع
مــن الدراســة متــت مناقشــة النتائــج الرئيســية يف ضــوء 

ــات  ــة التوصي ــت مناقش ــم مت ــن ث ــابق، وم األدب الس
وآثــار النتائــج، والدراســات املســتقبلية ذات العالقــة.
ــل  ــؤال األول: "ه ــق بالس ــام يتعل ــات في ــفت البيان كش
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف توج
)٠.٠5=α( بــني متوســطي درجــات عينــة املجموعــة 
ــل  ــاس التفاع ــة ملقي ــاد الفرعي ــىل األبع ــة ع التجريبي
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القبــيل  القيــاس  يف  الكليــة  والدرجــة  االجتامعــي 
ــن  ــدي؟" ع ــاس البع ــح القي ــدي لصال ــاس البع والقي
ــج  ــري للربنام ــري الكب ــىل التأث ــدل ع ــة ت ــج إجيابي نتائ
املطبــق، حيــث أظهــرت النتائــج إمجــااًل أن تأثــري 
 ٠.87–٠.76 بــني  تــراوح  الربنامــج  تطبيــق 
ــة  ــغ ٠.86 للدرج ــك بل ــية، وكذل ــاور الرئيس للمح
القــوي  التأثــري  يعكــس  والــذي  للمقيــاس ككل، 
ــالف  ــن االخت ــث 86% م ــتخدم، حي ــج املس للربنام
ــة،  ــة التجريبي ــدي للمجموع ــاس البع ــدث يف القي ح
بــام يؤكــد نجــاح الربنامــج املعريف الســلوكي يف إرشــاد 
ــا  ــج وم ــات، واالســتفادة مــن الربنام ــب األمه وتدري
تضمنــه مــن فنيــات ســلوكية وأنشــطة حركيــة يف 
ــي  ــة، والت ــة العقلي التعامــل مــع أطفاهلــن ذوي اإلعاق
حســنت التفاعــل االجتامعــي لــدى أطفاهلــن ذوي 
اإلعاقــة العقليــة، ويمكــن أن ُتعــزى هــذه النتيجــة إىل 
ــق،  ــلوكي املطب ــريف الس ــج املع ــات الربنام ــري جلس تأث
وانتظــام أفــراد العينــة يف جلســات وأنشــطة الربنامــج 
الســلوكية  الفنيــات  نجحــت  حيــث  املســتخدم، 
واألنشــطة احلركيــة املســتخدمة يف تطويــر أداء أمهــات 
العقليــة، فأصبــح لدهيــم  األطفــال ذوي اإلعاقــة 
ــتفادة  ــىل االس ــرص ع ــي واحل ــة والوع ــم واملرون الفه
ــل  ــطته يف ظ ــتخدم وأنش ــامج املس ــن الربنـ ــرية م الكب
ــب  ــك التدري ــس ذل ــة، وانعك ــة واقعي ــف حياتي مواق
لأمهــات يف التعامــل مــع أطفاهلــن ذوي اإلعاقــة 
إرشــاد  وأمهيــة  رضورة  ذلــك  ويؤكــد  العقليــة، 
ــي  ــل االجتامع ــني التفاع ــن يف حتس ــب الوالدي وتدري
ــق  ــذا يتف ــة، وه ــة العقلي ــم ذوي اإلعاق ــدى أطفاهل ل
مــع مــا أســفرت عنــه دراســة كٍل مــن )الديــب، 
2٠17؛ الســيد، 2٠2٠؛ حســن، 2٠2٠؛ عبداحلميــد، 
2٠17( عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني 
درجــات عينــة املجموعــة التجريبيــة يف القيــاس القبــيل 
ــدل  ــدي، وي ــاس البع ــح القي ــدي لصال ــاس البع والقي
ذلــك عــىل قــوة الربنامــج اإلرشــادي لأمهــات، 

ونجــاح فاعليتــه عــىل أطفاهلــن ذوي اإلعاقــة العقليــة.
ــاين: "هــل توجــد فــروق  ــج الســؤال الث وجــاءت نتائ
 )α=٠.٠5( مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات 
ــة  ــة التجريبي ــة املجموع ــات عين ــطي درج ــني متوس ب
ــي  ــل االجتامع ــاس التفاع ــة ملقي ــاد الفرعي ــىل األبع ع
والقيــاس  البعــدي  القيــاس  يف  الكليــة  والدرجــة 
التتبعــي؟" بعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
ــاس  ــدي والقي ــاس البع ــني القي – = ٠.٠1؛ ٠.٠5 ب
بــام  التفاعــل االجتامعــي،  التتبعــي عــىل مقيــاس 
ــاد  ــلوكي يف إرش ــريف الس ــج املع ــاح الربنام ــد نج يؤك
ــه؛ إذ  ــتفادة من ــتمرارية االس ــات واس ــب األمه وتدري
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطي 
ــاس  ــىل مقي ــة ع ــة التجريبي ــراد املجموع ــات أف درج
ــة ويف  ــاور األربع ــع املح ــي، يف مجي ــل االجتامع التفاع
ــاس  ــدي والقي ــاس البع ــاس ككل، يف القي ــة املقي درج
ــة  ــتمرار فعالي ــة إىل اس ــذه النتيج ــزى ه ــي، وُتع التتبع
ــا  ــات؛ مل ــدم لأمه ــلوكي املق ــريف الس ــج املع الربنام
حققــه اإلرشــاد والتدريــب اجلمعــي مــن فوائــد كثرية، 
فهــو يعطــي احلريــة للمشــارك يف الربنامــج ليعــرب عــام 
ــالل  ــن خ ــك م ــم كذل ــكالت، ويتعل ــن مش ــه م داخل
ــكلتهن  ــات أن مش ــعر األمه ــن، فتش ــربات اآلخري خ
ــاركهن  ــن يش ــاك م ــل هن ــة، ب ــكلة فردي ــت مش ليس
دور  إىل  اإلشــارة  يمكــن  كــام  املشــكالت،  نفــس 
األســاليب والفنيــات التدريبيــة التــي تــم اســتخدامها 
ــوار  ــكالت، واحل ــل املش ــل ح ــج، مث ــذا الربنام يف ه
واملناقشــة، والنمذجــة، وحتليــل املهــامت،  فقــد كانــت 
ــتمرار  ــني اس ــات، إذ يتب ــىل األمه ــال ع ــر فع ذات أث
فعاليــة الربنامــج املعــريف الســلوكي الــذي تــم تقديمــه 
ــة يف  ــة العقلي ــال ذوي اإلعاق ــؤالء األطف ــات ه ألمه
إرشــاد األمهــات وتدريبهــن عــىل الفنيــات الســلوكية 
التــي  واملهــارات  واخلــربات  املختلفــة  واألنشــطة 
ــة  ــن ذوي اإلعاق ــع أطفاهل ــل م ــاعدهن يف التعام تس
ــج  ــه نتائ ــا بينت ــع م ــج م ــذه النتائ ــق ه ــة، وتتف العقلي
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دراســة كٍل مــن )الديــب، 2٠17؛ الســيد، 2٠2٠؛ 
حســن، 2٠2٠؛ عبداحلميــد، 2٠17(، بينــام نتائــج 
ــرت أن  ــة أظه ــميث )Smith,1991( التتبعي ــة س دراس

ــاًل.  ــت قلي ــا قل ــم تطويره ــي ت ــارات الت امله
ُتظهــر نتائــج الدراســة احلاليــة رضورة تفعيــل دور 
ــن ذوي  ــة أبنائه ــات، يف رعاي ــة األمه األرسة، وخاص
ــاد  ــه واإلرش ــل دور التوجي ــة، وتفعي ــة العقلي اإلعاق
والتدريــب األرسي يف كيفيــة رعايــة أطفاهلــن ذوي 
اإلعاقــة العقليــة، والتعامــل مــع مشــاكلهم الســلوكية، 
باألســاليب العلميــة الصحيحــة، بــام ينعكــس بالفائــدة 
وأرسهــم.  العقليــة  اإلعاقــة  ذوي  األطفــال  عــىل 
فمــن خــالل نتائــج البحــث احلــايل والدراســات 
الســابقة تتأكــد فعاليــة تطبيــق بعــض الربامــج املعرفيــة 
الســلوكية عــىل أمهــات األطفــال ذوي اإلعاقــة العقلية 
يف تطويــر التفاعــل االجتامعــي ألطفاهلــن ذوي اإلعاقة 
ــىل  ــلوكي ع ــريف الس ــب املع ــوم التدري ــة، إذ يق العقلي
البنــاء املعــريف، بحيــث يكتســب املشــارك يف الربنامــج 
البصــرية والعقــل، وكيفيــة التفكــري وتعديــل األفــكار 
الســلوكي  املعــريف  الربنامــج  إن  حيــث  الســلبية، 
يتعامــل  وإنــام  فقــط،  األعــراض  مــع  يتعامــل  ال 
مــع األفــكار بشــكل عــام، ملواجهــة الصعوبــات 
ــة أو  ــل الداخلي ــًرا للعوام ــد نظ ــام بع ــدث في ــي حت الت
ــة  ــة، حيــث يؤكــد املهتمــون باملدرســة املعرفي اخلارجي
بــأن العــالج املعــريف الســلوكي حُيــدث تغــريات معرفية 
وانفعاليــة وســلوكية جتعــل الفــرد أقــل اضطراًبــا 
ــات يف  ــة لالضطراب ــل قابلي ــارض، وأق ــت احل يف الوق
ــة  ــىل فعالي ــد ع ــة تؤك ــذه الدراس ــج ه ــتقبل. فنتائ املس
ــال ذوي  ــات األطف ــلوكي ألمه ــريف الس ــج املع الربنام
اإلعاقــة العقليــة، كــام تؤكــد عــىل اســتمرارية تأثــريه.

التوصيات:
يمكــن  التــي  التوصيــات  مــن  العديــد  هنالــك 

الدراســة: نتائــج  مــن  اســتخالصها 

أمهيــة العمــل عىل تدريــب أمهــات األطفــال ذوي 	 
اإلعاقــة العقليــة عــىل إكســاب أطفاهلــن مهــارات 
التعبــري عــن النفــس، وجماهبــة العزلــة االجتامعيــة، 

والتعامــل مــع املواقــف االجتامعيــة املتنوعــة.
العقليــة 	  أمهيــة إرشاك األطفــال ذوي اإلعاقــة 

ــات  ــن فعالي ــه م ــوم ب ــا تق ــة م ــع األرسة يف كاف م
هتيئــة  عــىل  والعمــل  وأنشــطة،  ومناســبات 
النمــو  تطويــر  يف  تســاعدهم  التــي  الظــروف 

العقليــة.  اإلعاقــة  للطفــل ذي  الســوي 
ــىل 	  ــات- ع ــة األمه ــب األرُس-وخاص ــة تدري أمهي

أســاليب الرعايــة، واملســاندة اإلجيابيــة ألطفاهلــن 
ــة.  ــة العقلي ذوي اإلعاق

تعميــم نتائــج البحــث للمهتمــني واملتخصصــني، 	 
وُأرس األطفــال ذوي اإلعاقــة العقليــة مــن ناحيــة، 
املدرســة  مــع  التعــاون  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
العقليــة يف  اإلعاقــة  باألطفــال ذوي  لالرتقــاء 

ــة. ــم النامئي ــة جوانبه ــة كاف تنمي
ــة 	  ــج تدريبي ــتحداث برام ــىل اس ــل ع ــة العم أمهي

العديــد  وتطويــر  لتحســني  ســلوكية  معرفيــة 
ــال ذوي  ــدى األطف ــة ل ــارات االجتامعي ــن امله م

اإلعاقــة العقليــة.
قدمــت هــذه الدراســة تصــوًرا إجيابًيــا عــن فعاليــة 	 

ــات يف  ــدم لأمه ــلوكي املق ــريف الس ــج املع الربنام
ــن  ــي ألطفاهل ــل االجتامع ــتوى التفاع ــني مس حتس
العقليــة، إال أن هنالــك حاجــة  ذوي اإلعاقــة 
للتعــرف عــىل فعاليــة تطبيــق هــذا الربنامــج عــىل 
ــم. ــوة وغريه ــاء واإلخ ــراد األرسة ، كاآلب ــة أف بقي

املراجع
ــادي  ــج إرش ــة برنام ــة. )2٠17(. فاعلي ــب، هال الدي
ــات ذوي  ــدى أمه ــية ل ــة اجلنس ــارات الرتبي ــة مه لتنمي
ــل  ــوم وتأهي ــة لعل ــة الدولي ــة. املجل ــة الفكري اإلعاق
ذوي االحتياجــات اخلاصــة التابــع للمؤسســة العربيــة 
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ــة، 2، 121–155. ــة البرشي ــي والتنمي ــث العلم للبح
ــج  ــة برنام ــم فاعلي ــى. )2٠٠3(. تقيي ــليامين، لبن الس
ــدى  ــة ل ــارات االجتامعي ــض امله ــة بع ــي لتنمي تدريب
تلميــذات مــن ذوي التأخــر العقــيل )رســالة ماجســتري 
العــريب، مملكــة  اخلليــج  غــري منشــورة(. جامعــة 

ــن. البحري
الســواح، صالــح. )2٠1٠(. فعاليــة برنامــج لإلرشــاد 
لأطفــال  االجتامعيــة  العزلــة  خفــض  يف  األرسي 
املتخلفــني عقلًيــا وأثــره عــىل تواصلهــم مــع اآلخريــن 
بنــي  جامعــة  منشــورة(.  غــري  دكتــوراه  )رســالة 

ــرص. ــويف، م س
ــادي  ــج إرش ــة برنام ــد. )2٠2٠(. فاعلي ــيد، أمح الس
ــض  ــة يف خف ــة الفكري ــال ذوي اإلعاق ــات األطف ألمه
ــد  ــي الزائ ــاط احلرك ــاه والنش ــور االنتب ــراب قص اضط
ــيس يف  ــاد النف ــة اإلرش ــال. جمل ــؤالء األطف ــدى ه ل

ــمس، 61، 288-231.  ــني ش ــة ع جامع
الوالديــة  الضغــوط   .)2٠11( عــيل.  الظفــريي، 
ــاليب،  ــباب واألس ــر واألس ــة: املظاه ــة العقلي واإلعاق

الكويــت: دار املســيلة للنــرش والتوزيــع.
إرشــادي  برنامــج   .)2٠٠8( عــيل.  العســاف، 
ــال  ــاة لأطف ــارات احلي ــض مه ــة بع ــات لتنمي لأمه
ــة الســعودية )رســالة  ــا باململكــة العربي املعوقــني فكرًي
ــرص. ــرة، م ــة القاه ــورة(. جامع ــري منش ــتري غ ماجس
ــه  ــي تواج ــكالت الت ــارص. )2٠19(. املش ــود، ن الع
أمهــات األطفــال املصابــني باضطــراب فــرط احلركــة 
وتشــتت االنتبــاه: تصــور مهنــي مقــرتح للخدمــة 
اإلنســانية  العلــوم  جملــة  املبــارشة.  االجتامعيــة 
ســعود  بــن  حممــد  اإلمــام  بجامعــة  واالجتامعيــة 

.321-215  ،52 اإلســالمية، 
ــة  ــة. )2٠13(. فاعلي ــب، هال ــة.، الدي ــان، هال الغلب
برنامــج تدريبــي قائــم عــىل اإلرشــاد األرسي ألمهــات 
بعــض  تنميــة  العقليــة يف  اإلعاقــة  األطفــال ذوي 

ــية  ــة ونفس ــات تربوي ــم. دراس ــة لدهي ــارات اللغوي امله
بجامعــة الزقازيــق، 79، ٤٠3-٤62.

ــي  ــة برنامــج تدريب القحطــاين، فهــد. )2٠٠٠(. فاعلي
ــذ ذوي  ــة للتالمي ــارات االجتامعي ــض امله ــة بع يف تنمي
التخلــف العقــيل البســيط باململكــة العربيــة الســعودية 
ــج  ــة اخللي ــورة(. جامع ــري منش ــتري غ ــالة ماجس )رس

ــن. ــة البحري ــريب، مملك الع
القضــاة، حممــد.، الرتتــوري، حممــد. )2٠٠6(. تنميــة 
ــال  ــن أطف ــي ع ــتعداد القرائ ــة واالس ــارات اللغ مه

ــد. ــة، األردن: دار احلام الروض
اللقــاين، جيهــان. )2٠12(. العالقــة بــني ممارســة 
العــالج األرسي والتخفيــف مــن حــدة الضغــوط 
الواقعــة عــىل أمهــات األطفــال املعاقــني ذهنيا )رســالة 
ــرة. ــوان، القاه ــة حل ــورة(. جامع ــري منش ــوراه غ دكت
ــادي  ــج إرش ــة برنام ــرية. )2٠٠1(. فعالي ــش، أم بخ
ــا يف تنميــة  مقــرتح ألمهــات األطفــال املتخلفــني عقلًي
الســلوك التكيفــي ألطفاهلــن. جملــة جامعــة أم القــرى 

ــة، 1، 1٠7-93. ــة واالجتامعي ــوم الرتبوي للعل
أثــر  بطاينــة، أســامة.، شــلختي، هبــة. )2٠1٠(. 
برنامــج تدريبــي مقــرتح يف إكســاب أمهــات األطفــال 
ذوي الصعوبــات القرائيــة مهــارات تنميــة القــراءة 
للعلــوم  الشــارقة  جامعــة  جملــة  أبنائهــن.  لــدى 

.56-29  ،7 واالجتامعيــة،  اإلنســانية 
بيــك، آرون. )2٠٠٠(. العالج املعــريف واالضطرابات 
االنفعاليــة )ترمجــة عــادل مصطفــى(. دار اآلفــاق 

ــرة. ــة بالقاه العربي
ــادي  ــج إرش ــة برنام ــامة. )2٠2٠(. فعالي ــن، أس حس
ــية  ــة النفس ــة املرون ــة لتنمي ــة العقلي ــىل اليقظ ــم ع قائ
وخفــض القلــق لــدي أمهــات األطفــال ذوي اإلعاقــة 
ــة  ــة الرتبي ــة لكلي ــة الرتبوي ــيطة. املجل ــة البس الفكري

.1٤13-1375  ،79 بســوهاج، 
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حنفــي، ســيدة. )2٠٠3(. إكســاب األطفــال املتخلفني 
ــج  ــالل برام ــن خ ــة م ــاة اليومي ــارات احلي ــا مه عقلًي
العمــل اجلامعــي. جملــة الطفولــة والتنميــة التابــع 
للمجلــس العــريب للطفولــة والتنميــة، 9، 228-225.
واإلرشــاد  التوجيــه   .)2٠٠2( حامــد.  زهــران، 

الكتــب. عــامل  القاهــرة:   ،)3 )ط.  النفــيس 
ــاده  ــي بأبع ــل االجتامع ــري، آالء. )2٠12(. التفاع زه
ــن(  ــامم باآلخري ــال، االهت ــاون، االتص ــال، التع )اإلقب
ــرق  ــدريب ف ــدى م ــة ل ــخصية القيادي ــه بالش وعالقت
الــدور األول التأهيــيل للــدور املمتــاز يف كــرة اليد. جملة 
ــل، 2، 71-37. ــة بجامعــة باب ــة الرياضي علــوم الرتبي
رشيــت، أرشف.، حممــد، عطيــة. )2٠٠5( فعاليــة 
ــع  ــات م ــل األمه ــني تواص ــادي لتحس ــج إرش برنام
ــدى  ــي ل ــج االجتامع ــة النض ــره يف تنمي ــن وأث أطفاهل
األطفــال ضعــاف الســمع. جملــة علــم النفــس املعارص 
ــا، 16، 118-11. ــة املني ــانية بجامع ــوم اإلنس والعل

عبداحلميــد، هبــة. )2٠17(. فاعليــة برنامــج إرشــادي 
لتنميــة تقديــر الــذات يف حتســني املرونــة النفســية 
لــدى أمهــات األطفــال ذوي اإلعاقــة الفكريــة. جملــة 

اإلرشــاد النفــيس، 51، 157-22٤.
عــيل، حممــد. )2٠1٠(. مقيــاس التفاعــل االجتامعــي 
لــدى طــالب اجلامعــة املوهوبــني، األردن: دار صفــاء 

للنــرش والتوزيــع.
برنامــج  فعاليــة   .)2٠٠5( وحيــد.  كامــل، 
لــدى  النفــيس  التوافــق  حتســني  يف  إرشــادي 
عقلًيــا.  املعاقــني  ألطفاهلــن  املســيئات  األمهــات 
األخصائيــني  لرابطــة  التابــع  نفســية  دراســات 
.262-231  ،2 املرصيــة،  النفســيني 
ــورة  ــاط املص ــداول النش ــادل. )2٠٠2(. ج ــد، ع حمم
مــع  اســتخدامها  وإمكانيــة  التوحديــني  لأطفــال 

ــاد. ــرص: دار الرش ــا، م ــني عقلًي ــال املعاق األطف

التفاعــالت  مقيــاس   .)2٠٠3( عــادل.  حممــد، 
األطفــال  املنــزل:  خــارج  لأطفــال  االجتامعيــة 
العاديــون وذوو االحتياجــات اخلاصــة، مــرص: دار 

الرشــاد.
االنفعــايل  التفاعــل   .)2٠17( فاطمــة.  حممــد، 
وعالقتــه  العقليــة  اإلعاقــة  لــذوي  واالجتامعــي 
نظــر  وجهــة  مــن  الوالديــة  املعاملــة  بأســاليب 
ــة  ــة الذهني ــة بمراكــز اإلعاق األمهــات: دراســة تطبيقي
ــورة(.  ــري منش ــتري غ ــالة ماجس ــرري )رس ــة ك بمحلي

الســودان. اإلســالمية،  درمــان  أم  جامعــة 
وهبــة، حممــد. )2٠21(. أثــر برنامــج مقــرتح يف الرتبية 
الفنيــة قائــم عــىل إســرتاتيجية التعلــم اخلدمــي يف تنمية 
ــة  ــة. جمل ــة الثانوي ــة املرحل ــدى طلب ــة ل ــة الذاتي الفعالي
ــوان،  ــة حل ــون بجامع ــة والفن ــة الفني ــوث يف الرتبي بح

.3٤-13 ،21
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اخلامتة يف القصة القصرية  "أضغاث أحالم" حلسن احلازمي أنموذجا 

د. حممد بن عبد الواحد املسعود
األستاذ املشارك يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كلية اللغة العربية - قسم األدب - الرياض - اململكة العربية السعودية
mamasaud1400@gmail.com :التخصص: األدب والنقد - الربيد االلكرتوين

   ملخص البحث : 
القصرية: أضغاث  القصة  "اخلامتة يف  البحث موضوع:  يقارب 
أنامط  لرصد  إنشائية؛  مقاربة  أنموذًجا"  احلازمي  حلسن  أحالم 
القصصية،  املجموعة  تلك  يف  القصرية  القصة  يف  اخلواتيم 

وسامت بنيتها الفنية. 
وقد وقفت من خالل البحث عىل مجلة من النتائج، هي:

البحث،  مدونة  القصرية يف  القصص  بنية  )احللم( يف  1-أمهية 
بوصفه عنرصا أساسا يف جتلية خواتيم القصص.

بني  البحث  مدونة  يف  القصرية  القصص  مضامني  2-تنوعت 
مضامني ذاتية واجتامعية وثقافية وسياسية.

قصة  يف  كام  الواحدة  القصة  يف  اخلواتيم  أنامط  3-تعددت 
)العاجز( التي مزجت بني اخلامتة املفتوحة واخلامتة الرمزية، بيد 
وبنيتها  القصة  دالالت  يدعم  تنوع،  تعدد  هو  التعدد  ذلك  أن 

الفنية. 
البنية  حركية  عىل  املدونة  خواتيم  يف  الرسد  أسلوب  ٤-استند 

الزمنية، باالستناد إىل اإلرجاع الزمني يف الغالب.
وصف  بني  البحث  مدونة  يف  الوصف  أشكال  تنوعت   -5

الشخصيات واألماكن واملعنويات.
6-وظف احلازمي يف مدونة البحث مجلة من مستويات احلوار 
نوع  ومستوى  اخلطاب،  يف  احلوار  وظيفة  كمستوى  ووظائفه؛ 

الكالم، إضافة إىل وظيفة احلوار يف اخلرب.
التي  القضايا  العديد من  املدونة موقف احلازمي من  7-جلت 
كان )احللم( وسيلة للبوح هبا؛ ذلك أن اخلامتة يف مدونة البحث 

كانت عنرصا مهام يف جتليتها.
التوصيات العلمية:

ببحث  املدونة، وهو قمني  ثيمة رئيسة يف  1-موضوع )احللم( 
وفق املنهج املوضوعايت.

بتعدد  أحالم(  )أضغاث  جمموعة  يف  الزمن  بنية  2-تتميز 
أوىص  لذا  اإلنشائي،  املنهج  وفق  والوظائف  الدالالت 

بدراستها.
قصرية  قصص  عرش  أحالم(  )أضغاث  جمموعة  3-تضمنت 

Abstract

The research approaches the topic: The conclu-
sion in the short story: “Adhghath Ahlam” by 
Hassan Al-Hazmi as an embodiment of a con-
structive approach. To observe the styles of the 
finishing in the short story in that group, and 
the features of their artistic structure. It stood 
through the research a set of results, which are: 
1- The importance of the "dream" in the struc-
ture of short stories in the research material, as 
it is a basic element in the manifestation of the 
stories' finishes. 
2- The contents of short stories in the research 
material varied between personal, social, cultur-
al, and political contents. 
3- There were many types of endings in the same 
story as in the story titled "alajiz )The Impotent(, 
in which mixed between the open and symbolic 
finishing, but that multiplicity is a multiplicity 
of diversity; supports the semantics of the story 
and its artistic structure. 
4- The narration style in the ends of the story was 
based on the dynamics of the temporal structure, 
mostly based on chronological reference. 
5- The forms of description in the story varied 
between describing characters, places and mo-
rale. 
6- Al-Hazmi used in his story a number of levels 
and functions of dialogue, such as the level of 
the dialogue function in the speech, the level of 
the type of speech, in addition to the dialogue 
function in the news. 
7- The story revealed Al-Hazmi's position on 

الخاتمة في القصة القصيرة "أضغاث أحالم" لحسن الحازمي أنموذجا 
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اخلامتة يف القصة القصرية  "أضغاث أحالم" حلسن احلازمي أنموذجا 

الدراسات  مناهج  وفق  بدراستها  الباحثني  وأويص  جدا، 
الرسدية احلديثة.

الكلامت املفتاحية: 
احلازمي -احللم -القصة القصرية -اإلنشائية

many issues that the "dream" was a means to 
reveal; so that the conclusion in the story was 
an important element in its manifestation. The 
research recommends the following:
1- The topic of "dream" is a main theme in the 
story, and it is two research studies according to 
the thematic approach. 
2- The structure of time in the group " Adhghath 
Ahlam" is characterized by the multiplicity of 
connotations and functions according to the con-
struction method. So I recommend studying it. 
3- The story group included ten very short sto-
ries, and I recommend researchers to study them 
according to modern narrative studies curricula. 

Keywords: 
Al-Hazmi - the dream - the short story - the con-
struction. 

أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

ــة  ــة )حلظ ــدون اخلامت ــيص ب ــرسد القص ــتقيم ال ال يس
التنويــر(؛ إذ هبــا يكتمــل أثــره، ويتشــكل معنــاه، 
ــة  ــا دالالت القص ــر فيه ــة، وتتفج ــا احلكاي ــاء هب وتض
بالنــص  مــن خــالل تعاضــد أجزائهــا، وســريها 
عــىل  د.ت:13(  )أمحــد  النهايــة  نحــو  القصــيص 
ــان  ــة. وبي ــا الداللي ــة وبنياهت ــكاهلا الفني ــالف أش اخت
ذلــك: أن األحــداث يف القصــة القصــرية تســري يف بنيــة 
ــأزم(،  ــدة والت ــذروة )العق ــغ ال ــى تبل ــة حمكمــة حت فني
ثــم تتجــه نحــو االنفــراج الــذي جيــيل للمتلقــي مصــري 
ــات، 2٠13م:5(. ــداث )الرشف ــخصيات واألح الش
ــزء  ــك- ج ــة تل ــر( -واحلال ــة التنوي ــة )حلظ إن اخلامت
أســاس، وعنــرص مهــم يف بنــاء القصــة القصــرية، 
ودليــل متاســكها، وجــودة حبكتهــا؛ ذلــك أهنــا ترتبــط 
ــه  ــر ب ــا مت ــة، وم ــة القص ــا ببداي ــًا وثيق ــًا عضوي ارتباط
ــع  ــام يمن ــا ب ــه أحداثه ــري في ــيج تس ــن نس ــداث م األح
ــون  ــث يك ــا؛ بحي ــدم ترابطه ــداث أو ع ــكك األح تف

تطــور األحــداث ظاهــرا وحمــركا يدفــع هبــا إىل النهايــة 
ــه  ــن دوافع ــف ع ــدث، وتكش ــى احل ــدد معن ــي حت الت
ــة  ــة )حلظ ــون اخلامت ــك تك ــه، وبذل ــزه ودالالت وحواف
ــة كلهــا، يتحــدد  ــر( جممعــًا لأحــداث القصصي التنوي
ــه  ــه املعنــى الــذي أراد الكاتــب أن يعــرب عن مــن خالل

)رشــاد، 196٤م :96-95(.
أما أسباب اختيار البحث فهي:

ــف  ــي-؛ إذ مل أق ــدود بحث ــوع -يف ح ــدة املوض 1-ج
عــىل أي دراســة قاربــت اخلامتــة يف جمموعــة "أضغــاث 
أحــالم" حلســن احلازمــي، وال ختفــى حاجــة املكتبــات 

ــدرس.  ــي مل ت ــة إىل دراســة املوضوعــات الت العربي
2-أمهيــة اخلامتــة )حلظــة التنويــر( يف القصــة القصــرية؛ 
والرسديــة،  الفنيــة  العنــارص  كل  فيهــا  تتجمــع  إذ 
فتتجــىل هنايــة ذلــك التفاعــل النــيص، ووظائفــه، 

ــي. ــع املتلق ــه م ــه، وتفاعالت ــف دالالت وتنكش
ــريه  ــث، وتأث ــة البح ــة يف مدون ــرص اخلامت ــز عن 3-متي
ــن  ــة؛ إذ مل تك ــا الرسدي ــص، وبنيته ــني القص يف مضام
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اخلامتــة جمــرد عنــرص فنــي يكمــل بنيــة القصــص 
وحســب، بــل كان موظفــا فنيــا ودالليــا عــىل اختــالف 

ــك. ــات ذل جتلي

أهداف البحث:
جمموعــة  يف  اخلامتــة  مقاربــة  إىل  البحــث  هيــدف 
ــول إىل  ــي؛ للوص ــن احلازم ــالم" حلس ــاث أح "أضغ

مجلــة مــن األهــداف:
1- رصــد املقومــات الفنيــة للخامتــة يف مدونــة البحث، 
ــع  ــا، م ــف منه ــا تآل ــم م ــاور تض ــق حم ــا وف وتصنيفه
التمثيــل لذلــك هلــا بشــواهد متعــددة، وحتليلهــا فنيــا.
ــاء  ــارص بن ــن عن ــرص م ــص كل عن ــة خصائ 2-جتلي
ــة  ــي للبني ــيج الفن ــك يف النس ــكاس ذل ــة، وانع اخلامت
الرسديــة يف مدونــة البحــث، وانعــكاس ذلــك يف 

املتلقــي.
ــا  ــن القضاي ــد م ــب يف العدي ــف الكات ــة موق 3-جتلي
التــي كان "احللــم" وســيلة للبــوح هبــا؛ ذلــك أن اخلامتة 

يف مدونــة البحــث كانــت عنــرصا مهــام يف جتليتهــا.
٤-جتليــة دور "احللــم" بوصفــه عنــرصا أساســا يف 

ــث. ــة البح ــص يف مدون ــم القص ــيل خواتي جت
منهج البحث:

سأســري يف هــذا البحــث وفــق املنهــج اإلنشــائي، 
ــائية  ــىل إنش ــوف ع ــىل الوق ــتعني ع ــي س ــه الت وآليات
اخلامتــة يف جمموعــة "أضغــاث أحــالم"، مــع احلــرص 
ــامل  ــرد إىل ع ــتقراء املج ــرة االس ــن دائ ــروج م ــىل اخل ع
ســرب أغــوار بنــاء اخلامتــة، وامتدادهــا يف القصــة كاملــة 
ــة،  ــوص املدروس ــائية النص ــه يف إنش ــك كل ــر ذل وأث
ــن  ــة م ــع بجمل ــن املواض ــري م ــتعانة يف كث ــع االس م

ــية. ــات النفس الدراس

مادة البحث:
ــن  ــالم" حلس ــاث أح ــة "أضغ ــث جمموع ــارب البح يق
ــة  ــك املجموع ــون تل ــي، وتتك ــاب احلازم ــن حج ب
مــن ســتة عــرش نصــا قصصيــا؛ منهــا: ســت قصــص 

ــتكون  ــدا؛ وس ــرية ج ــص قص ــرش قص ــرية، وع قص
املقاربــة -بحســب عنــوان البحــث- يف القصــص 

ــت.  ــلفت- س ــام أس ــا -ك ــرية، وعدده القص

خطة البحث: 
املقدمة: 

تتضمــن تعريفــا بموضــوع البحــث، وأمهيته، وأســباب 
اختيــاره، وأهدافــه، ومنهــج البحــث، وخطته.

التمهيد: 
اخلامتة يف القصة القصرية: املفهوم واألمهية.

املبحث األول: 
مضامني اخلامتة يف جمموعة "أضغاث أحالم".

املبحث الثاين: 
أنامط اخلامتة يف جمموعة "أضغاث أحالم".

املبحث الثالث: 
البنية الفنية للخامتة. 

اخلامتة: 
وتتضمن أبرز نتائج الدراسة، وتوصياهتا العلمية. 

فهرس املصادر واملراجع
فهرس املوضوعات

)املفهــوم  القصــرية  القصــة  يف  اخلامتــة  التمهيــد: 
واألمهيــة(:

 أ- املفهوم:
ــم ملصطلــح  ــة مــن املفاهي أشــارت الدراســات إىل مجل
ــا،  ــام هل ــوم ع ــىل مفه ــت ع ــا اتفق ــد أهن ــة، بي اخلامت
وهــو: أن اخلامتــة هــي النقطــة التــي تنتهــي إليهــا 
خيــوط األحــداث، وأحــوال الشــخصيات وأدوارهــا، 
ــة الزمنــني: الكــوين، والــرسدي، والفضــاءات  وحركي
املكانيــة، إىل غــري ذلــك مــن أجــزاء القصــة؛ لتكتســب 
ــعى  ــذي س ــا ال ــة- معناه ــا املتنوع ــة -بعنارصه القص
ــدد  ــك تتح ــه، وبذل ــة قصت ــذ بداي ــه من ــب إلي الكات
أبعادهــا، وتكتســب معانيهــا وغاياهتــا، وتتــآزر داللتها 
أن  ذلــك  بتأويالهتــا؛  القطــع  دون  املتلقــي،  لــدى 



19٠

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢5(       ربيع الثاني  ١٤٤٣ هـ - ديسمبر ٢٠٢١ م

اخلامتة يف القصة القصرية  "أضغاث أحالم" حلسن احلازمي أنموذجا 

اخلامتــة -كــام أســلفت- قــد تكــون نافــذة للعديــد مــن 
التأويــالت، واحتامليــة القــراءة املتعــددة بتعــدد القارئ 
ــي،  ــاروين، 1989م: 5٤، مك ــام. )الش ــياقات املق وس
قنديــل،   ،96-95: 196٤م  رشــاد،   ،99 1999م: 
الشــنطي،   ،53 2٠٠٤م:  القبــاين،   ،27٤ 2٠٠2م: 
 )92 2٠12م:  أمحــد،   ،185 1٤27هـــ/2٠٠6م: 
وذلــك املفهــوم عــىل شــموليته إال أنــه يتحقــق بجــالء 
ــد  ــة فق ــة احلديث ــا "القص ــة، أم ــص التقليدي يف القص
ــال،  ــا متكام ــدت كيان ــه، وغ ــك كل ــن ذل ــت ع ختل
يشــارك اجلميــع يف صياغتــه، ليســت النهايــة فيــه هــي 
ــل، 2٠٠2م:  ــيص" )قندي ــل القص ــة يف اجلب ــىل قم أع
مثــل  تلــك-  -واحلالــة  النهايــة  فغــدت   ،)276
ــاط  ــون كل النق ــك تك ــط، وبذل ــل الوس ــة، ومث البداي
ــاء  ــوت )انته ــن م ــا أن نعل ــم يمكنن ــن ث ــاهبة، وم متش
حلظــة التنويــر(؛ إذ صــارت القصــة كلهــا حلظــة تنويــر 
يف ســطورها وكلامهتــا وأحداثهــا وشــخصياهتا، حلظــة 
متتــد مــن أول القصــة إىل آخرهــا، دون أن نتطلــع 
إىل النهايــة؛ إذ ال متلــك ذلــك اإلغــراء املوجــود يف 
القصــص التقليديــة؛ ومــن ذلــك قصــة )للمــوت 
وقــت(؛ فقــد كشــف حممــد البســاطي عــن النهايــة منذ 
ــة  ــل مجالي ــك مل يقت ــد أن ذل ــة، بي ــطر األول للقص الس
التشــويق تلــك القصــة؛ ذلــك أن الكاتــب عاجلــه مــن 
خــالل خلــق عنــارص فنيــة تســهم يف خلــق التشــويق؛ 
ــا  ــول باب ــا يف املجه ــح لن ــب ليفت ــا الكات ــث يقودن حي
إثــر بــاب، ونافــذة بعــد نافــذة تربــط املتلقــي بالقصــة، 
وتعــده باملعرفــة واملتعــة مــع مجــال التشــويق )قنديــل، 

.)277-276 2٠٠2م: 
ــال  ــد م ــالم( فق ــاث أح ــث )أضغ ــة البح ــا مدون أم
ــل اخلامتــة  ــي متث ــة الت ــة التقليدي ــا إىل البني ــب فيه الكات

ــة. ــة كاف ــارص القص ــه عن ــي إلي ــام، تنته ــرصا مه عن
ــة(،  ــني )اخلامت ــة ب ــات اخلامت ــددت مصطلح ــد تع وق
ــراج(،  ــة االنف ــة(، و)حلظ ــر(، و)النهاي ــة التنوي و)حلظ
)الرشفــات، 2٠13م:5(؛ ذلــك أن التدافــع يف بنيــة 

ــداث  ــد األح ــد أش ــذروة عن ــل إىل ال ــداث يص األح
ــن  ــا يمك ــة، أو م ــي للقص ــاء الفن ــة البن ــارة يف عملي إث
تســميته بـــذروة التعقيــد، وتبلــغ القصــة تلــك الــذروة 
يف )حلظــة التــأزم( التــي يتكاتــف فيهــا توتــر األحداث 
والشــخصيات بنــاء عــىل اتســاق البنــاء الفنــي للقصــة، 
مــن خــالل منطلــق منطقــي يربــط األحــداث بعضهــا 
ــارات  ــن اإلش ــة م ــتجيب جلمل ــياق يس ــض يف س ببع
التــي يبثهــا الكاتــب يف القصــة. وتســهم بقيــة العنــارص 
يف تكامــل ذلــك البنــاء؛ كالزمــن الــذي يســهم يف 
ــل يف  ــي املتمث ــع احلدث ــة التتاب ــم وعملي ــواؤم التصمي ت
عــدة أشــكال تتفــق يف قدرهتــا عــىل إثــارة جمموعــة مــن 

ــكال:  ــك األش ــن تل ــامالت؛ وم ــات واالحت التوقع
1-التتابع السببي أو املنطقي: 

ويتــم يف مســار أفقــي تدرجيــي مــن املقدمــات إىل 
النتائــج.

2-التتابع النوعي أو الكيفي: 
ــق  ــة باملنط ــات املحكوم ــىل التوقع ــد ع ــذي ال يعتم ال
بــل باحلــدس والتخمــني؛ ألنــه يتكــئ عــىل اإليــامءات 

ــارات. واإلش
٣-التتابع التكراري: 

ــور  ــه بص ــالل إعادت ــن خ ــص م ــاء الن ــتلزم إغن ويس
)أمحــد  إليــه  واإلضافــة  أفقــه  بتوســيع  جديــدة 

.)15 د.ت:
وبعــد حلظــة التــأزم تبــدأ حلظــة التنويــر بتجليــة 
ــة، إال أن  ــة القص ــط هناي ــح نم ــث يفت ــداث؛ حي األح
ذلــك النمــط ليــس قــارا ثابتــا يف كل القصــص القصرية 
ــال  ــعيدة مث ــات الس ــص النهاي ــي قص ــا، فف ــل متنوع ب
ــول  ــق الوص ــي تعي ــل الت ــر العراقي ــة التنوي ــل حلظ تزي
إىل الغايــة أو اهلــدف الرئيــس، ويف قصــص املــآيس 
تشــمل مواجهــة عقبــة عــىل األقــل هــي غايــة يف 
ــامعيل،  ــس )إس ــدف الرئي ــول إىل اهل ــة للوص الصعوب
1٤3٤هـــ/2٠13م: 1٠7(. بيــد أن اخلامتــة وإن كانت 
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معنيــة بإهنــاء القصــة وغلــق الفضــاء النــيص الكتــايب، 
ــي  ــام املتلق ــل أم ــراءة والتأوي ــاب الق ــح ب ــا تفت إال أهن

2٠12م:96(.  )العبيــدي، 
ب- األمهية:

ــلفت-  ــام أس ــيص –ك ــص القص ــة الن ــل بني ال تكتم
ــة؛  ــة خاص ــت أمهي ــذا نال ــة؛ ل ــرص اخلامت ــدون عن ب
ذلــك أهنــا "النقطــة التــي تتجمــع فيهــا، وتنتهــي 
إليهــا خيــوط احلــدث كلهــا؛ فيكتســب احلــدث معنــاه 
ــك  ــه، ولذل ــة عن ــب اإلبان ــد الكات ــذي يري ــدد ال املح
فنحــن نســمي هــذه النقطــة )حلظــة التنويــر(" )رشــاد، 
196٤م :96(، التــي تنتهــي إليهــا العمليــات النصيــة 
عــىل مســتوى تدويــن األحــداث وتســجيلها بتفاعالهتا 
املختلفــة مــع بقيــة عنــارص النــص القصــيص، أمــا عــىل 
ــل  ــك، ب ــع ذل ــة ال تقط ــإن اخلامت ــل ف ــتوى التأوي مس
ــدد  ــص، وتع ــراءة الن ــا لق ــح آفاق ــا يفت ــون باب ــد تك ق

تأويالتــه )العبيــدي، 2٠12م:97-96(. 
وقــد أشــارت بعــض الدراســات إىل أن اخلامتــة أخطــر 
حلظــة يف ســري العمــل القصيص؛ ألهنــا تســهم يف ترابط 
ــداث  ــري األح ــط بس ــة؛ إذ ترتب ــة القصصي ــيج البني نس
2٠17م:  )القــايض،  القصــة  أول  يف  بدايتهــا  منــذ 
الســعدون،   ،268-267 مدانــات،2٠1٠م:   ،662
1٤3٤هـــ/2٠13م:15(. وعليــه فإهنــا ســبب وجــود 
ــداث  ــة، فاألح ــة القصصي ــل البني ــداث يف أص األح
تتجــاور وتتابــع؛ وصــوال إليهــا كــام يف القصــص 
التقليديــة، أو تفســريا هلــا كــام يف بعــض القصــص 
احلديثــة )مكــي، 1999م: 99، مدانــات،2٠1٠م: 
ــم  ــام للحك ــرصا مه ــون عن ــك تك 267-269(، وبذل
عــىل القصــة مــن حيــث اجلــودة أو الــرداءة )القبــاين، 
ــن  ــتقر يف ذه ــا يس ــر م ــا آخ ــك أهن 2٠٠٤م: 53،(؛ ذل
املتلقــي )القــايض، 2٠17م: 622(. وهــذا التأثــري 
ــا  ــل يتعداه ــب، ب ــة وحس ــص القص ــي ال خي يف املتلق
ــة -يف  ــة اخلامت ــن أمهي ــة، فتكم ــاس األدبي ــة األجن لبقي
الشــعر مثــال- يف مــا ترتكــه مــن أثــر نفــيس يف املتلقــني 

عــن طريــق اســتعطافهم واســتاملتهم إذا وجــدت 
رعايــة خاصــة مــن الشــاعر احلــاذق )اخلميــس، 

2٠1٤م:7٠(.
املبحث األول: مضامني اخلامتة: 

ــة- يف  ــل الدراس ــة -حم ــوص املدون ــاق نص ــم اتف رغ
حموريــة احللــم يف بنيتهــا املضمونيــة إال أهنــا مــن حيــث 
األفــكار واملوضوعــات خمتلفــة ومتنوعــة، فــكل قصــة 
هلــا مضامينهــا وأفكارهــا ومعانيهــا وموضوعاهتــا، 
ــف اآليت: ــني يف التصني ــك املضام ــزال تل ــن اخت ويمك

املضمون الذايت:
ــي  ــال- )احلازم ــني( -مث ــة )حن ــون قص ــز مضم ارتك
1٤3٤هـــ/2٠13م: 13-1٤( عىل احلنــني للذكريات 
ــاء  ــة، أصدق ــام الطفول ــم، أي ــزل القدي ــة )املن القديم
الطفولــة(، ويف خامتتهــا اصطــدم البطــل بالواقــع 
الــذي يزيــد حنينــه إىل املــايض وتعلقــه بــه، وذكرياتــه؛ 
ــه؛  ــن ذاكرت ــم م ــت مالحمه ــه انمح ــاء طفولت فأصدق
ــم  ــه القدي ــم، وبيت ــىل تذكره ــادرا ع ــد ق ــى مل يع حت
ــالة  ــى الص ــل حت ــه، ب ــت مالحم ــة( زال ــزل العائل )من
التــي قــام ألدائهــا انتهــت قبــل أن ينتهــي مــن حلمــه، 
لــذا استســلم للواقــع، وفــرش ســجادته، وصــىل، ثــم 
عــاد للنــوم/ احلنــني/ احللــم، وبذلــك صــارت اخلامتة 
هــي احلقيقــة التــي تقابــل احللــم، احلقيقــة التــي تزيــد 

ــني.  احلن
وقــد خلــق الكاتــب تناســبا فنيــا بــني احللــم واحلنــني؛ 
ذلــك أن احللــم واحلنــني ال يمكــن حتققهــام يف الواقــع 
ويظــالن يف حيــز األمنيــة والذكــرى؛ لــذا صــار احللــم 
ــرار  ــن تك ــم م ــىل الرغ ــه؛ فع ــني ومرادف ــو احلن صن
ــع يصدمــه كل مــرة وذلــك  ــم، إال أن الواق ذلــك احلل
متجــل يف انبــالج ضــوء الصبــح مــن النافــذة وانقطــاع 
ــد  ــذي يزي ــع ال ــه الواق ــر، إن ــالة الفج ــوات ص أص

ــة. ــرة احلامل ــل الذاك ــني إىل تفاصي احلن
ويــربز احللــم طــوق نجــاة مــن الواقــع املريــر يف 
ــي 1٤3٤هـــ/ 2٠13م:  ــت( )احلازم ــا أن ــة )كأهن قص
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33-3٤(، فاملــرأة التــي دخلــت قاعــة االمتحــان 
ــل،  ــة للبط ــة قديم ــي صديق ــال، ه ــة للرج املخصص
وهــي طــوق النجــاة مــن الواقــع املريــر الــذي جتســده 
ــف أن  ــأة تكش ــة املفاج ــار، إال أن اخلامت ــة االختب قاع
طــوق النجــاة )املــرأة( ليــس ســوى حلــم قطعــه 
ــة إىل  ــدك الناعم ــددت ي ــني م ــل "وح ــتيقاظ البط اس
خــدي اســتيقظت، كانــت الســاعة تشــري إىل الســابعة 
صباحــا، ومل يكــن أمامــي ســوى نصــف ســاعة ألحلــق 

1٤3٤هـــ/2٠13م:3٤(.  ــي  )احلازم ــان"  باالمتح
ويتدافــع يف قصــة )العاجــز( احللــم والواقــع )احلازمــي 
عــن  يعــرب  حلــم  1٤3٤هـــ/2٠13م:٤3-37(، 
ــاه،  ــه وصب ــام طفولت ــارص( يف أي ــل )ن ــامس البط انغ
ــي  ــارص(، وه ــيها )ن ــي نس ــة الت ــد احلقيق ــع جيس وواق
أنــه مل يعــد طفــال أو صبيــا، بيــد أنــه يف ختــام القصــة 
استســلم لواقعــه، ومتثــل ذلــك يف قــص شــعره الرامــز 

ــة. ــن الطفول لزم

املضمون اإلنساين:
ــرش  ــاة الب ــىل حي ــم ع ــطوة احلل ــرة س ــتحوذت فك اس
وقرارهتــم وســلوكياهتم عــىل قصــة )حالــة( )احلازمــي 
ــل  ــلم بط ــد استس 1٤3٤هـــ/2٠13م:17-2٠(، فق
القصــة حللمــه، وجعلــه متحكــام يف تفكــريه ومشــاعره 
وتعاملــه مــع أقــرب النــاس إليــه، وذلــك الســلوك ال 
خيــص بطــل القصــة، بــل يمتــد ليشــمل بعــض البــرش 
الذيــن جعلــوا احللــم أو حديــث النفــس هاجســا 

ــم.  ــم وتفكريه ــث يف حياهت ــم، ويعب ــم هب يتحك
ــة )التعلــق البــرشي  وقــد رســخ الكاتــب تلــك الرؤي
فقــد  املتناقــض،  الزوجــة  بموقــف  باألحــالم( 
"ال  حلمــه:  هلــا  حكــى  أن  بعــد  لزوجهــا  قالــت 
ختــف هــذه جمــرد أحــالم ال معنــى هلــا..." )احلازمــي 
1٤3٤هـــ/2٠13م:19(، بيــد أهنــا يف خامتــة القصــة 
اتصلــت بمفــرس األحــالم لتعبــري الرؤيــا، رغــم 
هلــا  المعنــى  األحــالم  أضغــاث  بأهنــا  إقرارهــا 

إال  ذاك  ومــا  1٤3٤هـــ/2٠13م:19(.  )احلازمــي 
ــة  ــو- )الزوج ــث ه ــن حي ــان –م ــق اإلنس ــان تعل بره
أنموذجــا( باألحــالم والــرؤى، وحرصــه عــىل تعبريها 
واالســتئناس هبــا أو جعلهــا مــؤرشات لتســيري حياتــه. 
وقــد عــرب الزوج/البطــل عــن االصطــدام النفــيس مــن 
ــامع  ــل س ــاز قب ــاء التلف ــه بإطف ــف زوجت ــض موق تناق
ــدا  ــه وحي ــض في ــارع، والرك ــاب للش ــري والذه التعب
ــاع  ــة الضي ــن حال ــرب ع ــه يع ــى كأن ــذوال حت ــا خم يائس

ــتقبل.  ــث يف أرسار املس ــان يف البح ــاين والتيه اإلنس
)احلازمــي  )هنايــة(  قصــة  وجتــيل 
1٤3٤هـــ/2٠13م:23-29( مراوحــة اإلنســان بــني 
ــع؛  ــرارة الواق ــه بم ــه واصطدام ــق حلم ــه يف حتق طمع
فقــد كانــت املــرأة )هــدى/ العاشــقة( تلمــح إىل 
ــريا يف  ــأت كث ــب: "أوم ــل إىل ح ــا بالبط ــول إعجاهب حت
قصصهــا إىل أن اإلعجــاب حتــول إىل حــب" )احلازمــي 
1٤3٤هـــ/2٠13م: 23(. بيــد أن البطــل كان يــراوح 
ــع  ــا(، وواق ــتجابة هل ــه )االس ــب في ــم يرغ ــني حل ب

)الرفــض(.  يعيشــه 
وقــد قطعــت اخلامتــة تلــك املراوحــة والــرتدد والتدافع 
بــني احللــم والواقــع )حلــم الفتــاة- واقعيــة الرجــل(، 
ويبــدو ذلــك يف القصــة التــي عرضتهــا املــرأة )هــدى/ 
ــا أن  ــت يف قصته ــد عرض ــل، فق ــىل البط ــقة( ع العاش
ــا كل  ــذة غرفته ــرق ناف ــورا يط ــقت عصف ــرأة عش ام
ــب  ــرشى باحلبي ــنا، وب ــأال حس ــه ف ــاح، ورأت في صب
املنتظــر، وحــني قررت اســتدراجه إىل غرفتهــا، وفتحت 
ــدا يف الفضــاء دون أن يلتفــت.  ــذة، حلــق بعي ــه الناف ل
ــة  ــة احلزين ويبــدو أن هــدى كانــت تعــد نفســها للنهاي
رغــم تعلقهــا بالطائــر )رمــز املحبــوب(، لــذا ألصقــت 
ــم  ــا، ث ــذة غرفته ــىل ناف ــة ع ــوداء العازل األوراق الس
ــه  ــد تثبيت ــا خشــبيا بع ــا، وألصقــت عليهــا لوح أقفلته
ــي 1٤3٤هـــ/2٠13م:28-29(؛  )احلازم ــامري  باملس
وبذلــك بــدأت هنايــة تدافعهــا بــني حلــم احلــب 
ــام  ــك حين ــل ذل ــخ البط ــد رس ــان، وق ــع احلرم وواق
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رصخ بإعجــاب )احلازمــي 1٤3٤هـــ/2٠13م:29(، 
بعــد انتهــاء قصتهــا التــي روهتــا لــه: "اهلل، رائــع 
يــا هــدى؛ هكــذا تكــون النهايــة. نــص حمكــم، 
ــي  ــع" )احلازم ــدى رائ ــا ه ــع ي ــة، رائ ــة مدهش وهناي
آمــال  صــارت  وبذلــك  1٤3٤هـــ/2٠13م:29(. 
ــي  ــة قصتهــا الت هــدى أضغــاث أحــالم جســدهتا هناي
كانــت حتكيهــا للمحبــوب/ احللــم؛ فقــد جعلــت هناية 
قصتهــا مــع الطائــر أن أغلقــت كل وســائل التواصــل 
مــع الطائــر بعــد أن قــرر الرحيــل عنهــا، وهنــا يتوقــف 
حلمهــا الــذي تنتظــر مــن الرجــل التفاعــل معــه، لــذا 
يمكــن القــول: أحســنت يــا هــدى؛ ألنــك أجــدت يف 
ــدى؛  ــا ه ــنت ي ــم، أحس ــك احلل ــة ذل ــاح إىل هناي اإلمل
ألنــِك رســمِت خطــا واقعيــا يقطــع تعلقــك باحللــم. 
ويظهــر أن البطــل وجــد يف الطائــر حمــاكاة لواقعــه مــع 
هــدى فهــو كان يــراوح ويــرتدد يف ماهيــة عالقتــه هبــا، 
بيــد أن الطائــر/ الرمــز قطــع القــول، ورســخ الواقــع، 
ــة  ــدى إىل احلقيق ــل وه ــاد البط ــالم. وأع ــذ األح ونب
التــي غابــت عنهــام يف حلــم صعــب املنــال؛ لــذا ختــم 
الــراوي القصــة بقولــه: "مل تقــل شــيئا، مل يســمع ســوى 
صــوت نشــيج متقطــع، وســامعة تقفــل هبــدوء بائــس" 

1٤3٤هـــ/2٠13م:29(. ــي  )احلازم
ــا  ــني؛ أحدمه ــني متوازي ــة حدث ــد يف القص ــذا نج وهك
ــري  ــدى بالط ــة ه ــك يف عالق ــة وذل ــة مغلق ــى هناي انته
يف قصتهــا املضمنــة يف القصــة -حمــل الدراســة-؛ 
بالطائــر  هــدى  قصــة  بطلــة  عالقــة  انتهــت  إذ 
)احلازمــي  معــه  التواصــل  وســائل  كل  وقطعــت 
املضمنــة  النهايــة  وتلــك  1٤3٤هـــ/2٠13م:28(، 
ــدى؛  ــل هب ــة البط ــة عالق ــزي لنهاي ــة دال رم يف القص
فقــد "ســاد صمــت ثقيــل قبــل أن يــرصخ بإعجــاب: 
اهلل! رائــع يــا هــدى! هكــذا تكــون النهايــة نــص حمكــم 
ــي  ــع" )احلازم ــدى رائ ــا ه ــع ي ــة رائ ــة مدهش وهناي

1٤3٤هـــ/2٠13م:29(.

املضمون السيايس:
ويف قصــة )خلــف الزجــاج العاكــس( )احلازمــي 
البطــل  يســتيقظ  1٤3٤هـــ/2٠13م:٤6-5٤(، 
النــدم،  يف  غارقــا  "فزعــا،  املظلمــة  غرفتــه  يف 
)احلازمــي  للمــوت"  ومهيئــا  باهلزيمــة،  ومثقــال 
ــف يف  ــف وق ــائال كي 1٤3٤هـــ/2٠13م:٤7(، متس
ــف  ــه؟!؛ ليق ــل أرست ــاهد قت ــام مش ــا أم ــم صامت احلل
بعــد ذلــك أمــام نافــذة غرفتــه املطلــة عــىل فنــاء املنزل؛ 
ــزل  ــاء، ن ــك الفن ــة لذل ــة ضخم ــام عرب ــاهد اقتح ليش
ــم،  ــالت دماؤه ــه؛ فس ــراد أرست ــوا أف ــود قتل ــا جن منه
ــذي  ــم ال ــرة للحل ــاكاة ظاه ــم يف حم ــرت جثثه وتناث
ــرك  ــهد- مل حي ــة املش ــم تكراري ــه -رغ ــد أن ــه، بي أفزع
ســاكنا، ومل يســع إىل مســاعدة أهلــه، والدفــاع عنهــم. 
أمــا اجلــريان واملــارة يف الشــارع فــرتاوح موقفهــم بــني 
ــربود  ــازل ب ــطح املن ــن أس ــة م ــاالة والفرج ــدام املب انع
ــذا مل  ــة، ل ــك العائل ــع تل ــاين م ــل إنس ــي أي تفاع ينف
جيــد بطــل القصــة أمامــه إال أن يبصــق عليهــم، بيــد أن 
بصاقــه ارتطــم بزجــاج النافــذة، وعــاد إىل وجهــه. وقد 
ــال  ــك، فق ــل لذل ــتحقاق البط ــن اس ــراوي ع ــرب ال ع
ــتحقه.  ــت أس ــي، وكن ــاد إىل وجه ــانه: "وع ــىل لس ع
ــاج  ــف الزج ــكاين خل ــا يف م ــت واقف ــذي بقي ــا ال أن
العاكــس، أرقــب املشــهد وكأهنــم ليســوا أهــيل. لكــم 
أشــعر باخلزي اآلن؟!" )احلازمــي 1٤3٤هـ/2٠13م: 
5٠(، ثــم عــاد إىل رسيــره بخطــا جمهــدة، وقلــب 
منكــس، ورمــى جســده املنهــك عــىل الرسيــر، وبكــى، 
ثــم قــام وتنــاول جهــاز التحكــم عــن بعــد، وضغــط 
ــة مجلــة  ــار املتضمن زر التشــغيل، وشــاهد نــرشة األخب
مــن أخبــار القضيــة الفلســطينية؛ لريبــط البطــل -بعــد 
ــام  ــه، ب ــل أرست ــاهد قت ــه، ومش ــاهد حلم ــك- مش ذل
ــت  ــم القصــة بـ"رأي ــار؛ ليخت يشــاهده يف نــرشة األخب
ــي  ــت أبك ــأة، وكن ــة املطف ــا يف الشاش ــي منعكس وجه

بحرقــة" )احلازمــي 1٤3٤هـــ/2٠13م:52(.
وتفصيالتــه  وامتداداتــه  احللــم  مشــاهد  ختــرج  مل 
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عــن الواقــع، لــذا يمكــن القــول باتفــاق رسديــة 
– القصــة  يف  املشــاِهد  والبطــل/  احلــامِل  البطــل/ 
ــة  ــامِل -واحلال ــة احل ــارت رسدي ــة-، فص ــل الدراس حم
تلــك- تنبــؤات هيــأت لتلقــي الواقــع، فمشــاهد 
القتــل والتنكيــل وانعــدام املبــاالة والصمــت والــربود 
البطــل/  واحــدة يف احلالــني، لــذا صــار موقــف 
املشــاِهد يف خامتــة القصــة تكــرارا ملوقــف احلــامل؛ 
ــول  ــة. يق ــكاء بحرق ــار والب ــزن واالنكس ــث احل حي
ــا  ــي منعكس ــت وجه ــة "ورأي ــر القص ــراوي يف آخ ال
يف الشاشــة املطفــأة، وكنــت أبكــي بحرقــة" )احلازمــي 

1٤3٤هـــ/2٠13م:5٤(.

املبحث الثاين: أنامط اخلامتة:
ــة  ــث إىل اخلامت ــة البح ــة يف مدون ــامط اخلامت ــت أن تنوع
ــة  ــة، اخلامت ــة الرمزي ــة، اخلامت ــة املفتوح ــة، اخلامت املفاجئ
التنويريــة/ التجــيل، اخلامتــة التأمليــة، اخلامتــة البدايــة، 

اخلامتــة الــذروة.

عناوين القصص:األنامط:
حنني - هناية -كأهنا أنتاخلامتة املفاجئة
حنني اخلامتة التأملية
حنني - هناية اخلامتة البداية

حالة - هناية - كأهنا أنت- العاجز  اخلامتة املفتوحة
حالة - العاجز - خلف الزجاج العاكساخلامتة الرمزية
حالة اخلامتة الذروة

اخلامتة التنويرية/
كأهنا أنت التجيل

ويمكن تلخيص تلك األنامط يف اجلدول اآليت:
ــة  ــم يف القص ــدد اخلواتي ــم تع ــة اخلواتي ــت مقارب جل
الواحــدة، فقصــة )العاجــز( مثــال مزجــت بــني اخلامتــة 
املفتوحــة واخلامتــة الرمزيــة، ولــكل خامتــة منهــا مقاربة 
ــع  ــا م ــا دون تداخله ــة هب ــا اخلاص ــا، يف صورهت ختصه
ــك  ــول: إن ذل ــن الق ــذا يمك ــم، ل ــن اخلواتي ــا م غريه
التعــدد مل يكــن تعــدد تضــاد أو تقابــل؛ بــل هــو تعــدد 

ــة.  ــا الفني ــة وبنيته ــم دالالت القص ــوع يدع تن

1-اخلامتة املفاجأة:
ــع  ــني( بالواق ــة )حن ــة قص ــي يف خامت ــدم املتلق يصط
ــل  ــرار تفاصي ــم تك ــو رغ ــل، فه ــه البط ــذي يعيش ال
املــايض وذكرياتــه يف احللــم، إال أنــه ال يتذكــر منهــا إال 
ــاء  ــح أصدق ــن مالم ــزاء م ــم، وأج ــور بيته ــض ص بع
ــى صــوت األذان احلــارض يف احللــم  ــل حت ــه، ب طفولت
ــت  ــاح أزال ــواء الصب ــك أن أض ــع؛ ذل ــٍف يف الواق خمت
ــق  ــأة تعم ــك املفاج ــر. وتل ــن الفج ــن زم ــى م ــا تبق م
ــت  ــو كان ــة؛ إذ ل ــه القص ــمت ب ــذي وس ــني( ال )احلن
ــم  ــا يف احلل ــع كحضوره ــارضة يف الواق ــل ح التفاصي
لصــار حــال البطــل مقتــرصا عــىل التذكــر املجــرد، أو 
ــد  ــيس، بي ــي أو نف ــاط عاطف ــايض دون ارتب ــخ امل تأري
أن اختفــاء جــل تفاصيــل ذلــك املــايض يزيــد الشــوق 
ــل يف  ــإن البط ــذا ف ــه، ل ــني إلي ــه واحلن ــق ب ــه والتعل إلي
كل مــرة "يعــود إىل فراشــه، يتدثــر، وحيــاول اســتكامل 
مــا رآه" )احلازمــي 1٤3٤هـــ/2٠13م:1٤( يف حلمه.
أمــا قصــة )هنايــة(، فقــد تضمنــت مجلــة من املــؤرشات 
واإلرهاصــات لوجــود اتســاق يف العالقــة بــني الرجــل 
ــه  ــد أن موقف ــدى(، بي ــقة )ه ــرأة العاش ــد( وامل )الناق
مــن القصــة األخــرية )املــرأة والطائــر( قطــع كل تلــك 
التوقعــات، وكــرست أفــق انتظــار املتلقــي، حني أشــاد 
بموقــف املــرأة يف القصــة، وأهنــا قــررت االبتعــاد 

ــر. والتخــيل عــن عالقتهــا بالطائ
ــوان  ــذ عن ــي من ــف املتلق ــت( يق ــا أن ــة )كأهن ويف قص
ــة بطلهــا صديقــان قديــامن  ــة حقيقي القصــة أمــام جترب
)رجــل وامــرأة( اجتمعــا يف قاعــة االختبــار، بيــد 
أن املفاجــأة أن كل ذلــك حلــم وحســب، ويبــدو 
ــل  ــب، ب ــاء وحس ــل اللق ــت يف ختي ــأة ليس أن املفاج
ــة/  ــون العالق ــا تك ــا، وحينه ــة ذاهت ــة العالق يف حقيق
ــة  ــده قاع ــر جتس ــع مري ــن واق ــاة م ــوق نج ــم ط احلل
ــة  ــة يف هناي ــدة املاثل ــة الوحي ــي احلقيق ــار، فه االختب
القصــة؛ إذ يقــول:" كانــت الســاعة تشــري إىل الســابعة 
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صباحــا، ومل يكــن أمامــي ســوى نصــف ســاعة ألحلــق 
باالمتحان")احلازمي1٤3٤هـــ/2٠13م:3٤(، فقاعــة 

ــة. ــك العالق ــي يف تل ــرص احلقيق ــي العن ــار ه االختب

2-اخلامتة التأملية:
ــتيقاظ  ــد كل اس ــني( بع ــة )حن ــل يف قص ــود البط يع
ــح  ــه، وتلــك العــودة تفت ــوم؛ الســتكامل ذكريات إىل الن
ــل  ــي، فه ــث ه ــن حي ــل م ــة البط ــل يف رغب ــاب تأم ب
عودتــه هــروب مــن الواقــع إىل احللــم، أم حنــني جمــرد 
إىل ذكريــات قديمــة، أم أحــالم عابــرة ال دالالت هلــا، 
أم أهنــا رغبتــه يف توثيــق ذلــك املــايض بكثــرة الرجــوع 
إليــه ألمهيتــه لديــه، إىل غــري ذلــك مــن األســئلة التــي 
تثريهــا عــودة البطــل للنــوم يف هنايــة القصــة )احلازمــي 

1٤3٤هـــ/2٠13م:13 - 1٤(.

٣-اخلامتة البداية:
ــل  ــىل جع ــا ع ــني( وهنايته ــة )حن ــة قص ــزت بداي ارتك
احللــم أداة للتعبــري عــن احلنــني إىل املــايض واالرتبــاط 
ــة: "كل  ــة القص ــول يف بداي ــه. يق ــق بذكريات ــه والتعل ب
ــا يــرى احللــم نفســه منــذ مخــس ســنوات،  ســنة تقريب
ــده  ــره، ويفتق ــات ينتظ ــى ب ــرر حت ــر يتك ــذا األم وه
ثــم  /2٠13م:13(،  تأخر")احلازمي1٤3٤هـــ  إذا 
يقــول يف هنايتهــا: "يعــود إىل فراشــه، يتدثــر، وحيــاول 
اســتكامل مــا رآه" )احلازمي 1٤3٤هـــ/2٠13م:1٤(، 
فصــار بطــل القصــة -واحلالــة تلــك- أســريا ألحــالم 
ــي،  ــا ينته ــه، وهب ــدأ يوم ــا يب ــا، هب ــايض وذكرياهت امل
ــة  ــات الطفول ــني إىل ذكري ــذوة احلن ــي ج ــك يذك وذل

ــباب.   والش
ــة  ــة باحتاملي ــة( ارتبطــت اخلامتــة البداي ويف قصــة )هناي
عــودة املــرأة )هــدى( لعــرض مشــاعرها نحــو البطــل؛ 
ــل  ــامعة تقف ــة "وس ــري يف القص ــدث األخ ــون احل فيك
ــي 1٤3٤هـــ/2٠13م:29(  ــس" )احلازم ــدوء بائ هب
بابــا تدلــف منــه املــرأة العاشــقة لتعزيــز عشــقها للبطل 
الــذي كشــفت أحــداث القصــة عــن فــرط تعلقهــا بــه.

4-اخلامتة املفتوحة:
ــرية  ــام ح ــة( أم ــة )حال ــة قص ــل يف خامت ــف البط يق
ــه،  ــة مرتاكمــة، تتجــىل يف تناقــض موقــف زوجت برشي

ــك:  ــان ذل ــه، وبي ــن حلم ــه م وصديق

-املوقف األول:
الزوجــة: "ال ختــف هــذه جمــرد أحــالم ال معنى هلــا..." 

)احلازمي 1٤3٤هـ/2٠13م:19(.
وهــذا  كلــه،  القلــق  هــذا  شــيخ  "يــا  الصديــق: 
ــف،  ــف.. ال خت ــه، ال خت ــم تاف ــل حل ــن أج ــوف م اخل
ــي  ــك..." )احلازم ــط نفس ــك، وضب ــق دقن ــم احل ق

1٤3٤هـــ/2٠13م:19(.

-املوقف الثاين: 
ــق  ــة والصدي ــعي الزوج ــف يف س ــك املوق ــىل ذل يتج
إىل تفســري احللــم، فقــد اتصلــت الزوجــة بمفــرس 
األحــالم يف خامتــة القصــة، أمــا الصديــق فقــد طلــب 
"تعــال  البطــل االتصــال بمفــرس األحــالم:  مــن 
نتصــل عــىل برنامــج تفســري األحــالم" )احلازمــي 

1٤3٤هـــ/2٠13م:19-2٠(. 
ــق،  ــة والصدي ــف الزوج ــر يف موق ــض ظاه إن التناق
ال  أحــالم  أضغــاث  حلمــه  أن  عــىل  أمجعــا  فهــام 
تســتدعي القلــق أو اخلــوف، ويف الوقــت نفســه ســعيا 
إىل تفســريه، وعــزز ذلــك التناقــض احلــرية اإلنســانية 
ــا  ــرار بأهن ــني اإلق ــالم، وب ــري األح ــة يف تعب ــني الرغب ب
التحقــق مــن عدمــه،  لنســبية  أضغــاث خاضعــة 
ــروب  ــانية يف ه ــرية اإلنس ــك احل ــب تل ــد الكات وجس
ــك  ــارت تل ــة، فص ــة املفتوح ــة القص ــل يف خامت البط
ــراه يف  ــا ي ــام م ــان أم ــرية اإلنس ــا حل ــة أنموذج اخلامت
ــني  ــبيته، وب ــق ونس ــة التحق ــني احتاملي ــو ب ــه، فه منام
اعتبارهــا أحاديــث نفــس وأضغــاث أحــالم ال أكثــر، 
ــا  ــيبقى مرتبط ــاين- س ــار الث ــر باخلي ــه -وإن أق ــع أن م
ــم،  ــري احلل ــل يف تعب ــاين املتمث ــري اإلنس ــزوع الفط بالن
ــة  ــف الزوج ــلفت- يف موق ــام أس ــد -ك ــك متجس وذل
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ــق. والصدي
املتلقــي  أمــام  اخلامتــة  تفتــح  )هنايــة(  قصــة  ويف 
ــا،  ــن حبه ــدى( ع ــرأة )ه ــيل امل ــام: خت ــني؛ أوهل احتامل
وابتعادهــا عــن البطــل، وثانيهــام: أهنــا ســتعيد عــرض 
مشــاعرها األنثويــة بطريقــة أخــرى؛ إذ إهنــا وصلت إىل 
غايــة احلــب الــذي ال تســتطيع معــه نســيان البطــل، بيد 
أن ذلــك االحتــامل يضعــف أمــام مــؤرش نــيص، وهــو 
القصــة األخــرية التــي عرضتهــا عــىل البطــل )الناقــد(، 
ــة  ــل لفرضي ــض البط ــة رف ــا إىل احتاملي ــت فيه وأملح
ــي  ــه احلقيق ــة موقف ــد معرف ــا تري ــام، وكأهن ــب بينه احل
دون أن جتــرح كرامتهــا بوصفهــا أنثــى، أو يكــون قــرار 
ــا أو  ــا أو إلزام ــام فرض ــب بينه ــة احل ــتجابة لعالق االس
جماملــة، ويتأكــد ذلــك االحتــامل بالفقــرة األخــرية مــن 
اخلامتــة: "مل تقــل شــيئا، مل يســمع ســوى صــوت نشــيج 
ــي  ــس" )احلازم ــدوء بائ ــل هب ــامعة تقف ــع، وس متقط
وبكــت  صمتــت  فهــي  1٤3٤هـــ/2٠13م:29(، 
ــك  ــر، وبذل ــرف اآلخ ــرار الط ــد ق ــن، بع ــيج حزي بنش
غــدت احتامليــة ابتعادهــا أعــىل مــن احتامليــة عودهتــا، 
ــن  ــني قراري ــة مراوحــة ب ــذا صــارت اخلامتــة املفتوح ل

ــي. ــدى املتلق ــة ل ــة داللي ــة حركي ــان القص يمنح
أنــت(  البطــل يف خامتــة قصــة )كأهنــا  ويســتيقظ 
ــرأة  ــك امل ــه بتل ــي أن عالقت ــة، وه ــة مؤمل ــىل حقيق ع
حلــم ال واقــع "وحــني مــددت يــدك الناعمــة إىل 
خــدي اســتيقظت، كانــت الســاعة تشــري إىل الســابعة 
صباحــا، ومل يكــن أمامــي ســوى نصــف ســاعة ألحلــق 
/2٠13م:3٤(.  1٤3٤هـــ  )احلازمــي  باالمتحــان" 
ــل  ــا: ه ــدة؛ منه ــاؤالت ع ــة تس ــك اخلامت ــرح تل وتط
ذلــك احللــم مبــرش بلقــاء قــادم بــني البطــل واملــرأة؟ 
ــارت يف  ــام س ــع ك ــداث يف الواق ــري األح ــل ستس وه
احللــم؟ وهــل ســيتمكن البطــل مــن كبــح مجــاح 
ــدث يف  ــام ح ــان ك ــة االمتح ــت قاع ــه إذا دخل عاطفت
احللــم؟ أم أن تلــك العالقــة وأحداثهــا أمنيــات ســعى 
إىل حتقيقهــا يف الـــحلم كــام يــرى علــامء النفــس كفرويد 

مثــال؛ إذ يــرون أن لأحــالم أغراضــا وتفســريات 
تتلخــص يف انشــغال النفــس بعنــارص تلــك األحــالم 
املختلطــة )فرويــد، 1962م: 1٠٤-113(. وتلــك 
التســاؤالت وغريهــا تفتــح القصــة أمــام العديــد 
مــن االحتــامالت والــدالالت التــي تبعــث الــروح يف 
النــص، فيغــدو نصــا متحــركا ينبــذ ســكون الداللــة.
ويتدافــع البطــل يف قصــة "العاجــز" بــني حلــم وواقــع؛ 
ــد  ــع جيس ــاه، وواق ــه وصب ــام طفولت ــد أي ــم جيس حل
ــم  ــم ووجباهت ــه هلمومه ــال، وحتمل ــن الرج ــه س بلوغ

ــم.  ــم ومبادئه وقيمه
ــة؛ إذ  ــة القص ــذ بداي ــع من ــك التداف ــامل ذل ــربز مع وت
افتتحهــا الكاتــب بتنبيــه حيــرج )نارص(:"اليــوم واليــوم 
فقــط تنبــه إىل أنــه مل يعــد يليــق بــه هــذا، كان لكلــامت 
أســتاذه اجلليــل الشــيخ أمحــد دور كبــري يف تنبهــه. 
ــن  ــة م ــع جمموع ــارع م ــري يف الش ــو يس ــتوقفه وه اس
املراهقــني، جذبــه بلطــف مــن بينهــم، انفرد بــه يف ركن 
بعيــد، وقــال لــه بلهجــة األب الناصــح: ال يليــق بــك 
ــك  ــى نلتمــس ل ــريا حت ــد شــابا صغ ــت مل تع ــذا، أن ه
ــق برجــل  ــرآة، هــل يلي األعــذار، انظــر لنفســك يف امل
يف مثــل ســنك أن يطلــق شــعره هكــذا، ويســدله عــىل 
ــة يف  ــع صبي ــارع م ــط الش ــري وس ــاة، ويس ــه كالفت كتفي
ســن أوالده؟..." )احلازمي 1٤3٤هـــ/2٠13م:37(. 
ــرة  ــم م ــر: "ك ــدث آخ ــع بح ــك التداف ــزز ذل ــم تع ث
ــه  ــرض عن ــرة أع ــم م ــكالم؟ وك ــذا ال ــل ه ــمع مث س
وكأنــه ال يعنيــه؟! ولكنــه اليــوم، واليــوم فقــط أحــس 
للكلــامت وقعــا خمتلفــا، شــعر هبــا نصــاال حــادة 
ــه  ــني رفاق ــن ب ــل م ــارشة. انس ــب مب ــرس يف القل تغ
ــي  ــا" )احلازم ــكا جرحي ــه منه ــاد إىل غرفت ــدوء، وع هب
املقطــع  يف  واملالحــظ  1٤3٤هـــ/2٠13م:37(. 
ــر  ــح تأث ــري إىل ترجي ــع يس ــابق أن التداف ــرسدي الس ال
ــة  ــل يف مجل ــك متج ــد، وذل ــيخه أمح ــكالم ش ــارص ب ن

ــا:  ــيص؛ ومنه ــاء القص ــارص البن ــن عن م
فهــي  نــارص،  يف  الشــيخ  كلــامت  أثــر  وصــف   -
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قلبــه. يف  املغروســة  احلــادة  كالنصــال 
- رسد حدث مفارقة نارص لرفاقه هبدوء.

- عودة نارص إىل غرفته منهكا جرحيا.
ــة  ــرسد مجل ــر ب ــك التأث ــة ذل ــة كف ــت القص ــم رجح ث
مــن ســلوكيات البطــل التــي تعــزز تأثــره بــكالم 
ــل  ــاذا يفع ــدري م ــن ي ــك: "مل يك ــن ذل ــيخ؛ وم الش
عــىل وجــه التحديــد. كان يريــد أن يبكــي، وكان 
ــد  ــرآة، وكان يري ــا يف امل ــه ملي ــر إىل وجه ــد أن ينظ يري
أن يســتلقي عــىل فراشــه لينــام، فالنــوم مــالذه الوحيــد 
ــري، وكان  ــن التفك ــى ع ــز حت ــه عاج ــعر بأن ــام ش كل
ــه،  ــة يف قلب ــادة املغروس ــراب احل ــزع احل ــد أن ينت يري
ــي  ــد" )احلازم ــا يري ــدري م ــد ي ــد ... مل يع وكان يري

1٤3٤هـــ/2٠13م:37(. 
التيهــان  بــني  شــيخه  كلــامت  بعــد  نــارص  راوح 
واالرتبــاك والــرتدد بــني مــا يريــد ومــا ال يريــد، 
ــه؛ إذ  ــر ب ــيخ، والتأث ــح الش ــل إىل نص ــا ذاك إال مي وم
ــه  ــكان موقف ــرة ل ــامت العاب ــل الكل ــه يف حق ــو صنف ل
اختــالط  يعكــره  وال  الــرتدد،  يفســده  ال  ثابتــا، 
ــالم  ــر االستس ــل إن مظاه ــرأي، ب ــاك ال ــر، وارتب األم
والعجــر عــن التغــري املــرسودة بعــد موقــف الــرتدد)1(، 
املدروســة؟ وعليــه تغــدو األحــالم املختلطــة حالــة أو 
موقفــا يمــر بــه اإلنســان، يفــرس تعلقــه بأشــياء معلومة 
ــا أو  ــا أو توجه ــه رأي ــرض علي ــة، دون أن يف أو جمهول
ســلوكا أو نحــو ذلــك. ويبــدو أن رؤيــة الكاتــب تســري 
ــوى  ــت س ــة ليس ــالم املختلط ــاه، فاألح ــك االجت يف ذل
ــق يف  ــادة ال ندق ــن يف الع ــة، "ونح ــري معقول ــالم غ أح
تأويــل هــذه األحــالم، ونكتفــي بــأن نصفهــا أضغــاث 
علــامء  أن  بيــد  1962م:1٠٤(،  )فرويــد،  أحــالم" 

ــس النف
ــا  ــالم أغراض ــك األح ــرون أن لتل ــال- ي ــد مث -فروي

)1( من تلك املظاهر: "شعر أنه عاجز حتى عن فتح اجلريدة"، "بقي ممددًا عىل فراشه وقتا طويال 
ال يعرف مدته بالضبط"، "يتذكر أنه دخل إىل غرفته والشمس متد شعاعا كسوال من النافذة 

الغربية"، "ال يستطيع مد يده إىل اللمبة القريبة منه" )احلازمي 1٤3٤هـ/2٠13م:38(.

ــارص  ــس بعن ــغال النف ــص يف انش ــريات، تتلخ وتفس
ــد، 1962م:1٠3- ــة )فروي ــالم املختلط ــك األح تل

.)1٠٤
وتتجــىل الرمزيــة يف قصــة )العاجــز( يف قــرار االنتقــال 
ــد  ــة(، فق ــع )الرجول ــة( إىل الواق ــم )الطفول ــن احلل م
تيقــظ البطــل )نــارص( مــن أحــالم طفولتــه، وتنبــه إىل 
احلقيقــة التــي جتاهلهــا لســنني. ولتأكيــد ذلــك ذهــب 
إىل املغســلة، وقــص شــعره الــذي يرمــز لتلــك الفــرتة 
ــه  ــام نفس ــا أم ــدا غريب ــا ب ــه، وحينه ــن حيات ــة م الزمني
ــن،  ــن الزم ــا م ــة ردح ــالم الطفول ــىل أح ــادة ع املعت
لــذا بــدا -كــام وصفــه الــراوي- " كديــك بــال عــرف" 
ــب  ــه كس ــي 1٤3٤هـــ/2٠13م:٤3(، ولكن )احلازم
ــدرة  ــو الق ــز نح ــاز العج ــىل اجتي ــه ع ــه، وقدرت نفس
ــن  ــا ع ــل، وإن كان خارج ــو األفض ــري نح ــىل التغ ع

ــه. ــواه ورغبت ه
ويف قصــة )خلــف الزجــاج العاكــس( )احلازمــي 
1٤3٤هـــ/2٠13م:٤7-5٤(، رمــز الــراوي بموقف 
البطــل مــن قتــل أرستــه إىل موقــف العــامل مــن معانــاة 
ــلمني  ــاعر املس ــة إىل مش ــطيني، إضاف ــعب الفلس الش
ــزن  ــرس واحل ــاعر التح ــني مش ــة ب ــرب املراوح والع

واألمل. 
وقــد جــىّل الــراوي ذلــك بجملــة مــن املقاطــع 
الرسديــة؛ ومنهــا: "اســتيقظت مــن النــوم فزعــا، 
ــا للمــوت"  غارقــا يف النــدم، ومثقــال باهلزيمــة، ومهيئ

ومنهــا 1٤3٤هـــ/2٠13م:٤7(.  )احلازمــي 
أيضــا :"كانــت احلجــرة غاطســة يف الظــالم، وروحــي 
طائــر خفــاق األجنحــة يرفــرف هبلــع يف قفــيص 
ــف وأرصخ:  ــعر رأيس بعن ــد ش ــا أش ــدري، وأن الص
كيــف وقفــت كاللــوح وأنــا أراهــم يقتلــون أيب وأمــي 
ــف؟!!!"  ــف ؟!! كي ــي؟! كي ــام عين ــويت أم وكل إخ

1٤3٤هـــ/2٠13م:٤7(.  ــي  )احلازم
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6-اخلامتة الذروة:
موقــف  ذروة  )حالــة(  قصــة  يف  اخلامتــة  جســدت 
ــال يف  ــذي رآه متمث ــاين ال ــض اإلنس ــن التناق ــل م البط
ــتامع إىل  ــل االس ــه؛ إذ مل يكم ــه وصديق ــف زوجت موق
تفســري حلمــه، بــل "أطفــأ التلفزيــون فجــأة، وقــذف 
بالريمــوت كنــرتول بعيــدا، حتــى ال يصــل إليــه 
ــه،  ــادي علي ــه ين ــا وصديق ــرج مرسع ــه، وخ صاحب
ــدري إىل  ــن ي ــه. مل يك ــه مل جيب ــود لكن ــاه أن يع ويرتج
ــرك  ــة.. ت ــة وموحش ــن خالي ــب؟ كل األماك ــن يذه أي
ــا  ــدا ويائس ــارع وحي ــض يف الش ــذ يرك ــيارته، وأخ س

2٠13م:2٠(.    1٤3٤هـــ/  )احلازمــي  وخمــذوال" 

٧-اخلامتة التنويرية/التجيل:
حقيقــة  أنــت(  )كأهنــا  قصــة  يف  اخلامتــة  كشــفت 
العالقــة بــني البطــل واملــرأة، فتلــك العالقــة وأحداثهــا 
وحواراهتــا وتدافــع شــخصياهتا، كل ذلــك حلــم 
ــه  ينشــده البطــل، ولكــن الســؤال الــذي ال جتيــب عن
ــالف أم  ــع س ــة لواق ــم حكاي ــك احلل ــل ذل ــة: ه اخلامت
ــدروس  ــص امل ــاح الن ــزز انفت ــذا يع ــة؟ وه ــة قادم أمني
أمــام مجلــة مــن االحتــامالت والــدالالت التــي أرشت 
إليهــا عنــد مقاربــة اخلامتــة املفتوحــة يف هــذه القصــة يف 

ــث األول. املبح

املبحث الثالث: اآلليات الفنية للخامتة:
1- الرسد:

مدونــات  يف  الــرسد  مصطلــح  دالالت  تعــددت 
الــرسد  هــو  هنــا،  هيمنــا  مــا  أن  بيــد  النقــد، 
األفعــال  حتكــي  قصصيــة  أداة  هــو  حيــث  مــن 
الواقعيــة  صورهتــا  مــن  وتنقلهــا  واألحــداث 
)قســومة،  متخيلــة  لغويــة  صــورة  إىل  املتحركــة 
.)113 د.ت:  إســامعيل،  1٤3٠هـــ/2٠٠9م:213، 
وســيقف هــذا احلقــل مــن البحــث عــىل النظــام 
ــاب  ــك أن "اخلط ــة؛ ذل ــرسد يف املدون ــة ال ــي لبني الزمن
ــال  ــون متص ــه، يك ــوص يف ذات ــي خمص ــام زمن ذو نظ

اعتبــارات  مــن  انطالقــا  منشــئه  بــإرادة  نســقه  يف 
ــب األديب أو  ــيص أو املذه ــس القص ــا اجلن ــتى يمليه ش
التصــور اجلــاميل والفكــري لــدى الكاتــب" )قســومة، 

1٤3٠هـــ/2٠٠9م: 21٤(. 
بالنظــام  يلتــزم  ال  للخطــاب  الزمنــي  النظــام  إن 
الزمنــي للقصــة )احلكايــة(؛ ذلــك أن منشــئ اخلطــاب 
ــىل  ــدع ال ع ــا ي ــذ وم ــام يأخ ــرورة في ــرصف بال مت
ــق  ــتحالة التطاب ــام الس ــب، وإن ــار وحس ــبيل االختي س
بــني زمــن القصــة )احلكايــة( واخلطــاب، والســتحالة 
ــال  ــة، فض ــال الرسدي ــع األفع ــل بجمي ــامم الكام االهت
عــن االختالف بــني الزمنــني، فزمــن القصــة )احلكاية( 
جيــري وفــق قوانــني احليــاة واملنطــق والزمــن؛ أي 
ــوف  ــي املأل ــب الزمن ــق الرتتي ــة وف ــارصه متتالي أن عن
)املــايض -احلــارض -املســتقبل(، أمــا يف اخلطــاب 
فهــذه الرتاتبيــة الزمنيــة غــري رضوريــة بــل غــري ممكنــة 
دومــا؛ إلمكانيــة التقديــم والتأخــري واحلــذف. إضافــة 
ــة  ــرة يف القص ــن م ــر م ــرر أكث ــد يتك ــدث ق إىل أن احل
)احلكايــة(، أمــا يف اخلطــاب فهــذا التزامــن مســتحيل؛ 
إذ ال بــد مــن اللجــوء إىل إعــادة تنظيمــه وفــق ترتيــب 
خيتــاره الكاتب )قســومة، 1٤3٠هـــ/2٠٠9م:215(. 
وخالصــة القــول "أن كال مــن هذيــن الزمنــني ذو 
ــام  ــة، وأن نظاميه ــة خمصوص ــوص، وطبيع ــام خمص نظ
ــداث  ــع األح ــاب ال يتاب ــار أن اخلط ــان باعتب ال يتطابق
يف خطيتهــا، وإنــام هــو يتضمنهــا عــىل نحــو خمصــوص 
ــذا  ــتباق، وه ــداد واالس ــريت االرت ــن ظاه ــو م ال خيل
ــه  ــت ِوفق ــذي حصل ــام ال ــط النظ ــي رضورة ضب يعن
األعــامل يف املغامــرة، ثــم ضبــط النظــام الزمنــي الــذي 
ــومة،  ــاب" )قس ــامل يف اخلط ــذه األع ــه ه وردت ِوفق
بــإزاء  نكــون  وبذلــك  1٤3٠هـــ/2٠٠9م:215(، 
ازدواج زمنــي )قســومة، 1٤3٠هـــ/ 2٠٠9م: 215(.
ــة  ــن القص ــني زم ــة ب ــتويات العالق ــت مس ــد تنوع وق
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وزمــن اخلطــاب يف مدونــة البحــث؛ مــن حيــث 
ــدأ  ــني( تب ــة )حن ــي قص ــر، فف ــدة والتوات ــب وامل الرتتي
ــني: " كل  ــف)1( يف الســطرين األول القصــة بقــص مؤلَّ
ســنة تقريبــا يــرى احللــم نفســه، منــذ مخــس ســنوات، 
ــده  ــره، يفتق ــات ينتظ ــى ب ــرر حت ــر يتك ــذا األم وه
ــم  ــي 1٤3٤هـــ/2٠13م: 13(، ث ــر" )احلازم إذا تأخ
حتولــت العالقــة يف مســتوى الرتتيــب إىل إرجــاع زمني 
ــا  ــر فيه ــابقة، يتذك ــداث س ــم بأح ــاط احلل ــي ارتب حيك
البطــل  املــايض ويعلــن تعلقــه بــه وحنينــه إليــه، فقــد 
ــه إىل  ــم يتج ــر، ث ــالة الفج ــع أذان ص ــتيقظ م كان يس
محــام والــده يف طــرف )احلــوش(، ثــم يتوضــأ وخيــرج 
إىل املســجد؛ ليلتقــي برفاقــه يف احلــارة، ثــم جيــرون إىل 
املســجد إلدراك الركعــة، وبوصوهلــم إىل املســجد تبــدأ 
ــىل  ــة ع ــة ومنافس ــني مدافع ــويل ب ــث الطف ــة العب رحل
األماكــن، حينهــا يتضايــق منهــم الكبــار، ويتوعدوهنــم 
بالعقــاب، بيــد أن األطفــال يفــرون بعــد الصــالة هربــا 
ــم  ــام ينتظره ــؤون باإلم ــم يفاج ــاب، إال أهن ــن العق م
عنــد البــاب بخيزرانــة ال جتــد ســبيال إليهــم؛ إذ يفــرون 
هاربــني، وهــو يضحــك قائــال: "شــياطني". وقــد 
ــو  ــس، وه ــة الرئي ــور القص ــاع حم ــك اإلرج ــوى ذل ح
ــه  ــه وأحزان ــه وأفراح ــكل ذكريات ــايض ب ــني إىل امل احلن

ــه. بــل بــكل جزئيات
ينتقــل اخلــط الزمنــي بعــد ذلــك اإلرجــاع إىل الزمــن 
ــة  ــث زوج ــة؛ حي ــه القص ــت ب ــذي ختم ــارض ال احل
البطــل توقظــه للصــالة، فيســتيقظ قاطعــا حلمــه 
ــا رآه،  ــل م ــر تفاصي ــاوال تذك ــي( حم ــاع الزمن )اإلرج
ــن  ــزاء م ــر إال أج ــو ال يتذك ــدوى، فه ــن دون ج ولك
ــون  ــك يك ــه، وبذل ــح أصدقائ ــم، ومالم ــور بيته ص
التحــول يف بنيــة الزمــن بــني اإلرجــاع واحلــارض 
ــه  جتســيدا الصطــدام البطــل بواقعــه، وترســيخا حلنين

ــه. ــكل تفاصيل ــايض ب إىل امل
واملتأمــل يف آخــر ســطر مــن اخلامتــة يلحــظ ملمحــا من 
مالمــح بنيــة الزمــن يف القصــة، وهــو العــودة إىل حيث 
ــه  ــي تضمن ــاع زمن ــدأت بإرج ــد ب ــة، فق ــدأت القص ب
ــاع:  ــك اإلرج ــة يف ذل ــدد الرغب ــت بتج ــم، وختم احلل
ــا  ــتكامل م ــاول اس ــر، وحي ــه، يتدث ــود إىل فراش "ويع

)1( هو القص الذي ينقل يف اخلطاب مرة واحدة ما حصل يف القصة )املغامرة( املرسودة 
أكثر من مرة، ويغلب هذا القص عند رسد العادات اليومية، واألحداث الدورية. )جينيت، 

1997م:13٠، قسومة، 1٤3٠هـ/ 2٠٠9م: 23٠(، فالراوي يف قصة )حنني( روى احللم مرة 
واحدة مع أنه يتكرر منذ مخس سنوات.

رآه" )احلازمــي 1٤3٤هـــ/ 2٠13م: 1٤(، ويبــدو أن 
البطــل يســعى إىل الفــرار مــن واقعــه إىل ماضيــه.  

ويف قصــة )عاجــز( بــدت اخلامتــة انتقــاال مــن ذكــرى 
ــد احلقيقــة  ــارص( إىل واقــع جيس ــد البطــل )ن ــة عن مؤمل
التــي نســيها، وهــي بلوغــه ســن الرجــال، فقــد 
ــاة،  ــه بالفت ــه ل ــري إخوان ــة- تعي ــة القص ــر -يف هناي تذك
فضــال عــن حتريضهــم لوالــده ليحلــق شــعره، وكيــف 
اســتجاب الوالــد لتحريضهــم، ثــم تذكــر توبيــخ 
ــنك أن  ــل س ــل يف مث ــق برج ــل يلي ــه، "ه ــتاذه ل أس
يطلــق شــعره هكــذا، ويســدله عــىل كتفيــه كالفتــاة..." 

1٤3٤هـــ/2٠13م:37(. ــي  )احلازم
تتحــول البنيــة الزمنيــة للــرسد مــن اإلرجــاع إىل 
الواقــع لتختــم بــه القصــة؛ جتســيدا الستســالم نــارص 
لواقعــه، وانعتاقــه مــن أحــالم الطفولــة وغفوهتــا بــكل 
مــا فيهــا، فقــد قــام نــارص إىل املغســلة، وقــص شــعره 
ــارت  ــه، فص ــن حيات ــة م ــرتة الزمني ــك الف ــط بتل املرتب
ــكل  ــايض ب ــن امل ــاال م ــك- انتق ــة تل ــة -واحلال اخلامت
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مجالياتــه وذكرياتــه إىل الواقــع بــكل جديتــه والتزاماتــه. 
ــة  ــي يف قص ــال الزمن ــني االنتق ــرق ب ــربز الف ــا ي وهن
)حنــني( وقصــة )العاجــز(، ففــي األوىل عمــق االنتقال 
ــد  ــة فق ــا يف الثاني ــه، أم ــايض وذكريات ــاط بامل يف االرتب
جســد االنتقــال انعتــاق البطــل مــن الطفولــة وأيامهــا؛ 

ــداء العقــل والواقــع. اســتجابة لن
ــني  ــني إرجاع ــة ب ــت اخلامت ــة( مزج ــة )حال ويف قص
ــد  ــه بع ــوت زوجت ــل ص ــر البط ــد تذك ــني، فق زمني
ــوت  ــبه ص ــذي يش ــائلة ال ــوت الس ــتمع إىل ص أن اس
زوجتــه يف برنامــج تفســري األحــالم، ثــم تذكــر حلمــه 
ــائلة يف  ــم الس ــتمع إىل حل ــا اس ــه عندم ــكل تفاصيل ب
ــدام  ــني باالصط ــك اإلرجاع ــع ذين ــم قط ــج. ث الربنام
ــد  ــض، فق ــه املتناق ــف زوجت ــد يف موق ــه املتجس بواقع
ــه بعــد أن حكــى هلــا حلمــه: "ال ختــف هــذه  قالــت ل
جمــرد أحــالم ال معنــى هلــا..." )احلازمــي 1٤3٤هـــ/ 
ــت  ــة اتصل ــة القص ــا يف خامت ــد أهن 2٠13م: 19(، بي
إقرارهــا  الرؤيــا، رغــم  لتعبــري  بمفــرس األحــالم 
ــي  ــا" )احلازم ــى هل ــالم "ال معن ــاث األح ــا أضغ بأهن
1٤3٤هـــ/ 2٠13م: 19(، وقــد ســبق الوقــوف عــىل 
ذلــك التناقــض، لــذا فــإن حالــة املراوحــة بــني املــايض 
ــدى  ــان ل ــة التيه ــد حال ــن جتس ــة الزم ــارض يف بني واحل
ــارع  ــض يف الش ــك بالرك ــن ذل ــرج م ــد خ ــل، وق البط
وحيــدا خمــذوال يائســا مــن جــدوى البحــث يف أرسار 

ــبحانه.  ــا إال اهلل س ــي ال يعلمه ــتقبل الت املس

2- الوصف:
الوصــف أســلوب مــن أســاليب القــص، وقــد عــرف 
بأنــه "أداة متثــل ملتلقــي النتــاج الــرسدي مالمــح 
ــادة  ــا ع ــون مداره ــواال يك ــص وأح ــامت وخصائ وس
عــىل األشــياء واألماكــن  والشــخصيات، وتكــون 
طرائــق ذلــك التمثيــل وغاياتــه خمتلفــة اختــالف 
القصصيــة"  واألشــكال  واألجنــاس  املذاهــب 

1٤3٠هـــ/2٠٠9م:289(.  )قســومة، 

وقــد امتــزج الوصــف يف مدونــة البحــث بالــرسد 
النصــوص الرسديــة؛  كحــال الوصــف يف أغلــب 
ــة؛  ــم برصام ــي أال يفه ــام "ينبغ ــل بينه ــك أن الفص ذل
ألنــه غــري ممكــن إال متــى كان املقصــود بالوصــف مــا 
ــا، عــامده اجلمــل االســمية  كان منــه حمضــا رصحيــا بّين
ــراد  ــات وإي ــن املوصوف ــار ع ــا يف اإلخب ــا عاضده وم
ــاف  ــف االتص ــود بالوص ــا إن كان املقص ــامهتا، أم س
مطلقــا، فيجــوز وروده ثنــَي األقــوال واألعــامل ذاهتــا، 
ــرب أن  ــذا، فيعت ــن ه ــد م ــات( إىل أبع ــب )جن ــل يذه ب
مجيــع النصــوص القصصيــة مشــتملة يف مكوناهتــا كلها 
ــة  ــل الرسدي ــرى، واجلم ــة أو بأخ ــف بطريق ــىل وص ع
ذاهتــا تتضمــن رضورة بعــض الوصــف والعكــس 
ــومة، 1٤3٠هـــ/2٠٠9م:297،  ــح" )قس ــري صحي غ

1966م:156(.  جنيــت، 
وقــد تنوعــت أشــكال الوصــف يف مدونــة البحــث بني 
ــي  ــات، فف ــن واملعنوي ــخصيات واألماك ــف الش وص
ــة  ــرة حزين ــارة عاب ــال، وردت إش ــني( مث ــة )حن قص
القديــم واألصدقــاء  البيــت  متحــرسة إىل مالمــح 
ــرى  ــم، فــال ي "حيــاول أن يتذكــر مالمــح بيتهــم القدي
ســوى الصــورة التــي رآهــا يف احللــم، حيــاول أن 
ــم  ــت هب ــن تفرق ــة الذي ــاق الطفول ــح رف ــر مالم يتذك
ــوى  ــرى س ــال ي ــدة، ف ــدن البعي ــدة وامل ــاء اجلدي األحي
مــا رآه مــن مالحمهــم يف احللــم" )احلازمــي 1٤3٤هـــ/ 

2٠13م:1٤(. 
ــل  ــرص البط ــابق، ح ــرسدي الس ــع ال ــربز يف املقط ي
ــام  ــم ب ــا رآه يف احلل ــم م ــعيه إىل دع ــه، وس ــىل ذكريات ع
يتذكــره )بيتهــم القديــم -أصدقــاء الطفولــة(، بيــد أنــه 
ال جيــد إال تلــك املالمــح العابــرة يف احللــم، مالمــح مل 
جيــد إليهــا ســبيال إال باحللــم، حتــى كأن احللــم –كــام 
ــأ  ــث- ملج ــذا املبح ــن ه ــرسد م ــل ال ــلفت يف حق أس
للفــرار مــن الواقــع إىل املــايض اجلميــل لــدى البطــل، 
ويتعــزز ذلــك بوصــف خطــاه وهــو يمــيش إىل احلــامم 
بعــد االســتيقاظ مــن النــوم "يســري يف خطــا متثاقلــة إىل 
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احلــامم" )احلازمــي 1٤3٤هـــ/ 2٠13م: 1٤(، ويتعزز 
ــود إىل  ــة "ويع ــري يف القص ــطر األخ ــا بالس ــك أيض ذل
فراشــه، يتدثــر، وحيــاول اســتكامل مــا رآه" )احلازمــي 

 .)1٤ 2٠13م:  1٤3٤هـ/ 
ويف قصــة )حالــة( عــزز الوصــف حالــة التيهــان لــدى 
البطــل، وذلــك متجــل يف وصــف األماكــن يف الشــارع 
الــذي فــر إليــه )البطــل( يف هنايــة القصة "مل يكــن يدري 
أيــن يذهــب؟ كل األماكــن خاليــة موحشــة" )احلازمي 
ــيل يف  ــك التج ــزز ذل 1٤3٤هـــ/ 2٠13م:2٠(، ويتع
ــرك  ــل "ت ــال البط ــف ح ــذي وص ــري ال ــطر األخ الس
ــا  ــدا ويائس ــارع وحي ــض يف الش ــذ يرك ــيارته وأخ س

وخمــذوال" )احلازمــي 1٤3٤هـــ/ 2٠13م:2٠(.
ووصفــه  املــكان  اختيــار  يف  املؤلــف  أجــاد  وقــد 
يف خامتــة القصــة؛ ذلــك أن قصــة )حالــة( قصــة 
قصــرية، وهــي -كــام أشــار النقــاد- قائمــة عــىل لغــة 
الرتكيــز التــي تفــرض الوعــي بانتقــاء املــكان املناســب 
ووصفــه )زيــان، 2٠1٤م: 51-52(، فقــد اختــار 
ــة  ــه بأهنــا خالي املؤلــف الشــارع ووصــف األماكــن في
ــذي  ــة ال ــل يف القص ــال البط ــد ح ــة؛ ليجس وموحش

ــلفا. ــه س أرشت إلي
أمــا خامتــة قصــة )هنايــة( فتقابــل فيهــا وصفــان: 
ــي ألفتهــا )هــدى/  ــة القصــة الت وصــف البطــل لنهاي
العاشــقة(، ووصــف موقــف )هــدى/ العاشــقة( مــن 
ذلــك، وبيــان ذلــك أن )هــدى( أملحــت -كــام أســلفت 
يف املبحــث األول- إىل حتــول إعجاهبــا بالبطــل إىل 
ــاب  ــا إىل أن اإلعج ــريا يف قصصه ــأت كث ــب: "أوم ح
2٠13م:  1٤3٤هـــ/  )احلازمــي  حــب"  إىل  حتــول 
ــرف  ــن ط ــك م ــح بذل ــت يف الترصي ــم رغب 23(، ث
ــبق  ــد س ــور(، وق ــة )العصف ــالل قص ــن خ ــي م خف
الوقــوف عــىل القصــة يف املبحثــني األول والثــاين، 
ــة  ــة قص ــل لنهاي ــف البط ــت بوص ــا اصطدم ــد أهن بي
ــون  ــذا تك ــدى، هك ــا ه ــع ي ــور(: "اهلل!! رائ )العصف
النهايــة، نــص حمكــم، وهنايــة مدهشــة، رائــع يــا هــدى 

رائــع" )احلازمــي 1٤3٤هـــ/ 2٠13م: 29(، فقــد 
ــة  ــك العالق ــن تل ــي م ــه احلقيق ــل موقف ــن البط أعل
ــك  ــن ذل ــا م ــن موقفه ــدى( ع ــربت )ه ــم ع ــام، ث بينه
يف الســطر األخــري مــن القصــة؛ إذ صمتــت و"مل يســمع 
ســوى صــوت نشــيج متقطــع، وســامعة تقفــل هبــدوء 

ــي 1٤3٤هـــ/ 2٠13م: 29(.   ــس" )احلازم يائ
ــة  ــز( رغب ــة )العاج ــة قص ــف يف خامت ــد الوص وجس
ــع  ــة إىل واق ــالم الطفول ــن أح ــال م ــارص( يف االنتق )ن
الرجولــة عــىل الرغــم مــن مجــال أيــام الطفولــة، وقــد 
ــك  ــال تل ــة مج ــة القص ــْعر يف خامت ــف الشَّ ــىل وص ج
ــدل  ــم املنس ــل الناع ــعره الطوي ــاقه إىل ش ــام "وس األي
ــي 1٤3٤هـــ/ 2٠13م: ٤3(،  ــه" )احلازم ــىل كتفي ع
ــق  ــل واملنط ــداء العق ــاد لن ــرر أن ينق ــل ق ــد أن البط بي
باالنتقــال مــن أحــالم الطفولــة إىل واقع الرجولــة، وإن 
بــدا غريبــا عــىل ذلــك الواقــع يف بــادئ األمــر "كديــك 
ــي 1٤3٤هـــ/ 2٠13م: ٤3(.  ــرف" )احلازم ــال ع ب

٣- احلوار:
ــام  ــالح األديب الع ــوار يف االصط ــح احل ــري مصطل يش
إىل احلديــث الــذي يــدور بــني اثنــني عــىل األقــل 
ــع  ــذي يق ــكالم ال ــات، أو ال ــتى املوضوع ــاول ش ويتن
بــني األديــب ونفســه )احلــوار الباطنــي/ الداخــيل(، أو 
مــا ينــزل مقــام نفســه؛ كخيــال احلبيبــة مثــال. ويغلــب 
أســلوب احلــوار عــىل املرسحيــة، ويشــيع يف الروايــات 
ــف،  ــن املواق ــة ع ــه اإلبان ــْفرض في ــص، وُيـ والقص
ــور، 198٤م:  ــس )عبدالن ــا النف ــن خباي ــف ع والكش
1٠٠، وهبــة،  املهنــدس، 1979م: 15٤، قســومة، 
يكــون  وبذلــك  1٤3٠هـــ/2٠٠9م:361-36٤(، 
ــوال  ــكل أق ــكار يف ش ــل األف ــعا بجع ــوار مضطلـ احل

1٤3٠هـــ/2٠٠9م:361(. ــومة،  )قس
ــاة،  ــوار يف احلي ــن احل ــة ع ــوار يف القص ــف احل وخيتل
فاحلــوار يف احليــاة شــفوي غالبــا، أمــا احلــوار يف 
النتــاج الــرسدي األديب فمكتــوب مدقــق، تبنــى مادتــه 
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ــه طرفــان يف نظــام حمــدد  ــة، ويتبادل وفــق طريقــة معين
1٤3٠هـــ/2٠٠9م:366(.  ــومة،  )قس

ــص  ــم قص ــوار يف خواتي ــكال احل ــت أش ــد تنوع وق
ــان  ــىل لس ــوار ع ــون احل ــارة يك ــالم( فت ــاث أح )أضغ
الــراوي كــام يف قصــة )حالــة(؛ إذ يقــول الــراوي مبينــا 
حــال البطــل بعــد خروجــه مــن منــزل صديقــه: 
ــاه  ــه، ويرتج ــادي علي ــه ين ــا، وصديق ــرج مرسع "وخ
ــراوي يف احلــوار  ــه")1(. اكتفــى ال ــه مل جيب أن يعــود لكن
الســابق بحضــور املخاطـِـب )صديــق البطــل( وغيــاب 
املخاَطــب )البطــل(، وذلــك دال رسدي يكشــف خبايا 
نفــس البطــل وســامهتا، وحاهلــا املتمثــل يف احلــرية 
والتيهــان، وقــد أكمــل احلــوار دور الــرسد والوصــف 

ــك.  ــة ذل ــك- يف جتلي ــىل ذل ــوف ع ــبق الوق –س

ــام  ــخصيات ك ــان الش ــىل لس ــوار ع ــون احل ــارة يك وت
يف قصــة )كأهنــا أنــت(، وذلــك يف احلــوار بــني البطــل 

ــرأة: وامل
إىل  ألجلــس  تدعنــي  ومل  يب،  ترحــب  مل  -لكنــك 

جــوارك.
-كنت غري مصدق ما حيدث.

-تلك غلطتك يا شاطر.
وبالنظــر إىل مســتوى وظيفــة احلــوار يف اخلطــاب)2( فإن 
عــدم التفــات البطــل لنــداء صديقــه يف قصــة )حالــة( 
ــرش  ــف الب ــض مواق ــن تناق ــل م ــف البط ــهر موق ُيش
يف احليــاة، ويتجســد التناقــض يف موقــف زوجتــه 
ــالم،  ــق باألح ــان التعل ــا يرفض ــد كان ــه، فق وصديق
واخلــوف مــن مضامينهــا، ثــم ســعيا إىل تفســري حلــم 
البطــل.)3( وذلــك التناقــض -كــام أســلفت يف املبحــث 
الثــاين- يعــزز احلــرية اإلنســانية التــي جيســدها البطــل، 

)1( أضغاث أحالم:2٠.
)2( تقع هذه الوظيفة يف مستوى نظام اخلطاب؛ إذ يتوخى منشئ القصة إيراد مشاهد 

حوارية معينة يف مواضع حمددة من النص؛ إلنشاء سامت داللية ومجالية خاصة )قسومة، 
1٤3٠هـ/2٠٠9م:381(.

)3( سبق الوقوف عىل تفاصيل ذلك يف املبحث الثاين يف حقل: اخلامتة املفتوحة.

)٤( ال تدرس األقوال هنا يف سامهتا اللغوية أو األسلوبية ذاهتا، بل تدرس يف إحالتها عىل طبيعة 
العالقة بني طرفني )قسومة، 1٤3٠هـ/2٠٠9م:378(.

)5( إن األقوال يف أسلوب احلوار ليست عرض آراء أو تعبري عن عواطف وحسب، وإنام هي 
عنارص فاعلة يف مستوى األعامل والعالقات؛ ألن كل قول خادم لوظيفة يرغب املخاطِب يف 

حتقيقها من خالل ما يتوجه به إىل املخاَطب )قسومة، 1٤3٠هـ/2٠٠9م:378(. 

ــتقبل. ــترشاف املس ــع واس ــني الواق ــرية ب ح
أمــا عــىل مســتوى نــوع الــكالم)٤( فــإن احلــوار يف خامتة 
قصــة )هنايــة( جــىل طبيعــة العالقــة بــني البطــل وهدى 
ــة  ــه احلواري ــل يف مجلت ــف البط ــد كش ــقة(، فق )العاش
ــام؛ إذ  ــة بينه ــن العالق ــخ م ــوي الراس ــه الق ــن موقف ع
أعلــن إعجابــه بنهايــة قصــة هــدى التــي رسدهتــا عليــه 

املتمثلــة يف انقطــاع العالقــة بــني املحبوبــني
وقــد ســبق الوقــوف عليهــا يف املبحثــني األول والثــاين، 
أمــا هــدى فقــد اكتفــت بجملــة حواريــة هــي: 
ــم  ــا القائ ــك موقفه ــفة بذل ــع(، كاش ــيج املتقط )النش
عــىل االنكســار واخلــذالن؛ ذلــك أهنــا جلــأت إىل 
ــد أن  ــي- بي ــرف خف ــن ط ــا -وإن م ــح بحبه الترصي

ــة.  ــاح والديموم ــا النج ــب هل ــة مل يكت ــك العالق تل
وبتأمــل وظيفــة احلــوار يف اخلــرب)5(؛ فقــد أســهم احلوار 
ــت( يف  ــا أن ــة )كأهن ــة قص ــرأة يف خامت ــل وامل ــني البط ب
ــذ  ــراوي من ــك أن ال ــام؛ ذل ــة بينه ــط العالق ــة نم جتلي
بدايــة القصــة يوهــم بعــدم وجــود عالقــة بينهــام، بيــد 
ــامن،  ــان قدي ــام صديق ــف أهن ــداث يكش ــري األح أن س
ثــم جــاء احلــوار يف خامتــة القصــة ليعــزز تلــك 

ــأة: املفاج
إىل  ألجلــس  تدعنــي  ومل  يب،  ترحــب  مل  -لكنــك 

جــوارك.
-كنت غري مصدق ما حيدث.

-تلك غلطتك يا شاطر.
ــداث  ــن أح ــه م ــا تضمنت ــة وم ــك العالق ــد أن تل بي
وحــوارات وتدافــع شــخصيات –كــام أســلفت يف 

ــاه. ــل ويتمن ــده البط ــم ينش ــاين- حل ــث الث املبح
ويكشــف احلــوار يف خامتــة قصــة )العاجــز( عــن 



2٠3

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢5(       ربيع الثاني  ١٤٤٣ هـ - ديسمبر ٢٠٢١ م
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ــه  ــات طفولت ــني ذكري ــه ب ــل إزاء حريت ــف البط موق
ــوار  ــر ح ــد تذك ــال بع ــد ق ــه، فق ــات رجولت ومقتضي
ــا  ــق ي ــم، يلي ــعره: "نع ــبب ش ــه بس ــه ل ــتاذه ولوم أس
ــط  ــذا فق ــدري! ه ــد ي ــدري! ال أح ــت ال ت ــتاذ أن أس

)احلازمــي 1٤3٤هـــ/ 2٠13م: ٤3(. ماتبقــى يل" 
ــه  ــك أن ــاب؛ ذل ــابق باالقتض ــوار الس ــز احل       يتمي
ــن  ــا م ــة، ومتزقه ــخصية املتكلم ــق الش ــن قل ــرب "ع يع
ــة تواصلهــا مــع الشــخصية املخاَطـــبة"  جهــة وصعوب
تنكــر  التــي  1٤3٠هـــ/2٠٠9م:38٠(  )قســومة، 
ــن  ــز م ــده يف ــذا نج ــه، ل ــام طفولت ــه بأي ــه تعلق علي
ــتغل  ــرتدد، ويس ــق وال ــه رداء القل ــع عن ــه، وخيل غفوت
وقوفــه أمــام املــرآة، ووجــود مقــص يف متنــاول يديــه؛ 
ليعلــن انعتاقــه مــن أيــام صبوتــه، وقــد عــرب الــراوي 
ــاردا  ــه س ــة بقول ــك الفرص ــل لتل ــاص البط ــن اقتن ع
أحــداث قــص الشــعر: "لكنــه ملــح مقصــا عــىل 
حــوض املغســلة أمامــه، تناولــه برسعــة قبــل أن تتبخــر 

ــي 1٤3٤هـــ/ 2٠13م: ٤3(. ــرة" )احلازم الفك

اخلـامتة:
وبعــُد، فقــد تــمَّ البحــث بعــد مقاربــة إنشــائية للخامتــة 
ــن  ــالم( حلس ــاث أح ــة )أضغ ــة القصصي يف املجموع
القصــة  يف  اخلواتيــم  مضامــني  لرصــد  احلازمــي؛ 
القصــرية يف تلــك املجموعــة، وأنــامط تلــك اخلواتيــم، 

ــة.  ــا الفني ــامت بنيته وس

أهم نتائج البحث:
1- أمهيــة )احللــم( يف بنيــة القصــص القصــرية يف 
ــة  ــا يف جتلي ــرصا أساس ــه عن ــث، بوصف ــة البح مدون

خواتيــم القصــص.
ــة  ــرية يف مدون ــص القص ــني القص ــت مضام 2-تنوع
البحــث بــني مضامــني ذاتيــة واجتامعيــة وثقافيــة 

وسياســية.
3-تعــددت أنــامط اخلواتيــم يف القصــة الواحــدة كــام يف 
قصــة )العاجــز( التــي مزجــت بــني اخلامتــة املفتوحــة 

ــدد  ــو تع ــدد ه ــك التع ــد أن ذل ــة، بي ــة الرمزي واخلامت
ــة.  ــا الفني ــة وبنيته ــم دالالت القص ــوع يدع تن

ــىل  ــة ع ــم املدون ــرسد يف خواتي ــلوب ال ــتند أس ٤-اس
حركيــة البنيــة الزمنيــة، باالســتناد إىل اإلرجــاع الزمنــي 

ــب. يف الغال
5-تنوعــت أشــكال الوصــف يف مدونــة البحــث بــني 

وصــف الشــخصيات واألماكــن واملعنويــات.
6-وظــف احلازمــي يف مدونــة البحــث مجلــة مــن 
وظيفــة  كمســتوى  ووظائفــه؛  احلــوار  مســتويات 
ــوع الــكالم، إضافــة  احلــوار يف اخلطــاب، ومســتوى ن

إىل وظيفــة احلــوار يف اخلــرب.
7-جلــت املدونــة موقــف احلازمــي مــن العديــد مــن 
القضايــا التــي كان )احللــم( وســيلة للبــوح هبــا؛ ذلــك 
ــام يف  ــرصا مه ــت عن ــث كان ــة البح ــة يف مدون أن اخلامت

جتليتهــا.

التوصيات العلمية:
ــو  ــة، وه ــة يف املدون ــة رئيس ــم" ثيم ــوع "احلل ٤-موض

ــايت. ــج املوضوع ــق املنه ــث وف ــني ببح قم
5-تتميــز بنيــة الزمــن يف جمموعــة )أضغــاث أحــالم( 
بتعــدد الــدالالت والوظائــف وفــق املنهــج اإلنشــائي، 

لــذا أوىص بدراســتها.
عــرش  أحــالم(  )أضغــاث  جمموعــة  6-تضمنــت 
ــتها  ــني بدراس ــدا، وأويص الباحث ــرية ج ــص قص قص

وفــق مناهــج الدراســات الرسديــة احلديثــة.
وبعــُد، فأمحــد اهلل عــز وجــل- عــىل التيســري واإلعانــة 
والتوفيــق، وأســأله -جــل شــأنه- أن جيعــل مــا قدمتــه 
ــه  ــاد، إن ــه العب ــع ب ــم، وأن ينف ــه الكري ــًا لوجه خالص

ســميع جميــب. 
م جهــد  وأشــري إىل التجــرد مــن ادعــاء الكــامل، فــام ُقــدِّ
ــد أن  ــيان، بي ــأ والنس ــص واخلط ــه النق ــرشي يعرتي ب
مــا يشــفع بــذل اجلهــد قــدر اجلهــد البــرشي، ورشف 
إىل  للوصــول  تتبــع مواطــن اإلجــادة؛  الســعي يف 
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تدويــن بحــث علمــي، يعيننــي مســتقبال عــىل مواصلــة 
البحــث، والتنقيــب يف العديــد مــن املســائل العلميــة، 
وصــىل اهلل وســلم عــىل نبينــا حممــد وعــىل آلــه وصحبــه 

ــني. ــد هلل رب العامل ــاء أن احلم ــر الدع ــني، وآخ أمجع

فهرس املصادر واملراجع:
أوال: املصادر:

احلازمــي، حســن بــن حجــاب )1٤3٤هـــ/2٠13م( 
األديب  النــادي  الريــاض،  ط1،  أحــالم،  أضغــاث 

بالريــاض. 

ثانيا: املراجع:
1.الشــاروين، يوســف )1989م( دراســات يف القصــة 
القصــرية، ســورية، دار طــالس للدراســات والرتمجــة 

والنــرش.
القصــة  )1999م(  أمحــد  الطاهــر  د.  2.مكــي، 
دار  مــرص،  ط8،  وخمتــارات-،  القصرية-دراســة 

املعــارف.
3.قنديــل، فــؤاد )2٠٠2م( فــن كتابــة القصــة، مــرص، 

اهليئــة العامــة لقصــور الثقافــة.
٤.القبــاين، حســني، )2٠٠٤م( فــن كتابــة القصــة، 
األردن، مكتبــة الرحمــي أمحــد، مكتبــة املحتســب للنــرش 

ــع. والتوزي
ــح )1٤27هـــ/2٠٠6م(  ــد صال ــنطي، د. حمم 5.الش
ط7،  وأنامطــه(،  )ضوابطــه  العــريب  التحريــر  فــن 
حائــل، اململكــة العربيــة الســعودية، دار األندلــس 

للنــرش والتوزيــع.
إرشاف:  )2٠12م(،  شــهاب  إبراهيــم  6.أمحــد، 
ــرية  ــة القص ــارص القص ــم، عن ــد جاس ــذر حمم أ.د. من
وتطبيقاهتــا يف القصــة الصحفيــة )القصــص الصحفيــة 
ــة  ــل درج ــة لني ــالة علمي ــا( رس ــطينية أنموذج الفلس
وآداهبــا، اجلمهوريــة  العربيــة  اللغــة  املاجســتري يف 

العراقيــة، كليــة اآلداب، اجلامعــة العراقيــة.

الناعــس  بــن  الصــادق  د.  7.قســومة، 
)املحتــوى  الــرسد  علــم  )1٤3٠هـــ/2٠٠9م( 
واخلطــاب والداللــة(، ط1، الريــاض، عــامدة البحــث 
العلمــي بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية.
8.إســامعيل، د. عــز الديــن، األدب وفنونــه، القاهــرة، 

دار الفكــر العــريب.
)2٠13م(  عقلــة  ســالمة  فرحــان  9.الرشفــات، 
الشــنطي، حلظــة  بــن صالــح  أ.د. حممــد  إرشاف: 
التنويــر يف القصــة القصــرية يف األردن، رســالة علميــة 
اســتكامال ملتطلبــات نيــل درجــة املاجســتري، إربــد 
ــات،  ــة اآلداب واللغ ــدارا، كلي ــة ج )األردن(، جامع

ــة. ــة العربي ــم اللغ قس
لوقــا  نظمــى  ترمجــة:  ســيجموند،  1٠.فرويــد، 
ــالل  ــرص، دار اهل ــالم، ط1، م ــري األح )1962م( تفس

للطباعــة والنــرش والتوزيــع.
11.جينيــت، جــريار)1996م( حــدود القصــة، جملــة 

إبالغــات، العــدد:)8(.
 Genette: les frontiéres du récit, Revue(.12

 .)communication, n'8, 1966

معتصــم،  حممــد  ترمجــة:  جــريار،  13.جينيــت، 
ــاب  ــيل )1997م( خط ــر ح ــل األزدي، عم عبداجللي
احلكايــة - بحــث يف املنهــج-، ط2، مــرص، اهليئــة 

العامــة للمطابــع األمرييــة.
1٤.إســامعيل، أ.د. عــز الديــن )1٤3٤هـــ/2٠13م( 
األدب وفنونــه: دراســة ونقــد، ط8، القاهــرة، دار 

ــريب. ــر الع الفك
15.أمحــد، حســن غريــب، التقنيــات الفنيــة واجلامليــة 

املتطــورة يف القصــة القصــرية، كتــب عربيــة.
ــح )2٠1٤م(  ــن صال ــن ب ــس، د. عبدالرمح 16.اخلمي
خامتــة القصيــدة يف القــرن الرابــع اهلجــري يف العــراق 
والشــام، اخلميــس، ط1، اململكــة العربيــة الســعودية، 
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ــاض. ــادي األديب بالري الن
يف  احلــدث  )2٠17م(  حممــد  أمــل  17.القــايض، 
ــة  ــراب، جمل ــف غ ــني يوس ــد أم ــرية عن ــة القص القص
كليــة اآلداب، العــدد: 3٠، اجلــزء: 2، مــرص، جامعــة 

ــا.  طنط
18.مدانــات، عــدي )2٠1٠م( يف القصــة: وجهــة 
نظــر وجتربــة، ط1، األردن، األهليــة للنــرش والتوزيــع.
حســون  نبهــان  أ.م.د.  19.الســعدون، 
فــارس  قصــص  يف  احلــدث  )1٤3٤هـــ/2٠13م( 
ســعد الديــن الــرسدار، جملــة دراســات موصليــة، 

املوصــل.  جامعــة  العــدد:٤1، 
2٠.عبدالنــور، د.جبــور )198٤م( املعجــم األديب، 

ــني. ــم للمالي ــان، دار العل ط2، لبن
)1979م(  كامــل  املهنــدس،  جمــدي،  21.وهبــة، 
واألدب،  اللغــة  يف  العربيــة  املصطلحــات  معجــم 

بــريوت، مكتبــة لبنــان.
القصــة  يف  املــكان   ) )2٠1٤م  حممــد  22.زيــان، 
أمجاهــريي  مصطفــى  حــارة  باملغــرب:  القصــرية 
ــدد: ٤/5.  ــرب، الع ــتهالل، املغ ــة االس ــا، جمل نموذج
القصــة  فــن  )196٤م(  رشــاد  رشــدي،  23.د. 
ــة. ــو املرصي ــة األنجل ــرة، مكتب ــرية، ط 2، القاه القص
بالغــة  )2٠12م(  العبيــدي  اهلل  عبــد  2٤.د.مجيلــة 
اخلامتــة القصصيــة )ضمــن كتــاب: مغامــرة الكتابــة يف 
متظهــرات الفضــاء النــيص، قــراءات يف جتربــة حتســني 
كرميــاين، إعــداد وتقديــم ومشــاركة: د. حممــد صابــر 

ــث.  ــب احلدي ــامل الكت ــد( ط1، األردن، ع عبي
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صورة الرجل يف قصص هدى املعجل

أ.د. فواز بن عبدالعزيز اللعبون
األستاذ يف قسم األدب بكلية اللغة العربية
يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

   ملخص البحث  
تسعى هذه الدراسة إىل استجالء صورة الرجل يف قصص هدى 
طبيعة  وكشف  أعامهلا،  يف  حضوره  دالالت  وتتبع  املعجل، 

العالقة بني املرأة والرجل.
موقف  هلا  فليس  الرؤية،  متزنة  املعجل  هدى  القاصة  وتعد 
متطرف من الرجل، وال هي تتبنى رؤى تصادم املجتمع، ولذا 
ولكون  اإلمجال،  يف  العتداهلا  للدراسة  صاحلة  مدونتها  بدت 

الرؤى املوَدعة فيها متثل رؤى رشحية عريضة من املجتمع.
هذا إىل أن قصص هدى املعجل مؤهلة فنّيا، وتعد من املبدعات 
السعوديات القديرات، وهذا كله جيعل ملدونتها القصصية قيمة 

عالية.
عىل  النفتاحه  املوضوعايت؛  املنهج  الدراسة  هلذه  واخرتت 
موضوعات النص ودالالته ومجالياته، ولكونه يسهم يف استقراء 
التيامت األساسية الواعية وغري الواعية للنص، وترشيح بنياته.

Abstract

This study seeks to elucidate the man’s image 
in the stories of Hoda al-Mu'jil, to trace the con-
notations of his presence in her works, and to 
reveal the nature of the relationship between 
women and men.
Hoda al-Mu'jil is considered a vision balanced 
storyteller, as she does not have an extremist 
position on the man, nor does she adopt visions 
that collide with society, and therefore her blog 
seemed suitable for study because of its modera-
tion in general, and because the visions deposit-
ed in it represent the visions of a broad segment 
of society.
This is because Hoda Al-Mu'jil's stories are 
technically qualified, and are considered among 
the able Saudi creators, and all this makes her 
story blog highly valued.
For this study, I chose the thematic approach. 
Because of its openness to the topics of the text, 
its connotations and aesthetics, and because it 
contributes to the induction of the basic con-
scious and unconscious themes of the text, and 
the anatomy of its structures.
I hope that I have achieved the desired goals of 
the study, and added something that enriches the 
research library.

صورة الرجل في قصص هدى المعجل

املقدمة:

احلمــد هلل رب العاملــني، والصــالة والســالم عــىل 
رســول اهلل وعــىل آلــه وصحبــه أمجعــني، وبعــد:

ــل  ــورة الرج ــتجالء ص ــة إىل اس ــذه الدراس ــعى ه تس
الســعودية  القاصــة  إعــامل  يف  دالالهتــا  وكشــف 
هــدى املعجــل التــي أصــدرت جمموعتــني قصصيتــني 

تتضمنــان ثنتــني ومخســني قصــة، منهــا أربــع وعــرشون 
ــّدًا  ــرية ج ــة قص ــرشون قص ــامن وع ــرية، وث ــة قص قص

ج(. ق.  )ق. 
وأنــا قــارئ قديــم لقصــص هــدى املعجــل، وأجــد يف 
مجلتهــا أهليــة فنيــة تؤهلهــا للبحــث والدراســة؛ فغالبــًا 
ــد  ــة، وجتي ــاءات عميق ــة، وإحي ــة عالي ــب بلغ ــي تكت ه
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تقنيــات الــرسد، ثــم إهنــا معنيــة باجلانــب االجتامعــي 
ــة  ــا حافل ــل مدونته ــا جع ــذا م ــه، وه ــده ومعاجلت ونق

ــات والــدالالت. بصــور الرجــل املتنوعــة التجلي
ــل أن  ــدى املعج ــص ه ــة قص ــزين إىل دراس ــا حف ومم
ــن أي  ــد ع ــزان، والبع ــا االت ــب عليه ــا يغل مضامينه
جهــة مــن جهــات التطــرف، وال خصومــة داميــة هلــا 
ــدو  ــه تب ــت نفس ــل، ويف الوق ــع وال الرج ــع املجتم م
القاصــة غــري منحــازة إىل مواقــف مســبقة َتنســج 
ــع  ــة م ــب متصاحل ــي يف األغل ــا، وه ــا قصصه ألجله
ــْت  ــل وإن انتصَف ــة للرج ــه، متقبل ــا وإن انتقَدْت جمتمعه
ــة  ــادة موضوعي ــا م ــدت قصصه ــذا ب ــه، ول ــه ول من
مناســبة إخاهلــا متثــل رؤى رشحيــة عريضــة مــن نســاء 
املجتمــع، وهــذا مــا آمــل أن يلحظــه القــارئ الكريــم 
ــة  ــن مدون ــع م ــض املواض ــي بع ــتعرض مع ــو يس وه

ــث. البح
والدراســة حتــاول اإلجابــة عــن تســاؤالت عــدة، 
ومــن أبرزهــا: مــا صــور الرجــل يف منظــور القاصــة؟ 
ــا  ــىل كتاباهت ــس ع ــي تنعك ــقاطات الت ــم اإلس ــا أه وم

ــا؟ ــور ودالالهت ــك الص ــن تل ع
ولعل أهم أهداف هذه الدراسة تكمن يف:

1. اســتجالء صــورة الرجــل مــن خــالل مدونــة 
نســائية.

2. تتبع دالالت صورة الرجل.
ــل يف  ــني املــرأة والرج ــة ب ــة العالق ــف طبيع 3. كش

املدونــة املنتخبــة.
وقــد حتققــُت مــن كــون موضــوع الدراســة مل ُيْبَحــث 
مــن قبــل، وثمــة دراســات أخــرى عــن أعــامل القاصــة 

ال تتصــل بموضــوع البحــث، ومنهــا:
املعجــل  هــدى  لغــة  يف  النفــيس  "التكثيــف   .1
ــم  ــث حُمَكَّ ــو بح ــي، وه ــل الطعيم ــة"، د. أم القصصي
ُنــرِشَ يف كــريس األدب الســعودي بجامعــة امللــك 

2٠1٤م. 1٤35هـــ-  عــام  ســعود 

2. "الصــور الشــعرية يف القصــة القصــرية بــني الرؤيــا 
والتشــكيل: قــراءة يف جمموعــة "بقعة محراء"، د. ابتســام 
ــم ُنــرِشَ يف ملتقــى القصــة  الصبحــي، وهــو بحــث حُمَكَّ
القصــرية والقصــة القصــرية جــّدًا يف األدب الســعودي 
ــعود  ــك س ــة املل ــة اآلداب بجامع ــه كلي ــذي نظمت ال

عام 1٤35هـــ- 2٠1٤م.
3. "الســيموطيقا ومقاربــات الــرسد: قــراءة يف جمموعة 
"بقعــة محــراء" للقاصــة هــدى املعجــل"، ســلامن 
ــاب  ــورة يف كت ــة منش ــة نقدي ــي دراس ــرشاري، وه ال
"االجتــاه الفكــري واخلطــاب األديب املعــارص: قــراءات 

ــة". ــة ورؤى ثقافي نقدي
كــام أن موضــوع صــور الرجــل يف إبــداع املــرأة ميــدان 
ــه الدارســون عــددًا مــن البحــوث،  خصــب كتــب في

ومنهــا:
1. "صــورة الرجــل يف القصــة القصرية الســعودية"، د. 
منــال العيســى، النــادي األديب يف الريــاض، الريــاض، 

1٤23هـ- 2٠٠3م.
ــعودية:  ــوية الس ــة النس ــل يف الرواي ــورة الرج 2. "ص
ــة  ــوس، مؤسس ــور امله ــة"، د. منص ــة مجالي ــة ثقافي رؤي

ــاض، 1٤29هـــ- 2٠٠8م. ــة، الري ــة الصحفي اليامم
ــورة  ــعودية: الص ــائية الس ــة النس ــل يف الرواي 3. "الرج
ــق،  ــم، دمش ــاين، دار القل ــورة القحط ــة"، د. ن والدالل

2٠٠9م. 1٤3٠هـ- 
ــة  ــوي يف الرواي ــل النس ــل يف املتخيَّ ــورة الرج ٤. "ص
ــن  ــتري م ــة ماجس ــهواين، أطروح ــا الش ــة"، هي اخلليجي

ــوم، 1٤3٤هـــ- 2٠13م. ــة اآلداب والعل كلي
املــرأة"، سوســن  الرجــل يف قصــص  "صــورة   .5
ــر/  ــداع، 1/ يناي ــة إب ــورة يف جمل ــة منش ــي، دراس ناج

1993م.
هــذا كلــه جعــل ملوضــوع الدراســة ومدونتهــا أمهيــة، 
وال ســيام يف ظــل التحــوالت التــي يشــهدها املجتمــع، 
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وعــىل ضوئهــا حَيســن رصــد صــورة أحــد أهــم 
ــدل. ــرية للج ــة املث ــات االجتامعي املكون

ــايت؛  ــج املوضوع ــة املنه ــذه الدراس ــدت هل ــد اعتم وق
ــورة  ــات الص ــن جتلي ــف ع ــىل الكش ــدر ع ــه األق لكون
ودالالهتــا، والنفتاحــه عــىل مجاليــات النــص، وطائفــة 
مــن العنــارص التشــكيلية التــي أســهمت يف بنــاء 
ــامت  ــتقراء التي ــة يف اس ــر مرون ــه األكث ــة، ولكون الرؤي
ــة للنــص اإلبداعــي،  ــة وغــري الواعي األساســية الواعي
)عــزام،  2٠1٤م(،  )حلمــداين،  بنياتــه  وترشيــح 
1999م(، )حســن، 199٠م(، )علــوش، 1989م(، 
وهــذا مــا يمكــن أن نطلــق عليــه املوضوعاتيــة البنيويــة 
)حلمــداين،  حلمــداين  محيــد  د.  تصنيــف  حســب 

2٠1٤م(.
ــني:  ــن فقرت ــد م ــىل متهي ــة ع ــتملت الدراس ــد اش وق
ملحــة عــن القاصــة، والثــاين: الرجــل وتشــكالت 

حضــوره يف أعــامل القاصــة.
ــورة  ــات ص ــة جتلي ــل األول لدراس ــُت الفص وخصص

ــث:  ــة مباح ــىل ثالث ــتماًل ع ــاء مش ــل، وج الرج
ــاين:  ــث الث ــلبية، واملبح ــورة الس ــث األول: الص املبح
الصــورة  الثالــث:  واملبحــث  اإلجيابيــة،  الصــورة 

النمطيــة.
ــورة  ــة دالالت ص ــاين دراس ــل الث ــُت يف الفص وتناول
الرجــل عــرب ثالثــة مباحــث: املبحــث األول: الداللــة 
االجتامعيــة،  الداللــة  الثــاين:  واملبحــث  الرتاثيــة، 

ــية. ــة النفس ــث: الدالل ــث الثال واملبح
وأهنيت البحث بخامتة، وثبت باملصادر واملراجع.

وآخــر دعوانــا أن احلمــد هلل رب العاملــني، وصــىل 
ــه  ــىل آل ــد، وع ــوله حمم ــده ورس ــىل عب ــلم ع اهلل وس

وصحبــه أمجعــني.

التمهيد:
1. ملحة عن القاصة:

هــدى بنــت فهــد بــن إبراهيــم املعجــل، قاصــة وكاتبــة 

ــام 1383هـــ-  ــام ع ــة الدم ــدت يف مدين ــعودية ُول س
ــا،  ــتقرة هب ــت مس ــا زال ــأْت، وم ــا َنش 1963م، وفيه
ومــن كليــة اآلداب حصلــت عــىل بكالوريــوس يف 
الدراســات اإلســالمية عــام 1٤٠5هـــ-  ختصــص 
ــس  ــم النف ــوم عل ــىل دبل ــًا ع ــت أيض 1985م، وحصل
ــي  ــم، وه ــة يف وزارة التعلي ــت معلم ــوي، وعمل الرتب

اآلن متقاعــدة.
هلــا عــدد مــن العضويــات الثقافيــة واإلعالميــة، ومنها 
ــعودية  ــة الس ــعوديني، واجلمعي ــني الس ــة الصحفي هيئ

لــإلدارة، واحتــاد كتــاب اإلنرتنــت العــرب.
ــز التقديريــة، ومنهــا: جائــزة  فــازت بعــدد مــن اجلوائ
نــادي أهبــا األديب، وجائــزة نــادي الطائــف األديب، 
ــرية  ــة القص ــابقة القص ــز األول يف مس ــازت باملرك وف
ــام 1٤25هـــ-  ــل األديب ع ــادي حائ ــا ن ــي نظمه الت
2٠٠5م، واملركــز األول يف مســابقة مماثلــة نظمهــا 

ــه. ــام نفس ــف األديب يف الع ــادي الطائ ن
أقامــت مجلــة مــن األمســيات القصصيــة يف عــدد مــن 
ــان  ــكاظ، ويف مهرج ــوق ع ــة، ويف س ــة األدبي األندي
اجلنادريــة، ويف فعاليــات معــارض الكتــاب يف الرياض 

وجــدة، ويف ملتقــى َعــاّمن للقصــة القصــرية.
وُكتَِبــْت عنهــا مجلــة دراســات نقديــة، وبحــوث علميــة 
مــة، إضافــة إىل حضــور أعامهلــا القصصيــة يف كثــري  حُمَكَّ
مــن الدراســات النقديــة التــي ُعنَِيــْت بدراســة القصــة 

القصــرية يف اململكــة العربيــة الســعودية.
وكانــت كاتبــة رأي يف صحيفــة اليــوم، وهلــا عمــود يف 
صحيفــة اجلزيــرة تتنــاول فيــه شــؤونًا أدبيــة واجتامعية، 

وتكتــب أيضــًا يف صحيفــة الرؤيــة اإلماراتيــة.
ــراء«  ــة مح ــان: »بقع ــان قصصيت ــا جمموعت ــدرت هل ص
ــام 2٠٠7م،  ــو« ع ــام 1٤26هـــ- 2٠٠6م، و»التاب ع
وهلــا أيضــًا إصــدار تضمــن نخبــة مــن مقاالهتــا 
ــام 2٠٠6م،  ــدر ع ــردد« ص ــال ت ــوان »ب ــة بعن الصحفي
ــراج  ــوي إخ ــا، وتن ــة يف أوج عطائه ــزال القاص ــا ت وم
ــف، 2٠٠9م(، )دار  ــدارات )اليوس ــن اإلص ــد م املزي
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املفــردات، 1٤29هـــ( )مراســالت، 1٤٤2هـــ(.

2. الرجل وتشكالت حضوره يف أعامل القاصة:
يلحــظ متتبــع أعــامل القاصــة هــدى املعجــل حضــورًا 
الفتــًا للرجــل، وهــو حضــور متنــوع جيمــع بــني 
الواقعــي واخليــايل، ويلحــظ أيضــًا أن صــورة الرجــل 

ــا. ــوع أعامهل ــىل جمم ــى ع ــكاد تطغ ــلبية ت الس
ــل  ــات الرج ــف ممارس ــة إىل كش ــعت القاص ــد س لق
ضــد املــرأة، ونقــد ســلطته عليهــا، واستســالمها 
ــيدها  ــرأة، وجتس ــا امل ــار لقضاي ــت االنتص ــه، وحاول ل
األنثــى  وســيلة  أن  موقنــة  الدقيقــة،  بتفاصيلهــا 
إلثبــات وجودهــا لــن تكــون إال عــرب »املحاولــة 
لأنثويــة  إبداعيــة  قيمــة  تأســيس  نحــو  الواعيــة 
تضــارع الفحولــة وتنافســها، وتكــون عــرب كتابــة 
النــص  يف  وتقدمهــا  األنثويــة  ســامت  حتمــل 
اللغــوي ال عــىل أهنــا )اســرتجال( وإنــام بوصفهــا 
.)55 2٠٠6م:  )الغذامــي،  إبداعيــة«  قيمــة 
ــرأة  ــدى امل ــيص ل ــهد القص ــم املش ــظ أن رس واملالح
ــة جنســها، وتكوينهــا البيولوجــي،  »خيضــع خلصوصي
وتوظيــف  واملشــاعر،  األحاســيس  دفــق  وغلبــة 
احلــواس بامتيــاز، بحيــث تصنــع مشــهد العــامل املتخيل 
بمنظــور األنثــى« )بــن األخــر، 2٠12م: 6(، ولــذا 
ــع  ــا م ــل تناقضاهت ــيلة حل ــة »وس ــن الكتاب ــذت م اخت
ــن  ــي م ــي ترم ــوري... فه ــع الذك ــل أو املجتم الرج
الكتابــة إىل تفجــري كل رشوخ جســدها ومتوجاهتــا« 

.)3٤ 2٠11م:  )العفيــف، 
ــل  ــا للرج ــة يف تناوهل ــه القاص ــا انتهجت ــرز م ــن أب وم
»هنــج االحتجــاج والرفــض والتحــدي الــذي كان 
املــرأة  ُفــرض عــىل  الــذي  الــرصاع  ذلــك  وليــد 
ــذي  ــز ال ــي احلواج ــًة ختط ــردت حماِول ــته، فتم معايش
ســّيجها هبــا املجتمــع« )معمــري، 2٠11م: ٤9(، 
ــل يف  ــورة الرج ــرض ص ــيص يع ــا القص ــاء نتاجه فج
ــورة  ــدا يل أن ص ــذا ب ــة، ول ــاده املختلف ــكالته وأبع تش

ــا  ــن غريه ــة م ــر موضوعي ــتكون أكث ــا س ــل لدهي الرج
مــن القاصــات والروائيــات.

الفصل األول
جتليات صورة الرجل:

املبحث األول: الصورة السلبية:
ــة يف  ــا القاص ــة تراه ــن أزم ــة ع ــورة منعكس ــي ص وه
ــيمها يف  ــن تقس ــرأة، ويمك ــل وامل ــني الرج ــة ب العالق

ــو اآليت: ــىل النح ــل ع ــدى املعج ــص ه قص

أ. الرجل العنيف:
تتجــىل صــورة الرجــل العنيــف جســديًا ومعنويــًا ضــد 
ــدر  ــف يب ــن مواق ــل م ــدى املعج ــص ه ــرأة يف قص امل
ــام يف  ــوي، ك ــيس أو معن ــف ح ــل عن ــن الرج ــا م فيه
ــًا  ــا ابن ــورت فيه ــي ص ــاج« الت ــحوق الزج ــة »مس قص
عاّقــًا مدمنــًا للمخــدرات يعامــل والدتــه بعنــف، 

ــول:  تق
ــه،  ــاب خلف ــق الب ــرج وأغل ــم خ ــًا، ث ــا أرض ــع هب »دف
ــه،  ــلت إلي ــول، توس ــث املجه ــادر إىل حي ــادر.. غ وغ
رجتــه أن ال يفعــل، أقســمت عليــه بذلــك فلــم 
يســتجب هلــا.. تبعتــه.. تبعتــه حتــى خــارت قواهــا.. 
وكأنــام  ســقطت..  فســقطت..  بعباءهتــا  وتعثــرت 
انتفضــت لســقوطها.. واألرض مــادت أو  الســامء 

ــل، 1٤29هـــ: 21(. ــا« )املعج ــد هب كادت أن متي
ــة  ــة وكيفي ــع احلكاي ــل وقائ ــرسد تنق ــة ال ــت بداي كان
ــة: »دفــع،  ــوايل األفعــال املاضي ــق ت تواترهــا عــن طري
خــرج، أغلــق، غــادر«، وتضمنــت رصــدًا للخلجــات 
النفســية للشــخصية املحوريــة )األم( بأفعــال ماضيــة: 
»توســلت، رجتــه، أقســمت، تبعتــه، خــارت تعثــرت، 

ــقطت«. س
ومــن امللحــوظ اختيــار القاصــة للــراوي العليــم 
لتتمكــن مــن ســرب أغــوار شــخصيتيها، وتقمــص 
أحاسيســهام، ذلــك أن اســتحضار الــراوي العليــم 
بــكل يشء، واكتــامل منظومــة األحــداث املرويــة، مــع 
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االعتــامد عــىل الــرسد املبــارش الواضــح يســهم يف جتليــة 
ــل، 1٤23هـــ(. ــة )فض ــاد الدالل أبع

وملحــوظ أيضــًا هيمنــة ضمــري الغائــب للمذكــر 
واملؤنــث يف النــص »هبــا، خلفــه، إليــه، رجتــه، عليــه، 
ــعر  ــة تش ــذه اهليمن ــا«.. ه ــا، هب ــا، عباءهت ــه، قواه تبعت

ــد. ــدق املحاي بالص
ــامء  ــام الس ــا: »كأن ــاين يف قوهل ــر البي ــاء التصوي ــد ج وق
انتفضــت لســقوطها.. واألرض مــادت أو كادت أن 
ــية األم  ــي بنفس ــاس املتلق ــق إحس ــا«؛ لتعمي ــد هب متي

ــذالن. ــرارة واخل ــة بامل املأزوم
 ومــن جانــب آخــر بــدا الرجــل العنيــف زوجًا قاســيا، 

كــام يف قصــة »صقيــع« تقول:
»نوبــة عطــاس مســتمرة وانتفاضــة بدنــه هتــز الرسيــر 
مــن حتتــي فأفــرتش األرض! يــرى أن صقيــع جســمي 
وصــل بــه إىل هــذه املرحلــة احلرجــة ونــيس بأنــه مــن 

صهــر اجلليــد بداخــيل!!
سأتزوج
........

قلت سأتزوج..
.............

أســلوب هتديــد يامرســه الرجــل الرشقــي ضــد زوجتــه 
ــزوج  ــرود.. ت ــل يف ب ــة اجلب ــىل قم ــاركان أع ــام يتع حين
ال جديــد!! ســوى أنــك ســتعلق يف منتصــف اجلبــل« 

ــل، 1٤27هـ: 18(. )املعج
ــة  ــخصية املحوري ــرة الش ــرب ذاك ــأيت ع ــص ي ــذا الن  ه
ــذي  ــكان ال ــامل امل ــة مع ــف القاص ــة«؛ إذ تص »الزوج
ــرد  ــه جم ــر بوصف ــو ال حي ــداث، وه ــه األح ــع في تق
ــرص  ــو »عن ــل ه ــخصيات، ب ــداث والش ــكان لأح م
حــي فاعــل يف هــذه األحــداث وتلــك الشــخصيات« 
)جريــدي، 2٠٠8م: 7٠(؛ إذ إن »قيمــة املــكان تكمــن 
يف فهمــه وجتربتــه جتربــة تنطــوي يف ثناياهــا عــىل 
ــديل، 1٤31هـــ:  ــاكنة« )اجلح ــالم س ــات وأح ذكري
ــرتش  ــر، أف ــز الرسي ــوم »هت ــة الن ــكل غرف 38(، وتش

ــخصية  ــه ش ــرك في ــذي تتح ــكان ال ــك امل األرض« ذل
ــن  ــكله م ــا يش ــع م ــة، وم ــخصية الزوج ــزوج وش ال
ــىل  ــة ع ــه عالم ــد جعلت ــة فق ــدى الزوج ــات ل ذكري

ــني. ــني الزوج ــرة ب ــة الفات العالق
ــت  ــأتزوج، قل ــد »س ــلوب التهدي ــرار أس ــظ تك ويلح
ــربة  ــل ن ــرأة حتم ــع امل ــب م ــة التخاط ــأتزوج«؛ فلغ س
هتديــد أقســى عــىل املــرأة مــن العنــف اجلســدي؛ كــام 
ــني  ــوار الزوج ــل ح ــي تتخل ــة الت ــات النصي أن الفراغ
يثــري املتلقــي ويدفعــه إىل التأويــل فهــو جيســد اختفــاء 
الصــوت؛ فأحيانــًا »غيــاب احلــروف يرمــز بالطبــع إىل 

ــني، 1986م: 98(. ــوت« )كوه ــاب الص غي
ويبــدو أن نفــور املــرأة مــن ممارســة العالقــة احلميمــة 
وتوتــرات  نفســية  ألســباب  يعــود  زوجهــا  مــع 
ورصاعــات داخليــة، ســببها عالقــات الرجــل اآلثمــة 

ــة. ــة القص ــح هناي ــام تفص ك
ويف القصــة القصــرية جــدا »اخلــامر« تومــئ القاصــة إىل 
ــني  ــا ح ــرأة ووداعته ــة امل ــل نعوم ــل مقاب ــف الرج عن

تصــور لقــاًء بينهــام ينتهــي بــام يشــبه االغتصــاب:
»مل تكتمــل طقــوس مصافحتهــا لــه، كــف ناعمــة 
بكــف خشــنة.. فقــد أســقط اخلــامر عــىل وجههــا بأمــر 

ــدم!« )املعجــل، 1٤27هـــ: 6٤(. ــع ال مــن ُبَق
أثنــاء  عليهــا  ينقــض  العنــف..  منتهــى  يف  رجــل 
ــة  ــه إال رغب ــانيته ال تعني ــن إنس ــرد م ــة، ويتج املصافح

ــامر! ــقوط اخل ــي بس ــة تنته جمنون

 ب. الرجل املستغل:
ــل  ــدى املعج ــص ه ــتغل يف قص ــورة املس ــت ص جتل
ــداث  ــف واألح ــون املواق ــال يقتنص ــالل رج ــن خ م
ــة دون احــرتام للمــرأة، ومراعــاة  ــع ذاتي ــق مناف لتحقي

ــاعرها. ملش
ولعــل االســتغالل املــادي للمــرأة املوظفــة جيســد هــذا 
ــول يف  ــوظ، تق ــكل ملح ــور بش ــن احلض ــتوى م املس

ــا بخــري«: ــأيت اهلل لن قصــة »غــدًا ي
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»كنــت الوحيــدة بــني أخــوايت البنــات أرقــب أمــي عن 
ُبعــد، أستشــعر صربهــا، أتلمــس معاناهتــا، وأستشــف 
وجعهــا مــن مالمــح وجههــا، وهتالــك حاهلــا، بيــد أهنا 
مل حتــاول يف يــوم إظهــار تذمرهــا مــن ســوء حــال أيب يف 

غيابــه، أو حــني وجــوده بيننــا.
ــويف  ــنتني ت ــة بس ــة االبتدائي ــن املرحل ــي م ــد خترج بع
جــدي ألمــي، فورثــت عنــه أمــي مبلغــًا ال بــأس بــه.. 
ــد ألٍي  ــه، بع ــر ب ــتثمره، ويتاج ــي يس ــه إىل أيب لك دفعت
ــه  ــق ل ــل ال ح ــًا أن الرج ــض مدعي ــىل مض ــق ع واف
ــامر  ــه يف مض ــدي ركض ــارس وال ــه، م ــال زوجت يف م
رجــال األعــامل، كلــام دخــل املنــزل أبــدى تذمــره مــن 

ــرشاء. ــع وال ــة البي ــردي حرك ــوق، وت ــال الس ح
)هــون عليــك يــا أبا ســمية... غــدًا يــأيت اهلل لنــا بخري(.
وســمية  تواســيه،  والــديت  كانــت  هكــذا 
أربــع  ســوى  أيب  يــرزق  فلــم  أنــا،  هــي 
.)51-5٠ 1٤29هـــ:  )املعجــل،  بنــات« 
 كشــفت الشــخصية املحوريــة هنــا عــرب احلــوار 
الباطنــي خــالل تداعــي الذكريــات واالرتــداد للاميض 
ــه  ــال زوجت ــتغل مل ــزوج املس ــلبية لل ــورة س ــن ص ع
الــذي ورثتــه مــن أبيهــا، وهــو غــري مبــاٍل بمســؤولياته 
التــي حتملــت األمل  األرسيــة وال بمشــاعر زوجــه 

ــا. ــراد أرسهت ــعد أف ــربت لتس وص
وقــد أتــاح الــرسد بضمــري املتكلم اســتبطان الشــخصية 
املحوريــة »الفتــاة ســمية«، وأظهــر رصاعاهتــا النفســية 

جتــاه والدهــا، وكشــف عــن احتــدام خيباهتــا.
ــتغل  ــة يس ــف متنوع ــرب مواق ــد وع ــكان واح ويف م
ــول يف  ــرأة، تق ــن امل ــتغالله م ــم اس ــا أمكنه ــال م الرج

ــد«: ــة »املصع قص
ــد  ــدرج، وعن ــدُت ال ــة، صع ــاط وخف ــاقة ونش »برش
ــن  ــواج املنتظري ــي ألف ــُت أرث ــرتاحة كن ــة اس كل حمط

للمصعــد...
أحدهــم وجــد يف االزدحــام فرصــة ليســلب مــا 

يســتطيعه مــن حقائــب النســاء.

أمــا اآلخــر فقــد أودع ورقــة صفــراء صغــرية يف جيــب 
حقيبــة فتــاة برفقــة والدهتــا، ارتباكهــا داللــة واضحــة 

عــىل رضاهــا عــن ترصفــه..
هــل ألفــُت نظــر والدهتــا؟.. ومــا شــأين بــام حــدث.. 

لتتحمــل هــي تبعــات جســارهتا..
واصلــُت الصعــود.. كان الــدور اخلامــس حمطتــي 
ــرة  ــه وكث ــاز املمــر لضيق األخــرية، مل أمتكــن مــن اجتي
ــوع  ــل، فجم ــا أفض ــع هن ــد.. الوض ــري املصع منتظ
النســاء املنتظــرات بمعــزل عــن مجــوع الرجــال. 
ــاِل  ــال، ومل تب ــح الرج ــور، فأفس ــت اإلذن يل بالعب طلب

ــب.. ــررت الطل ــي، فك ــاء بطلب النس
رجــل أظهــر نخوتــه.. وتكــرم باســتئذان النســاء 
ليفســحن يل، كأنــه المــس كتفــي ليجعلنــي أمــر بيــرس 
مــن خالهلــن... أظنــه تعمــد ذلــك، فانتفضــت امــرأة 
ــا،  ــد عنه ــوح أن ابتع ــوت مبح ــت بص ــن ورصخ بينه
ــل،  ــك« )املعج ــا كذل ــد أهن ــل املؤك ــه، ب ــام زوجت رب

1٤29هـــ: 32(.
ظاهــٌر أن القاصــة ترصــد ثالثــة مواقــف اســتغل 
يف  األول  املوقــف  ويتمثــل  املــرأة،  الرجــل  فيهــا 
يف  والثــاين  الزحــام،  يف  النســاء  حقائــب  ســارق 
الشــاب الــذي يغــازل فتــاة بوضــع رقمــه يف حقيبتهــا 
بخفيــة، والثالــث يف الرجــل الــذي طلــب مــن النســاء 
حمــاوالً  للعبــور  املحوريــة  للشــخصية  اإلفســاح 

مالمســة جســدها.
ــعى إىل  ــاين يس ــتغل أن ــف مس ــذه املواق ــل يف ه الرج
الســيطرة عــىل ضحيتــه، وهنــا يتداخــل الوصــف 
ــع  ــن طبائ ــارئ ع ــف للق ــف يكش ــرسد، فالوص وال
الشــخصيات ونوازعهــا، ويشــعره أن مــا حــدث 

واقعــي، ويضعــه يف وضــع مشــاركة وترقــب.
ويف قصــة »اخلادمــة« يســتخل الرجــل امرأتــني؛ األوىل 
ف عليهــا  ــة امــرأة تعــرَّ ــه األوىل املســاملة، والثاني زوجت

يف اخلــارج، ثــم تزوجهــا، واســتقدمها خادمــة لديــه:
ــة  ــت اخلادم ــع.. وكان ــع الطواب ــواة مج ــن ه ــت م »كن
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تنــزع الطابــع الربيــدي يل قبــل أن تفــض رســائل 
تكــن  مل  أهنــا  اكتشــفت  أن  إىل  إليهــا!!  زوجهــا 
ــاك  ــا هن ــض خامته ــذي افت ــي ال ــائل زوج ــوى رس س
ــة..«  ــم خادم ــت اس ــه حت ــة ل ــة ثاني ــتقدمها زوج واس

.)7٠ 1٤27هـــ:  )املعجــل، 
قصــة قصــرية جــدا اختــرصت األحــداث يف اكتشــاف 
الزوجــة األوىل أهنــا ضحيــة اســتغفال زوجهــا وزوجته 

! نية لثا ا

ج. الرجل الشهواين:
ــرأة جســدا، ويلهــث  ــرى امل ــذي ي هــو ذاك الرجــل ال
ــدى  ــص ه ــا، وقص ــول إليه ــًا يف الوص ــا طمع وراءه
املعجــل تتنــاول شــهوانية الرجــل الغريــب جتــاه املــرأة، 
ــرى  ــذي ال ي ــزوج ال ــمل ال ــاق لتش ــع النط وال توس
أحيانــًا يف املــرأة أكثــر مــن قطعــة جســد، وكأهنــا هبــذا 
ــيام  ــا، وال س ــا واعتداهل ــد موضوعيته ــدال تؤك االعت
ــرًا  ــل مؤخ ــة الرج ــرى أن غاي ــوات ت ــاع أص ــع ارتف م

ــاء أرسة. ــة، وال بن ــودة ورمح ــت م ــزواج ليس ــن ال م
ومــن تلــك الصــور الشــهوانية مــا جــاء يف قصــة »فراغ 

ــة«، تقول: العاطف
»تســلمت بطاقــة الرصاف ونويــت اخلــروج، فاعرتض 
ــة،  ــر أنيق ــة عط ــامل زجاج ــده الش ــع، يف ي دريب البائ
وبــني إهبــام وســبابة يــده اليمنــى ورقــة حمــارم أشــبعت 
بالرائحــة العطريــة قدمهــا يل.. أبعدهتــا!! ومــددت لــه 
يــدي!! فهــم مــا أقصــده، فابتســم وأطلــق قليــاًل مــن 
رذاذ العطــر عــىل رســغي فضحكــت وغمــزت عينــاه.
مل تعجبنــي الرائحــة.. كانــت لرائحــة التفــاح أقــرب.. 

وافقنــي الــرأي وقــال:
التفاح فاكهة إغراء لذيذة..

قلت: ولكن بسببها طرد آدم وحواء من اجلنة!!
ــره  ــو مل تغ ــا ول ــة نحوه ــت التفاح ــال: األرض جذب ق
ــف  ــق منتص ــو يطب ــا وه ــك، قاهل ــل األرض ذل مل تفع
ــح  ــن نمن ــن م ــم أردف: نح ــنانه ث ــفىل بأس ــفته الس ش

الروائــح العطريــة ســحرها ونجــذب مــن نرغــب فيــه 
ــا. نحون

- تعايل..!!
أخــذين حيــث رّف رّصــت فوقــه بعنايــة علــب هدايــا 
اختيــار  إيّل  طلــب  أنيقــة..  وأشــكال  ألــوان  ذات 
إحداهــن.. فســألته ملــاذا.. أعــاد طلبــه.. اخــرتت 
علبــة خمروطيــة بلــون كســتنائي وقدمتهــا إليــه.. عمــد 
ــط(  ــني فق ــا )للموظف ــب عليه ــة ُكت ــة جانبي إىل غرف

ــود. ــام أع ــي ريث ــال: انتظرين وق
ثالث دقائق وخرج حيمل كيسًا استثنائّيًا قدمه يل.

ســألته: ملــاذا؟ قــال: خذيــه دون مناقشــة.. وأنــا أهــم 
ــع  ــا بأصاب ــط عليه ــدي والضغ ــس ي ــد م ــذه تعم بأخ

ــرك. ــال: أنتظ ــف.. ق ــة ترجت قوي
مل أفهم ما يقصد« )املعجل، 1٤27هـ: 5٤(.

بائــع يتجــاوز حــدوده، ويصطــاد الالفتــات مــن 
وهدايــاه! بأســلوبه  ويغوهيــن  متجــره،  زائــرات 

ــة  ــن رؤي ــارشًا ع ــريًا مب ــرب تعب ــوار لتع ــة احل ــأيت دالل ت
الشــخصية التــي تشــارك يف احلــدث، ويــربز حاجاهتــا 
إىل اإلشــباع العاطفــي واجلســدي؛ فالبائــع حيــاول 
ــم  ــا، ث ــه معه ــة تلطف ــه بمضاعف ــرأة يف حبائل ــاع امل إيق
ــه إياهــا بانتظــاره هلــا، يف  بإهدائهــا العطــر، ومصارحت
ــم  ــة ال تفه ــتجابتها بريئ ــم اس ــاة رغ ــدو الفت ــني تب ح
معــاين مــا حيــدث، وهــذا جنــوح مــن القاصــة تســعى 
مــن خاللــه إىل إدانــة البائــع، وتربئــة الفتــاة، وال ســيام 
أن ســياقات املوقــف يف القصــة واضحــة كل الوضــوح 
وبخاصــة مــا مــر مــن إحيــاءات جنســية كالتفاحــة التي 
ترمــز للغوايــة، ومــا صحــب ذلــك مــن ملــس وتعابــري 
حركيــة، ومــا مــن فتــاة متــر باملوقــف نفســه واقعّيــًا إال 

وإخاهلــا تفهــم معانيــه.
وقريــب مــن هــذا النحــو مــا جــاء يف قصــة »صديقتهــا 

األثــرية«، تقــول:
ــريًا  ــك.. كث ــة أخت ــررَت بغرف ــريك، فم ــَت س »واصل
ــها  ــىل نفس ــرية ع ــا األث ــا صديقته ــتضافت هب ــا اس م
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ــراف  ــان أط ــًا، أو تتجاذب ــارضات مع ــان املح تراجع
ــًا  ــام مفتون ــص عليه ــت تتلص ــّيقة، وكن ــث ش أحادي
ــرة  ــالس نظ ــاول اخت ــم، وحت ــوي الرخي ــا األنث بصوهت

ــا.. هل
كــم مــرة ضبطتــك والدتــك يف جرمــك املشــهود 
ــل،  ــا!!« )املعج ــال بتأنيبه ــه، ومل تب ــك علي ــذا، وأّنبت ه

.)59 1٤29هـــ: 
يظهــر الشــاب يف أول القصــة متامديــًا يف رشب اخلمــر، 
ومطــاردة النســاء، ثــم يتــامدى بــه االنحــراف ليتطلــع 
ــدر أن  ــي كان جي ــه الت ــة أخت ــم صديق ــة منزهل إىل ضيف
يكــون هلــا ُحرمــة خاصــة، والقاصــة هبــذا تؤكــد 
ــاع  ــه يف اتب ــول باع ــاب، وط ــهوانية الش ــاط ش انحط
هــواه، وهــذا كلــه والفتــاة غافلــة ال تــدري عــن يشء، 

ــدث. ــذي حي ــعر بال وال تش
وأشــري إىل أن ضمــري املخاطــب "الــذي يعــد أحــدث 
األشــكال الرسديــة عهــدا" )مرتــاض، 1995م: 197( 
ر عوامل  كان عامــاًل مســاعدًا للتعمــق يف املشــهد، وَتصــوُّ

الشــخصية التــي بــدت بارعــة يف الغوايــة.
ــال،  ــن الرج ــة م ــهوانية فئ ــن ش ــة م ــج القاص وتض
ــة  ــول يف قص ــاء، تق ــض النس ــرتجال بع ــوغ الس وتس

"املصعــد":
ــُت  ــاس حلطم ــني الن ــن أع ــأى ع ــو أين بمن "وددت ل
ــي  ــف فعلت ــال مكتش ــم إن ق ــت.. ال هي ــاز، وهرب اجله
"أنثــى مســرتجلة" فــامذا كســبنا مــن النعومــة، والرقــة، 
ــال..  ــاب الرج ــيالن لع ــوى س ــج س ــرس، والغن والتك
ــة"  ــنايف الفحول ــع س ــة بتصني ــارعت الدوائي إىل أن س

)املعجــل، 1٤29هـــ: 31(.
ــل  ــا الرج ــر هل ــة أن ينظ ــرأة الواعي ــتفز امل ــا يس ــر م أكث
ــد  ــايل أن تفق ــذا ال تب ــال هك ــب، واحل ــدا فحس جس
ــل أن تشــعر بكينونتهــا اإلنســانية، وأهنــا  أنوثتهــا مقاب
ليســت جمــرد جســد جيــد فيــه الرجــل حاجاتــه، 
وليكــن مــا يكــون بعــد ذلــك، فاألهــم أن تشــعر أهنــا 

ــل. ــور فاع ــا ذات حض ــا وعقله بوعيه

د. الرجل املستهرت:
يبــايل  وال  باملســؤولية،  الشــعور  يفتقــد  مــن  هــو 
بانطباعــات اآلخريــن عنــه، وهــذا نــوع مــن الرجــال 
يســتفز املــرأة، وال تشــعر معــه باألمــان، وال تســتطيع 
ــق. ــر رم ــى آخ ــتنزفها حت ــل يس ــه، ويظ ــكاء علي االت

ومن ذلك قصة »ذات األرجل األربع«، وفيها:
ــرر  ــام ق ــاطات، حين ــالح الوس ــًا بس ــن مدجج »مل أك
ــن أن  ــاية أظ ــل لوش ــن العم ــيل ع ــارش فص ــيس املب رئي

ــا. ــب يل فيه ال ذن
خرجــت ال ألــوي عــىل يشء تــاركًا خلفــي ملفــا 
مكتظــًا بإجــازات اضطراريــة واســتثنائية حتتضــن 
ــاب بــدون عــذر هــي املتســببة يف التهــام  وريقــات غي

ــل. ــي اهلزي ــن مرتب ــزء م ج
أمــا مــا كنــت أخشــاه إدراج اســمي ضمــن موســوعة 
غينيــس بعــد ضجــر امللــف مــن لفــت النظــر املتكــرر 
ــيس  ــرى رئي ــة، وي ــا كيدي ــاوزات أظنه ــات وجت ملخالف

املبــارش العكــس!!« )املعجــل، 1٤29هـــ: ٤1(.
لقــد بــدت الشــخصية بليــدة الشــعور ال تســتوعب مــا 

تقرتفــه، وفــوق ذلــك تتظلــم مــن مــآالت تفريطهــا!
ــى  ــاعر وأخف ــن أدّق املش ــدث ع ــا تتح ــة هن والقاص
ــة  ــة مونولوجي ــة بطريق ــخصية املحوري ــكار للش األف
اســتذكارية واعرتافيــة فـ »هي أكثر الوســائل اســتعدادًا 
إلبــراز اإلحســاس الــذي ينقلــه القــاص درامّيــا« 
ــرسد  ــأيت ال ــواد، 1981م: 121(، وي ــوك، ت: ج )لوب
بضمــري املتكلــم بوصفــه وســيلة مــن الوســائل املهمــة 
ــخصية  ــاعر الش ــل مش ــىل نق ــب ع ــني الكات ــي تع الت

ــارئ. ــها إىل الق ــة وأحاسيس املحوري
ويف مشــهد آخــر ترســم القاصــة صــورة أخ عالــة 
مهمــل وموقــف أختــه منــه، تقــول يف قصــة »صديقتها 

ــرية«: األث
ــيَت  ــا نس ــك، دخلَته ــَت غرفت ــك وصل ــدق أن »مل تص

ــىل  ــك ع ــامغك، وعقال ــَت بش ــًا، ألقي ــاب موارب الب
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ــب  ــكان قري ــذاء يف م ــَقَطْت فرديت)1(احل ــة، َس األريك
ــيَت  ــرك، نس ــىل رسي ــك ع ــَت بثقل ــر، ارمتي ــن الرسي م
أن تشــغل جهــاز التكييــف، جلــَت بنظــرك باحثــًا عــن 
جهــاز التشــغيل، مل جتــده، تأففــَت وأنــت مســتلٍق 
عــىل ظهــرك، فتحــَت أزاريــر ثوبــك، ســحبَت ثوبــك 
لأعــىل، بصعوبــة خلعَتــه، قذفــَت بــه يمينــًا، وانقلبــَت 
ــده!«  ــدث بع ــا ح ــر م ــد تذك ــم مل تع ــك، ث ــىل بطن ع

)املعجــل، 1٤29هـــ: 59(.
 فالشــاب عــاد إىل منزلــه يف حالــة ســكر، وبــدت منــه 
ــت  ــة البي ــه بحرم ــدام مباالت ــن انع ــم ع ــات تن ترصف
ومــن فيــه، وكانــت األخــت تــرسد عليــه مــا بــدر منــه 
بعــد أن أفــاق، وكأهنــا تــرسد أمــرًا متكــررًا مألوفــا؛ إذ 
ــك  ــاء ذل ــالم أثن ــى م ــال وال حت ــاش وال انفع ال انده
كلــه، ولعلهــا أيســت منــه، ورضخــت لواقــع صعــب 

ــه أن أخاهــا لــن يتغــري. علمــت من
وظاهــر أن القاصــة وظفــت ضمــري املخاطــب، وهــذه 
ــص،  ــل الن ــوص داخ ــارئ يف الغ ــاعد الق ــة تس التقني
وتوقــع مآالتــه، باعتبــاره طرفــًا مشــاركًا يف إنتــاج 

ــص. الن
ومــن صــور اســتهتار الرجــل باملــرأة عــىل وجــه 
اخلصــوص أن يرتقــب مــن األناقــة والرشــاقة يف حــني 
ــور  ــد تص ــة املصع ــه، ويف قص ــاًل نفس ــو مهم ــدو ه يب

ــال: ــن الرج ــط م ــذا النم ــن ه ــا ع ــة انطباعه القاص
»أال يكفــي أين أتقــزز مــن كــرش تــوارى خجــاًل 
ــل، 1٤29هـــ: 32(. ــا« )املعج ــاب رجالن ــف ثي خل
ــون  ــن يظن ــال الذي ــن الرج ــة م ــن فئ ــزز م ــاع مق انطب
كــامل الرجولــة يف الثــروة والســلطة، ويف الوقــت نفســه 
ــر  ــو املظه ــا، وه ــم رشوطه ــن أه ــدًا م ــون واح هيمل

ــن! احلََس

هـ. الرجل املغفل:
ــم واإلدراك،  ــالدة الفه ــف بب ــذي يتص ــل ال ــو الرج ه

)1( الصواب: َسَقَطْت فردتا احلذاء.

للخــداع واالســتغالل، ومعظــم  ويكــون عرضــة 
ــا  ــط هل ــو بس ــى ل ــل حت ــذا الرج ــن ه ــر م ــاء تنف النس
ْته وقــدم هلــا كل مــا  األرض حريــرا، وحتــى لــو اســتغلَّ

ــب. حت
ومن نامذج ذلك قصة »الفهم املفرد«، وفيها:

ــاٍت،  ــر ش ــوم ممط ــق يل يف ي ــة صدي ــُت بصحب »خرج
ــه: ــي بقول ــث قاطعن ــراف احلدي ــا أط ــالل جتاذبن وخ

ماذا تقول؟! )يا لرداءة خطك(.
عفــوا عزيــزي.. مــا بــال ســمعَك.. هــل تشــظى؟ قــم 
ــد  ــم أع ــاء.. ث ــوق الط ــا ف ــاء وضعه ــة اخل ــل نقط بنق

ــد. نطــق الكلمــة مــن جدي
أوه... عــذرًا فهديــر ســياريت )الســكراب( أصــاب 
ــرداءة..  ــاذا تصــف حظــي بال ــم مل ســمعي بالثقــل.. ث

ــًا؟ ــه بالي ــَته فوجدت ــاًم.. أو ملس ــكان دمي ــه ف ــل رأيَت ه
الطف يب يا اهلل.. كيف يمكنني التخاطب معه؟!

ــى  ــرأة حت ــا ام ــل أن ــاه[ ه ــر ف ــد فغ ــاذا؟؟... ]وق م
ــى؟ ــا فت ــت ي ــل جنن ــي يـــ ]...[... ه ختطبن

ــي اهلل فكــرة  ــى أهلمن كــدت أفقــد صــوايب بســببه، حت
تغيــري املوضــوع« )املعجــل، 1٤29هـــ: 55(.

رجــل بليــد حمــدود االســتيعاب إىل درجــة االســتفزاز، 
ــى  ــخصية، وأضف ــم الش ــوار يف رس ــهم احل ــد أس وق
للنــص ُبعــدًا حيوّيــًا جعلــه يبــدو أكثــر واقعيــة يف نظــر 
ــم  ــني يتس ــني الصديق ــي ب ــوار اخلارج ــارئ، فاحل الق
ــام؛  ــق وعيه ــن عم ــف ع ــاز، ويكش ــرص واإلجي بالق
ــة،  ــة واعي ــخصية األوىل متزن ــاءت الش ــني ج ــي ح فف
فــإن الشــخصية الثانيــة جــاءت بســيطة مغفلــة، وحتــى 
يــؤدي احلــوار وظيفتــه ال بــد أن »يكــون صــادرًا عــن 
ــتواها  ــن مس ــربًا ع ــا، أي مع ــًا معه ــخصية متكافئ الش
ــة...،  ــا اللغوي ــيس، وقدرهت ــا النف ــاري واجتاهه احلض
وأن يكــون مناســبًا لطبيعــة املشــهد الــذي يــؤدَّى 
فيــه، والبــد أن يعمــل عــىل تنميــة احلكايــة« )عبــداهلل، 

.)1٤1 1978م: 
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 ومثلها قصة »استقدام«:
ــًا  ــون قريب ــة ليك ــي الفيصلي ــكن يف ح ــىل الس »أرص ع
ــالق  ــده، والط ــال بي ــه! وألن امل ــه وبنات ــن زوجتي م
برضــاه  مرتبــط  اجلنســية  عــىل  وحصوهلــا  بيــده، 
عنهــا استســلمْت إلرصاره، واســتجابت لــه بعــد 
ــايل  ــائق احل ــن الس ــتغناء ع ــه االس ــرتطْت علي أن اش
ــي  ــدد ه ــريب حت ــر ع ــائق آخ ــتقدام س ــدي، واس التايلن
جنســيته، وتســافر معــه الختيــاره! وافــق عــىل رشطهــا 
املتواضع.. فابتســمْت له!!« )املعجل، 1٤27هـ: 79(.
ينطلــق النــص الســابق مــن فكــرة عميقــة واحــدة تتجه 
ــزًا  ــا، ُمَركِّ ــرأة لزوجه ــداع امل ــي خ ــة، وه ــو النهاي نح
اســتجابْت،  »استســلمْت،  املاضيــة  األفعــال  عــىل 
اشــرتطْت«، واحلــدث هنــا نــاٍم متطــور مكثــف، 
ــة يف  ــر رصاح ــا مل ُيذك ــتكمل م ــارئ أن يس ــرك للق وت
النــص، وقــد متكنــت القاصــة مــن الوصــول باملتلقــي 
إىل هنايــة مدهشــة تلخــص فكــرة النــص، وتربــك أفــق 
انتظــار القــارئ مــن خــالل ثنائيــة »املكــر/ الشــفافية«.

املبحث الثاين: الصورة اإلجيابية:
رصــدت القاصــة صــورًا إجيابيــة للرجــل يتصــف فيهــا 
ــخصيته  ــن ش ــر يف تكوي ــي تؤث ــدة الت ــامت احلمي بالس
ــص  ــيمها يف قص ــن تقس ــه، ويمك ــن حول ــه بم وعالقت

هــدى املعجــل عــىل النحــو اآليت:

أ. الرجل الواعي:
وهــو الــذي يعــي أبعــاد أفعالــه وترصفاتــه يف احليــاة، 
ويراعــي الذيــن حولــه، ويتميــز بنضــج وافــر، وثقافــة 
عاليــة، ومثــل هــذا تطمئــن لــه املــرأة الناضجــة، وجتــد 

فيــه مــا يكملهــا وتكملــه.
وممــا جســد صــورة الرجــل الواعــي هــذا املشــهد مــن 

قصــة »الرولــز رايــس«، تقــول:
تقريبــًا..  »وحدهــا مصــدر إزعاجــك كل صبــاح 
ــة..  ــة.. مندفع ــة.. جريئ ــول.. واثق ــة الط ــدو فارع تب
متهــورة.. كيــف ال تكــون كذلــك وحتــت إمرهتــا 

ــيم. ــائق وس ــة، وس ــس فاره ــز راي ــيارة رول س
أظنها حرصت عىل وسامته ليمثلها..!!

عــروض مغريــة قدَمْتهــا لــك وحجُتهــا راحتــك، 
ــك  ــأن توصل ــا ب ــا دعوهت ــَت فيه ــدة جتاهل ــرات ع م
عنادهــا  لــك  فتظهــر  بســيارهتا..  ملدرســتك 

وإرصارهــا...
تقيــدك بحبائلهــا وإغرائهــا، فتحــل قيودهــا بكربيائك، 
َتــْت زمــن خروجها مع زمنــك، دقائق  وال مباالتــك. وقَّ
معــدودة تلــك التــي متضيها يف نصــب رشاكهــا، ولكنها 
ال تظفــر بالفريســة« )املعجــل، 1٤29هـــ: 13-1٤(.
الرجــل هنــا شــاب يف املرحلــة الثانويــة شــديد الرتكيــز 
حمــاوالت  تغويــه  وال  ومســتقبله،  دراســته  عــىل 
اإلغــواء، ومــن بــني معظــم أقرانــه حيافــظ عــىل 
توازنــه، وال يقــع يف شــباك فتــاة حتــاول االســتئثار بــه.
وقــد جلــأ الــراوي إىل ضمــري املخاطــب متخــذًا شــكل 
أعــامق  يف  النفــس  ومناجــاة  الداخــيل،  املونولــوج 
ــس  ــية واهلواج ــج النفس ــن اللواع ــري ع ــاب للتعب الش
ــي  ــة الت ــه جتــاه تلــك الســيدة الثري ــي تؤرق ــة الت الذاتي

ــا. ــطوة إغرائه ــاوم س ــه يق ــه، لكن تغري
وقريب مما مر قصة »السطح«، وفيها:

»ِقــرَصُ جــدار الســطح مل حيرضــه عــىل التحــرش بابنــة 
ــها، أو  ــتذكر دروس ــي تس ــاهدها وه ــام ش ــم كل جاره

ــاَمم عــن أخيهــا!! وهــي تطعــم احلَ
كان كل مــا يــدور يف ذهنــه يف تلــك اللحظــة َمــن أول 
ــل،  ــار؟!« )املعج ــدي!؟ أم اجل ــه: وال ــى منزل ــن بن َم

.)71 1٤27هـ: 
ــا  ــس م ــه، وال خيتل ــة جريان ــرف حرم ــور يع ــار وق ج
يمكــن أن خيتلســه ســواه رغــم اســتطاعته، وقــد أســهم 
للشــخصية يف  النفــيس واالجتامعــي  البعــد  رســم 
الكشــف عــن طبيعتهــا وطريقــة تفكريهــا وشــواغلها، 
وواضــح هنــا تركيــز النــص القصــري عــىل الشــخصية 
تفاصيــل  دون  عنهــا  املبــارش  والتعبــري  املحوريــة، 
ــس األديب  ــذا اجلن ــون ه ــد إىل ك ــك عائ ــة؛ وذل إضافي
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ــي. ــد املتلق ــي تش ــة الت ــة الداللي ــىل الومض ــز ع يرك
وتصــور القاصــة وعــي رجــل مــد يــد العــون المــرأة 
مل جتــد مــن ُيفِســح هلــا لَتخــرج مــن موضــع مزدحــم 

بالنســاء، تقــول:
»طلبــت اإلذن يل بالعبــور، فأفســح الرجــال، ومل تبــاِل 

النســاء بطلبــي، فكــررت الطلــب..
رجــل أظهــر نخوتــه.. وتكــرم باســتئذان النســاء 

.)32 1٤29هـــ:  )املعجــل،  يل«  ليفســحن 
مــع أهنــا امــرأة، والــاليت مل يفســحن هلــا نســاء، وكان 
ــوة  ــري أن نخ ــاعدة غ ــن املس ــب منه ــا أن تطل بإمكاهن
الرجــل الواعــي مل متهلهــا، فســبقها إىل املســاعدة، 

ــالم. ــرب بس ــاء لتع ــا النس ــتأذن هل واس

ب. الرجل الطموح:
الرجــل الــذي يســعى إىل حتقيــق تطلعاتــه بــاذالً 
األســباب املعينــة عــىل ذلــك، وهــذا الرجــل يف منظــور 
املــرأة الواعيــة حيظــى بإعجــاب وإجــالل، فهــو بعيــد 
عــن كل مــا حيــط مــن شــأنه، ويف الوقــت نفســه 

ــود. ــريه بالصع ــٍر غ ــه، وُمْغ ــد إىل أهداف صاع
ومــن نــامذج هــذا احلضــور يف قصــص هــدى املعجــل 
مــا جــاء يف قصــة »ممتــاز مــع مرتبــة الــرشف«، تقــول 

واصفــة فرحــة شــاب بتخرجــه:
»غــادر للتــو بوابــة اجلامعــة.. تدغــدغ الفرحــة عيونــه، 
ــق  ــه. الطري ــه يف طريق ــر ب ــن يم ــق كل م ــكاد يعان وي

أمامــه قــد اخــر بآمــال انتشــْت بعبــق الزهــور..
صدى صوهتا يأتيه عرب أثري الفرحة:

رفضــُت يا بنــي حماوالت أبيــك املســتميتة يف أن يبني لنا 
فيــال جديــدة يف حــي راٍق« )املعجل، 1٤29هـــ: ٤5(.
تصــف القاصــُة هــذا الشــاب الطمــوح حلظــة أن 
ــب  ــن املصاع ــري م ــد كث ــه بع ــعى إلي ــام كان يس ــاز ب ف
ــة  ــهد أدبي ــور املش ــن تص ــف م ــات، وضاع والتحدي
اللغــة، وتتابــع الصــور »تدغــدغ الفرحــة عيونــه، 
الطريــق أمامــه قــد اخــر بآمــال انتشــت بعبــق 

الزهــور«.
ــدرس يف  ــوح ي ــاب طم ــهد لش ــداء« مش ــة »ف ويف قص
ــه مرهــف القلــب يظــل متمســكًا  القاهــرة، ومــع كون
بحلمــه يف الدراســة، رافضــًا االنشــغال بغريهــا، تقول:
ــة يف مقهــى  ــه الرتكي ــاول فنجــان قهوت »انتهــى مــن تن
يرتــاده ألول مــرة منــذ أن اســتقر يف القاهــرة، وحدثتــه 
ــق،  ــان يف الطب ــب الفنج ــه.. قل ــرأ طالع ــه أن يق نفس
ــا  ــردد: ي ــم ي ــوت عبداحللي ــذي كان ص ــت ال يف الوق
ولــدي قــد مــات شــهيدا مــن مــات فــداء للمحبــوب« 

)املعجــل، 1٤27هـــ: 7٤(.
ــب،  ــم ورصاع القل ــش رصاع احلُل ــاب يعي ــذا الش ه
لكــن رصاع احللــم ينتــرص عندمــا قلــب فنجانــه مكتفيًا 
ــزار  ــدة ن ــاع قصي ــىل إيق ــال ع ــوامل اخلي ــح يف ع بالتجني
قبــاين التــي غناهــا عبداحلليــم حافــظ، ثــم رسعــان مــا 

يعــود إىل واقعــه ليحقــق مــا ســعى إليــه بــدءا.
وأيضــًا فــإن الرجــل الطمــوح يف نظــر فئــة مــن النســاء 
هــو الذي جيــد فيهــا كاملــه وُأْنســه، وجيعــل منهــا مطلبًا 
مأمــوالً يطمــح إليــه، وهــذا مــا جتــىل يف قصــة »القطار« 
التــي حكــت فيهــا القاصــة عــن رجــل يطمــح 
ــات يف  ــرى البداي ــتعادة ذك ــه، واس ــالء بزوجت باالخت
رحلــة بالقطــار يقضيــان فيها أعــذب األوقــات، تقول:
ــا العــارش أخــربين ســامر  ــا بعيــد زواجن »ليلــة احتفالن
أنــه مل يركــب قطــارًا مــن قبــل.. فاتفقنــا عــىل أن 

أصحبــه يف رحلــة إىل الريــاض!
ــا  ــت بن ــى انفصل ــار.. حت ــا إن س ــار.. وم ــا القط ركبن

ــل، 1٤27هـــ: 8٤(. ــة!« )املعج العرب
هــو طمــوح نبيــل مــن الــزوج بغــض النظــر عــن ســوء 
ــَخْت أن الــزوج طمــح  ــه، وحســبها هــي أن رسَّ مآالت

إىل اقتنــاص تلــك اللحظــات معهــا.

ج. الرجل احللم:
وهــو الرجــل الــذي ترســمه املــرأة يف خميلتهــا نموذجا، 
ــه،  ــه يف واقــع ال جيــود بمثل أو فــارس أحــالم، وتتطلب
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ــارس  ــن ف ــا ع ــاالت ِصب ــا خي ــرأة إال وهل ــن ام ــا م وم
ــا  ــا إىل م ــمو هب ــض يس ــواد أبي ــىل ج ــادم ع ــالم ق أح
ــيئًا  ــيئًا فش ــاءل ش ــال يتض ــذا اخلي ــل ه ــاه، ويظ تتمن

ــب. ــع الصع ــع للواق ــى ختض حت
وهــو وإن كان خيــاالً يتجســد أحيانــًا بعــض التجســد 
ــن  ــرية، وم ــل صغ ــو يف تفاصي ــة ول ــامذج واقعي يف ن

ــول: ــة«، تق ــجرة العائل ــة »ش ــاء يف قص ــا ج ــك م ذل
»رعــى وائــل موهبتهــا القصصيــة بعــد أن قــرأ هلــا عدة 
ــع  ــة، وموق ــة العربي ــع القص ــة يف موق ــوص رسدي نص
رابطــة أدبــاء الشــام، وســجل يف موقــع الرابطــة قــراءة 
ــة أثنــى فيهــا عليهــا.. شــجعها  عــن جتربتهــا القصصي
ونصحهــا كثــريًا عــىل االنتقــال بموهبتهــا مــن املواقــع 
ــرأي..  ــه ال ــة، وافقت ــات الورقي ــة إىل املطبوع العنكبوتي
معــارصة(  و)كتابــات  اآلداب(  )جملــة  يف  نــرشت 

ــج(. ــار اخللي ــة )أخب وصحيف
فكرهيــام..  لتالقــح  كافيــة  كانــت  ســنوات  أربــع 
قلبــه  بخفقــان  وإحساســه  باهتاممــه،  وشــعورها 
ــال دون  ــع، ح ــب رفي ــة ح ــام عالق ــأت بينه ــا.. نش هل
ــعودية«  ــية الس ــل اجلنس ــه ال حيم ــزواج كون ــه بال إمتام

.)59 1٤27هـــ:  )املعجــل، 
ــاذب  ــف اجل ــورة املثق ــل« ص ــل »وائ ــورة الرج إن ص
بأفــكاره، صاحــب األثــر اإلجيــايب يف منظــور أي 
ــت  ــذي أفاق ــر ال ــا املنتظ ــبهه، وكان حلمه ــرأة تش ام
عــىل صعوبــة حتقيقــه بســبب عائــق اختــالف اجلنســية، 
ويبــدو أنــه عائــق حاســم يف حميطهــا، ولــذا ُولـِـد وائــل 

ــام. ــل حل ــام، وظ حل
ــت  ــة قدم ــهد أن القاص ــذا املش ــًا يف ه ــت أيض والالف
ــح  ــة تتي ــذه الصيغ ــب، وه ــة الغائ ــخصيات بصيغ الش
ــا  ــخصياته، وأفعاهل ــل ش ــي حيل ــاص »لك ــة للق احلري
حتليــاًل دقيقــًا وعميقــًا، ثــم إهنــا ال توهــم القــارئ بــأن 
أحداثهــا عبــارة عــن جتــارب ذاتيــة وحياتيــة، وإنــام هي 
مــن صميم اإلنشــاء الفنــي« )رشيبــط، 1998م: 2٤(.

وقريب مما سبق قصة »تركي«، تقول:

)العدامــة(  روايــة  فصــول  قــراءة  مــن  »انتهــْت 
األخــرية  الصفحــة  يف  َنــْت  دوَّ احلمــد..  لرتكــي 
تاريــخ االنتهــاء منهــا.. وضعتهــا عــىل الــرف... 
منــزل  عــن  )العدامــة(  يف  تبحــث  وخرجــْت 
.)72 1٤27هـــ:  )املعجــل،  تركــي!!« 
ــا  ــًا يالئمه ــا فارس ــا بطُله ــَل هل ــة، ومَتَثَّ ــرأِت الرواي ق
وتالئمــه، حتــى إذا انتهــت مــن قراءهتــا خرَجــْت 
تتبــع خطــوات قلبهــا باحثــة عــن حلــم قديــم وجــدت 

ــه. ــرف ل ــا يرف قلبه
لقــد رســمت القاصــة مشــهد حكايتهــا موظفــة ضمــري 
ــا،  ــخصية وتفاصيله ــات الش ــرس ترصف ــب؛ لتف الغائ
ــخصية،  ــأرسار الش ــق ب ــري متعم ــارف خب ــراوي ع فال
والشــخصية املحوريــة/ املــرأة جتــد الرجــل املناســب، 
ثــم حتــاول البحــث عنــه يف عــامل الواقــع.. جــاء هــذا 
كلــه يف ملحــات رسيعــة موحيــة، وكان لتكثيــف النــص 
املوضــوع، وطريقــة  اختــزال  املؤثــرة يف  »فاعليتــه 
ــه«  ــىل وحدت ــض ع ــدث، والقب ــاز احل ــه، وإجي تناول

)إليــاس، 2٠1٠م: 117(.
والرجــل احللــم أيضــًا هــو الــذي تتخيلــه املــرأة فارســًا 
نبيــال، وعاشــقًا عفيفــا، يستســلم ألنوثتهــا رغــم قــوة 
ــا  ــذا يف قصته ــن ه ــيئًا م ــة ش ر القاص ــوِّ ــه، تص جربوت

القصــرية جــدا »الفــخ«:
»نظــر إليهــا مــن خــالل كــّوة يف صــدر اجلــدار الطيني، 
ســلب قــواه مجاهُلــا اآلرس.. تناســق جســدها، وطوهلــا 
الفــارع.. اقــرتب مــن الكــّوة أكثــر!! فوقــع يف الفــخ!« 

)املعجــل، 1٤27هـ: 63(.
ــه  ــلطاهنا، ووقوع ــالمها لس ــا، واستس ــاره بجامهل انبه
ــن  ــة م ــالم طائف ــن أح ــذا م ــا.. كل ه ــخ أنوثته يف ف
هــذه  بطــالت  يكــنَّ  أن  يتمنــني  الــاليت  الفتيــات 
اللحظــات، وأمــريات هــؤالء الفرســان العشــاق.

املبحث الثالث: الصورة النمطية:
وهــي صــورة باهتــة تقــف يف املنتصــف بــني اإلجيــاب 
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ــض  ــح، وال رف ــول واض ــن َقُب ــم ع ــلب، وال تن والس
صــارخ، ونســخها مكــررة بوفــرة يف املجتمعــات، وال 
يعــد وجودهــا أمــرًا الفتــا، وال خارجــًا عــن املألــوف، 
ــىل  ــل ع ــدى املعج ــص ه ــيمها يف قص ــن تقس ويمك

ــو اآليت: النح

أ. الرجل اجلامد:
ــاس  ــعور واإلحس ــد الش ــف بتبل ــذي يتص ــل ال الرج
ــْت  ــام قدَم ــا، فمه ــت دون اإلرضار هب ــًا كان ــرأة أي بامل

ــا. ــه خافت ــدودا، وإحساس ــاؤه حم ــل عط ــه يظ ــي ل ه
ــا  ــل معه ــية، والتعام ــف احلساس ــن مره ــرأة كائ وامل
ــغل  ــو انش ــك ل ــا، وكذل ــق عليه ــي يش ــربود عاطف ب
ــارشا،  ــات أخــرى، هــو مل يؤذهــا أذى مب عنهــا بأولوي
ــا  ــا دفعه ــذا م ــه، وه ــره من ــا تنتظ ــا م ــدم هل ــه مل يق لكن
ــربة  ــي ن ــة، وه ــاء املظلومي ــأ، وادع ــرتاف اخلط إىل اق
مألوفــة مــن بعــض النســاء؛ إذ تنحــو إىل رســم حياهتــا 
ــداء يف  ــش ف ــها كب ــل نفس ــة، وجع ــاهد درامي يف مش

ــارصة، 2٠٠8م(. ــل )املن ــة الرج ــل هيمن ظ
وممــا عكــس صــورة اجلمــود يف قصــص هــدى املعجل 

مــا جــاء يف قصــة »فــراغ العاطفــة«، تقول:
ــا،  ــف هب ــة أتص ــه مرون ــامي دافع ــي س ــي بزوج »تعلق
ومســاحة حريــة ممتــدة، وثقــة وهبهــا يل مل تكــن بمأمــن 
ــك  ــالف ذل ــات.. خ ــات والقريب ــد الصديق ــن حس م
ــبع  ــو مش ــل، وج ــٍن مم ــني مض ــه روت ــايت بصحبت حي
ــر  ــش، وآخ ــوق انتع ــة، وس ــهم عقاري ــات وأس بصفق
عواطفــه،  حّجــرت  جتاريــة  ومصطلحــات  ركــد، 
ــالت  ــث بخص ــن العب ــه ع ــراف أصابع ــت أط وأمات
ــة  ــة الصبغ ــدى مالءم ــه، وم ــس نعومت ــعري، وتلم ش
اجلديــدة للــون بــرشيت، واســتدارة وجهــي، بــل 
ــو  ــل ه ــي، وه ــاه هلندام ــن االنتب ــه ع ــت عيني وأعم
ــر، وأن  ــة أكث ــاج إىل عناي ــه، أو أحت ــع ذائقت ــق م متطاب
هنــاك درجــة لــون حيبهــا مل يشــاهدها عــيّل« )املعجــل، 

.)53-52 1٤27هـــ: 

إَذْن فالــزوج يف ظاهــر األمــر أحســن إىل زوجتــه 
ــري كل  ــة، وتوف ــن الثق ــيحة م ــاحة فس ــا مس بإعطائه
ــه، ويف الوقــت نفســه أرهقهــا بانشــغاله  ــاج إلي مــا حتت
عنهــا، وهــذه الصــورة تغلــب عــىل كثــري مــن الرجــال، 
وتســتمر حيــاة املــرأة معهــم بــام هلــا ومــا عليهــا، غــري 
أن الشــخصية املحوريــة/ الزوجــة ال تنســجم مــع 
ــا  ــها وأرسهت ــب لنفس ــف وجتل ــود، فتضع ــذا اجلم ه

ــة. ــار اخليان ع
اســتطاعت القاصــة بتوظيفهــا ضمــري املتكلــم أن 
ــة التعبــري عــام خيتلــج  ــة حري متنــح الشــخصية املحوري
سالســة،  بــكل  وانفعــاالت  رؤى  مــن  بداخلهــا 
وأســهم احلــوار الداخــيل يف التعــرف إىل شــخصية 
الرجــل/ الــزوج »ســامي«، وهــذه الشــخصية الثانويــة 
ــة/  ــخصية املحوري ــارشًا يف الش ــًا ومب ــريًا قوّي ــر تأث تؤث
ــلبية  ــة س ــا بطريق ــرى حياهت ــري جم ــا تغ ــرأة، وجتعله امل
تدفعهــا للخيانــة الزوجيــة؛ لقلــة االهتــامم هبــا عاطفّيــًا 

ــدّيا. وجس
وقــد يكــون اجلمــود العاطفــي ســببًا يف بــرودة التعامــل 
مــع الرجــل، واليــأس مــن اســتيعابه متطلبــات املــرأة 

مهــام كان موقعــه يف األرسة حتــى لــو كان أبــا.
حتــاول القاصــة رصــد موقــف كان فيــه الرجــل/ األب 
ــة  ــه بعاطف ــعر جتاه ــرد أب ال تش ــه جم ــور ابنت يف منظ

ــة »أروى«: ــول يف قص ــداء، تق ــة ع ــب، وال عاطف ح
الدنيــا ومل  التــي غــادرت  »ترمحــُت عــىل والــديت 
ــد يدهــا يومــًا لــريب..  أغضبهــا ســاعة قــط.. ومل متت
لتأنيبــي.. فقــد كانــت ]غفــر اهلل هلــا[  أو لســاهنا 
ــن  ــة م ــي، ومتربم ــدًا مع ــة ج ــة.. ودودة.. رقيق عطوف
والــدي الــذي اقــرتن بصديقتهــا قبــل أن ينفــض عــن 

ــا..! ــراب قربه ــن ت ــام م ــق هب ــا عل ــه م كفي
ــك  ــا تل ــا بصديقته ــد عالقته ــف أيب ض ــا وق ــريًا م كث
دون مــربٍر يذكــره هلــا.. ممــا أرغمهــا عــىل قطــع 

العالقــة، فاســتجابت لــه مكرهــة.
كانــت حتــاول إخفــاء ســوء تعاملــه معهــا عنــي خشــية 
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ــًا  ــل أحيان ــا تفش ــه.. ولكنه ــره ل ــدّي ك ــد ل أن يتول
ــل، 1٤27هـــ: 9-8(. ــا..!« )املعج ــه يف أذيته لتامدي

يتضــارب شــعوران مريــران يف وجــدان الفتاة.. شــعور 
قداســة األب، وشــعور النفــور منــه بســبب قســوته عىل 
والدهتــا، هــو مل يقــُس عليها، غــري أن انحيازهــا إىل أمها 

الطّيبــة جعلهــا تنقبــض مــن أبيهــا بعــض األحيان.
تســرتجع  املحورية/الفتــاة  الشــخصية  أن  ونلحــظ 
ذكرياهتــا مــع والدهتــا الــرؤوم، ويف الوقــت ذاتــه 
تضيــق ذرعــًا بترصفــات والدهــا الــذي تــزوج صديقــة 
زوجتــه املتوفــاة، وهــو َمــن أرغمهــا قــرسًا عــىل قطــع 
عالقتهــا هبــا، ثــم جــاءت األحــداث املســرتَجعة 

ــة. ــج صادم ــة نتائ ــة يف هيئ جممل
ــاعر  ــاالة بمش ــل املب ــد قلي ــل اجلام ــور الرج ــن ص وم
رشيكتــه، نصــادف هــذا النمــوذج يف القصــة القصــرية 

ــة«: جــدا »الثاني
»كلــامت ليســت كالكلــامت تلــك التــي نزعــت صــامم 
األمــان فانفجــر أنبــوب الغضــب يف وجهــه!! ومل 

ــال.. يب
كان عليهــا أن تتوقــع ارتباطــه بامــرأة أخــرى بعدهــا.. 
طاملا أهنــا الزوجة الثانيــة!« )املعجــل، 1٤27هـ: 89(.
ــوهتا  ــر بقس ــه، وال يتأث ــال زوجت ــايل بانفع ــل ال يب رج
عليــه، واحتدامهــا معــه.. كل مــا يعنيــه أن حيقــق 

ــه. ــاء إىل مملكت ــن النس ــد م ــم املزي ــه يف ض تطلعات

ب. الرجل العابر:
وهــو الــذي يــأيت ذكــره َعَرضــًا دون أن تنعكــس عنــه 
ــات  ــري يف جمري ــه تأث ــون ل ــة، وال يك دالالت واضح
ــًا يــأيت لتحقيــق الواقعيــة يف القصــة  األحــداث، وغالب

ــخصيات. ــوامل والش ــددة الع متع
ــل يف  ــدى املعج ــص ه ــر يف قص ــل العاب ــر الرج ويم
ــًا أشــبه مــا يكــون  عــدة مواضــع مــرورًا خفيفــًا خافت
القاصــة  عليــه  تســبغ  أن  ودون  الكــرام،  بمــرور 

ــريه. ــىل غ ــبغها ع ــي تس ــل كالت تفاصي

ــد  ــن يف أح ــارس األم ــر ح ــاءة« حي ــة »عب ويف قص
ــول: ــّيا، تق ــورًا هامش ــاهد حض املش

»مضــت دقيقتــان عــىل وقــوف الســيارة بمحــاذاة 
مدخــل الصناديــق الربيديــة قبــل أن تنهــي االتصــال، 
ــيجارته  ــان س ــث دخ ــو ينف ــا وه ــدق هب ــارس حي احل
الرمــادي مــن فمــه وأنفــه يف آن واحــد، جتاهلتــه 
ووجلــت البوابــة كطفــل يرنــو نحــو والدتــه بعــد 

غيــاب دام أســابيع« )املعجــل، 1٤27هـــ: 33(.
ســيجارته  وينفــث  الوجــوه  يتأمــل  احلــارس  كان 
ــتغراقه يف  ــه، واس ــىل ذات ــه ع ــي بانكفائ ــة توح بطريق
متعــة النفــث اســتغراقًا ال يــود اإلفاقــة منــه، وال ينتظــر 
ــة  ــري عابئ ــه غ ــذا جتاوَزْت ــواءه، ول ــه أج ــع عن ــن يقط م
ــة. ــة حراس ــرور بنقط ــد امل ــون عن ــرَتض أن يك ــام ُيف ب
ــة  ــمية أي ــه اجلس ــوِل أوصاف ــة مل ُت ــوظ أن القاص وملح
ــي  ــعورية الت ــه الش ــارت إىل حالت ــني أش ــة، يف ح أمهي
ســاعَدهْتا يف تســويغ جتاهلهــا إيــاه، وال ســيام أن الرتكيز 
ــخصية  ــر الش ــم بـــ »تصوي ــيس هيت ــد النف ــىل البع ع
ــاه  ــا جت ــلوكها وردود أفعاهل ــا وس ــث طبائعه ــن حي م

املواقــف املتعــددة« )الشــاروين، 1976م: 51(.
وجتــيء صــورة حــارس املدرســة )العــم أبــو إبراهيــم( 
يف مشــهد آخــر جميئــًا أكثــر خفوتــا، حتــى إهنــا مل 
تتكلــف كتابــة عباراتــه لقلــة أمهيتهــا، أو لوضوحهــا يف 

ــع«: ــة »صقي ــول يف قص ــياقها، تق س
»رشيفة القحطاين.. رشيفة القحطاين

آخر الطالبات املتأخرات.
–ألو.. مرحبا عم أبو إبراهيم
.........................-

–ال، مل يتبــق يف الداخــل طالبــات.. مــاذا عنــك يف 
اخلــارج؟

...................................................-
ــول )أيب  ــرد وص ــل يب بمج ــريا.. اتص ــزاك اهلل خ –ج

ــراس(. ف
-مع السالمة« )املعجل، 1٤27هـ: 18(.
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ــم(  ــو إبراهي ــم أب ــر )الع ــل العاب ــر الرج ــد ورد ذك لق
حــارس املدرســة أثنــاء حديــث عابــر بينــه وبــني 
ــت  ــر وق ــد الظه ــا بع ــوم بمناوبته ــي تق ــة الت املعلم
انتظارهــا خــروج الطالبــات، ويلحــظ اســتخدام تقنيــة 
ــذي  ــم ال ــم أيب إبراهي ــزال يف كالم الع ــذف واالخت احل

ــياق. ــن الس ــم م ُفه
وجيــيء الرجــل العابــر يف مواضــع ترغــب القاصــة من 
خالهلــا يف تصويــر حالــة اجتامعيــة أو وجدانيــة تتمنــى 
ــر أداة  ــل العاب ــن الرج ــع م ــا، فتصن ــا أو زواهل وجوده
لنقــل حالتهــا الشــعورية فحســب.. ال يعنيها شــخصه، 
إنــام يعنيهــا أن ترســم واقعــًا تريــد أن حتيطنــا بــه علــاًم 

وِحّســا، تقــول يف قصتهــا القصــرية جــدا »فــداء«:
ــة يف مقهــى  ــه الرتكي ــاول فنجــان قهوت »انتهــى مــن تن
يرتــاده ألول مــرة منــذ أن اســتقر يف القاهــرة، وحدثتــه 
نفســه أن يقــرأ طالعــه.. َقَلــَب الفنجــان يف الطبــق 
ــا  ــردد: ي ــم ي ــوت عبداحللي ــذي كان ص ــت ال يف الوق
ولــدي قــد مــات شــهيدًا مــن مــات فــداًء للمحبــوب« 

)املعجــل، 1٤27هـــ: 7٤(.
إهنــا تريــد تصويــر واقــع تتمنــاه.. واقــع يســوده 
احلــب، وتكــون املــرأة فيــه أمنيــة بيضــاء يضحــي هلــا 

ــات. ــل التضحي ــل أمج الرج

ج. الرجل القارص:
ــدارًا  ــريه اقت ــن غ ــل م ــه أق ــدو يف حميط ــذي يب ــو ال وه
ــرون  ــه اآلخ ــرى في ــك ي ــوء ذل ــىل ض ــبا، وع أو حس
ــة أن تنعكــس  ــا تلبــث هــذه الرؤي ــة، وم ضعــف أهلي
االندمــاج يف  بالنقــص، وصعوبــة  ويشــعر  عليــه، 
حميطــه، ونتيجــة لذلــك يقــرتف بعــض األخطــاء، 
ــه. ــن حول ــه والذي ــق نفس ــري يف ح ــه تقص ــدر من ويب

وتبدو قصة »لقيط« مناسبة هلذه الصورة، تقول:
ــا  ــام فيه ــت تق ــرتاحة كان ــة اس ــال اهليئ ــم رج »داه
أعــراس املثليــة، أودع املقبــوض عليهــم الســجن، 
ــكان  ــم، ف ــب آبائه ــة يف طل ــث اجلنائي ــلت املباح أرس

الــرد: مجيعهــم لقطــاء!!« )املعجــل، 1٤27هـــ: 87(.
كانــت الشــخصية تقــرتف اخلطيئــة مــع أمثاهلــا بعيــدًا 
عــن عيــون الرقبــاء، لكــن رسعــان مــا ينكشــف 

ــه. ــن مع ــو وم ــط ه ــه لقي ــح أن ــم، ويتض أمره
ــر أن  ــث يف األم ــن احلدي ــذا، لك ــل ه ــدث مث ــا ح طامل
ــا  ــن معه ــخصية وم ــراف الش ــّوغ النح ــة تس القاص
بكوهنــم لقطــاء مل يتلقــوا تعاليــم جيــدة، ومل ُيعَتــَن هبــم 
ــرتاف  ــدر، وكأن اق ــا ب ــم م ــدر منه ــة، فب ــة كافي عناي
ــع مــن أبنــاء احلســب  اخلطيئــة يف رؤيــة القاصــة ال ُيتوقَّ
ــع مــن غريهــم، وبغــض النظــر  ــام ُيَتَوقَّ والنســب، وإن
ــة يف  ــت القاص ــه بالغ ــن عدم ــذا م ــواب ه ــن ص ع
ــف أن  ــا، وكي ــن أمثاهل ــخصية ع ــور الش ــف قص وص
قســوة املجتمــع عليــه جعَلْتــه ينخــرط يف حميــط صغــري 

ــا. ــه لقيط ــدًا لكون ــد أح ــه أح ــد في ــبهه ال يضطه يش
والشــخصية التافهــة شــخصية قــارصة أيضــا، وال 
ــذا  ــل ه ــع مث ــة، ونطال ــرأة ناضج ــات ام ــريض تطلع ُت
ــَب ذلــك القــارص ظنــون  يف قصــة »بنطــال« التــي  َخيَّ

ــول: ــه، تق ــة عقل ــق برجاح ــن كادت تث م
»ســألني عــن ثمــن البنطــال اجلنــز الــذي أرتديــه اآلن، 

وطلــب معرفــة بلــد حياكتــه!!
وقبــل أن تصلــه إجابتــي، كانــت الظنــون قــد حيكــت 

ضــدي!!« )املعجل، 1٤27هـــ: 85(.
مــن التفاهــة بمــكان أن يســأل الرجــل أنثــاه مثــل هــذا 
ــاًم ســؤال ينــم عــن قصــور إدراك،  الســؤال، وهــو حت

وقلــة لباقــة، وجهــل باألولويــات.
وإمعانــًا مــن القاصــة يف ازدراء الرجــل مل تــرصح بكثري 
ــذا  ــه، ول ــن صفات ــيئًا ع ــر ش ــل، ومل تذك ــن التفاصي م
وجــد القــارئ نفســه منغمســًا يف لعبــة التأويــل، وربــام 
ــن  ــة يمك ــع مفارق ــع صن ــذا الصني ــة هب أرادت القاص
استشــفافها مــن خــالل »تــرصف الشــخصية تــرصف 
اجلاهــل بحقيقــة مــا يــدور حولــه مــن أمــور متناقضــة 
لوضعهــا احلقيقــي، وهــي تقانــة قصصيــة ال غايــة هلــا 
إال اخلــروج عــىل الــرسد املبــارش، وهــو خــروج يبعــث 
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ــارة والتشــويق« )إليــاس، 2٠1٠م: 15٤(. عــىل اإلث
ــارص  ــل الق ــور الرج ــوأ ص ــن أس ــل م ــور العق وقص
لــدى القاصــة، واملــرأة الواعيــة عــىل وجــه اخلصــوص 
ــل،  ــارص العق ــل ق ــن الرج ــاّدًا م ــمئزازًا ح ــمئز اش تش
النظــرة  تنتصــف مــن  بِحــّدة اشــمئزازها  وكأهنــا 
القــارصة التــي يراهــا هبــا بعــض الرجــال مــن كوهنــا 
األقــل دائــام، واألضعــف يف كل حاالهتــا، وهــذا 
حــوار دائــر يف قصــة »الفهــم املفــرد« بــني شــخصيتني 

ــتفزاز: ــة االس ــل إىل درج ــارصة عق ــا ق إحدامه
ــل  ــذي؟ ه ــا يل أراك هت ــل؟ م ــا رج ــك ي ــا بال »- م

ُأِصبــَت بمــس؟
- كيــف تســمح لنفســك أن تتخــذ الســامء حلافــا، واهللُ 
ــتها  ــا ومالمس ــة بلوغه ــن إمكاني ــان ع ــَز اإلنس أعج

ــه؟! بأطراف
ــة،  ــة عميق ــك أن اللغ ــا بلغ ــًا، أم ــم لغوّي ــا العقي - أهي

وحتتمــل عــدة معــاٍن.. وتـــ..
ــوع  ــة الوق ــن مغب ــذر م ــة.. إَذْن فاح ــة.. عميق - عميق
ــه  ــع صوت ــرتاب.. رف ــرك ال ــى ال يطم ــا حت يف جوفه

ــا. مقهق
ــُت  ــيارة، وولي ــاح الس ــي إال أن أدرُت مفت ــام كان من ف
ــام تبقــى يل مــن عقــل..« )املعجــل،  ــًا ألحتفــظ ب هارب

.)56 1٤29هـ: 
نمــط مــن الرجــال كثــري ِمثُلــه.. نمــط غــري ضــار عــىل 
مســتوى العالقــة الفرديــة أو حتــى األرسيــة، بــل ربــام 
كان عامــاًل مــن عوامــل الســعادة، فالبــالدة يف بعــض 
أحواهلــا ســعادة، لكنــه نمــط ال ترتضيــه أنثــى عاديــة، 

فضــاًل عــن أنثــى جتــد يف ذاهتــا النضــج والوعــي.

الفصل الثاين
دالالت صورة الرجل:

املبحث األول: الداللة الرتاثية:
ــص األديب،  ــتكناه الن ــي يف اس ــارئ الواع ــهم الق يس
القــراءة  ممارســة  »أن  ســّيام  وال  داللتــه؛  وصناعــة 

إســهام يف التأليــف« )فضــل، 2٠٠2م: 129(، وأن 
»القــراءة الشــاعرية تســعى إىل كشــف مــا هــو يف 
ــه  ــو يف لفظ ــا ه ــد مم ــه أبع ــرأ في ــص، وتق ــن الن باط
ــق  ــة حقائ ــىل جتلي ــدر ع ــا أق ــذا جيعله ــارض، وه احل
التجربــة األدبيــة« )الغذامــي، 1٤٠5هـــ: 76(، وهــذا 
ســياقني:  عــىل  تتكــئ  دالالت  إنتــاج  شــأنه  مــن 
أوهلــام داخــيل يعمــل عــىل وضــع تأويــل متســق 
احلكايــة،  يف  األساســية  العنــارص  دالالت  يضبــط 
النمــوذج  منــح  عــىل  يعمــل  خارجــي  وثانيهــام 
2٠٠7م(. )حلمــداين،  الواقــع  يف  امتــدادًا  النــيص 
ــارص  ــي املع ــز اإلبداع ــة يف املنج ــة الرتاثي ــأيت الدالل وت
منعكســة عــن التصــور الرتاثــي لصــورة الرجــل 
بُحســنها وقبحهــا؛ فهــو يف الغالــب رجــل حــازم 
مثابــر، قــوي جــريء، وال صــوت فــوق صوتــه، 
ينفــرد يف األرسة بُســْلطة ُمْطلقــة، وحيظــى ببعــض 
ــه  ــدر من ــو ب ــه ل ــْرُف عن ــّض الطَّ ــتثناءات، وُيَغ االس

ــن، 1٤37هـــ(. ــوات )احلس اهلف ــف  طفي
ــارة  ــه، أو بعب ــرتاث رجال ر ال ــوِّ ــو ُيَص ــذا النح ــىل ه ع
ــني  ــن املبدع ــة م ــور طائف ــو تتص ــذا النح ــىل ه َأَدّق: ع
واملبدعــات انعكاســات الــرتاث، ويــرون أن املــرأة فيــه 
وحتــت تأثريه تعيــش شــيئًا من اإلذعــان واإلقصــاء، مما 
جيعلهــا ُعرضــة للتخلف والقهــر )حجــازي، 2٠٠1(.
ــورة  ــور الص ــل ظه ــدى املعج ــص ه ــب يف قص والغال
الرتاثيــة الســلبية التــي تــروج عــن الرجــل؛ فهــو 
ــل املخــدوم، واآلمــر الزاجــر، واملثــايّل املتناقــض،  املدلَّ

ــه األوىل. ــة دون طبقت ــة ثاني ــى طبق ــرى األنث وي
تقــول هــدى املعجــل يف قصــة »كهــل متصــاٍب« عــىل 

َجــْت مــن رجــل ُمِســّن: لســان فتــاة عرشينيــة ُزوِّ
»جــاء يب إىل هنــا عنــوة، فرضخــُت لأمــر الواقــع، ومل 
أجــادل..!! ثــم مــا فائــدة اجلــدال مــع ديكتاتــور مثلــه، 

ال يقيــم لأنثــى وزنــا؟؟!!
حينــام اقتــادوين إليــه، كنــت عــىل مشــارف العرشيــن، 
وبــدا يل كهــٌل متصــاٍب، يمتطــي اجلينــز الضيــق، 
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ــززة.. ــة مق ــكو بصفاق ــر الديس ويعاق
ــايَل  ــه لي ــت مع ــه، وأمضي ــي تقبلت ــض من ــىل مض ع
ــام  ــعر ب ــاِل أو يش ــم، ومل يب ــر، وأزدرد العلق ــوك امل أل
أنــا فيــه، أو ألُقــْل أن ال إحســاس لديــه جهــة األنثــى، 
ــرتن  ــد اق ــك فق ــم ذل ــا، ورغ ــريه نحوه ــة تث وال رغب
ــم مــا  بخمــس نســوة قبــيل أمــى معهــن ســنوات، ث
لبــث أن طلقهــن واحــدة تلــو األخــرى، ومل يفصــح يل 
عــن ســبب طالقــه هلــن، كــام أين أجهــل رس متســكه يب 
إىل اآلن، مــع عــدم شــعوري برغبتــه يّف..!« )املعجــل، 

.)39 1٤29هـ: 
رجــل اقــرتن بخمــس نســاء مــن قبــل، وانتقــى 
السادســة عرشينيــة ســاوم فيهــا أهَلهــا فزوجوهــا 
لــه دون قناعــة منهــا، ثــم يــامرس معهــا ســلطته 
وهــي  وكينونتهــا،  أنوثتهــا  ويبخــس  وتناقضاتــه، 
ــم  ــل عدي ــف، ويظ ــاوم بضع ــرة، وتق ــخ مضط ترض
ــه،  ــبب جتهل ــا لس ــة إليه ــل الرغب ــا، قلي ــاس هب اإلحس
ــي  ــيس، وه ــز جن ــه عج ــة أن ــة القص ــح يف هناي ويتض

ــن. ــع الثم ــا تدف وحده
ويف موضــع آخــر ترتبــط اللحظــات الراهنة بأحاســيس 

الشــخصية املحوريــة كــام يف قصــة »صقيــع«، تقول:
»متكــن هبجــت مــن إنقــاذ أيب مــن مــوت حمقــق، بعد أن 
حاولــْت ]العاملــة املنزليــة جينــا[ قتلــه ببضــع قطــرات 
مــن ســم بطــيء املفعــول كانــت متزجــه مــع رضعتــه. 
خــالل أســابيع ســاءت حالتــه، وتناقــص وزنــه، 
ــاد  ــه املعت ــتبدلت حليب ــالك، واس ــه الرسي ــت عن قطع
بـــ ]إس 26[، ومل أجــد حتســنًا يذكــر!! فعرضُتــه عــىل 
ــة  الدكتــور هبجــت، وبعــد فحوصــات وحتاليــل خمربي

ــاد بوجــود نســبة ســم يف دمــه. أف
ثــم  الســجن عــدة شــهور،  كان نصيــب ]جينــا[ 
ــوداء..  ــة الس ــن القائم ــمها ضم ــل، وإدراج اس الرتحي
ــس  ــع جن ــي بمن ــل الرشق ــرار الرج ــا ق ــدر بعده ص
خادمــة مــن دخــول املنــزل، وعــىل والــديت أن تتحمــل 
ــن  ــتقيل م ــاح، أو أس ــا كل صب ــاره هل ــات إحض تبع

ــه. ــر من ــيل بأم عم
- أستاذة إيامن، أبو فراس وصل.

بعــد ألي اســتطاع العــم أبــو إبراهيــم اســتخدام أزرار 
الســنرتال لتوجيــه نــداء عــام.

اجلَوربــان والُقّفــازان األســودان ال خــروج يل مــن 
دوهنــم وإال رجعــت حيث أتيــت.. ال أذكــر أن ممدوحًا 
ــا  ــالة عندم ــجد ألداء الص ــام مس ــيارة أم ــف بالس توق
ــض  ــاز بع ــزل إلنج ــارج املن ــاًل خ ــًا طوي ــي وقت ُنم
ــل، 1٤27هـــ: 19-18(. ــة« )املعج ــاوير اخلاص املش
املحوريــة،  الشــخصية  اســتبطان  املقطــع  يتيــح   
والوصــول إىل مشــاعرها وأفكارهــا؛ فهــي معلمة تقوم 
بمناوبتهــا بعــد الظهــر يف املدرســة، وتســرتجع مواقــف 
ــوت  ــن م ــا م ــذ ابنه ــذي أنق ــور ال ــن الدكت ــابقة ع س
ــم تســتحر  ــة، ث ــة املنزلي ــه العامل ــّم وضَعْت حمقــق بُس
ــة  ــول اخلادم ــع دخ ــذي من ــايس ال ــزوج الق ــف ال موق
ــا  ــىل عاتقه ــزل ع ــل واملن ــاء الطف ــًا أعب ــه رامي إىل منزل
ــة؛ إذ  ــة الراهن ــا إىل اللحظ ــود بذاكرهت ــم تع ــك، ث امُلنَْه
ــىل  ــرص ع ــة، وي ــن املدرس ــا م ــا ألخذه ــل زوجه يص
ارتدائهــا َجوربــني وُقّفازيــن رغــم عــدم حمافظتــه عــىل 

ــجد. ــالة يف املس الص
ويعــد هــذا االســرتجاع املتــوايل والتدفــق الــرسدي يف 
اســتجداء الذاكــرة ملمحــا بــارزا مــن مالمــح التأنيــث 

يف الــرسد النســائي )معتصــم، 1٤28هـ(.
ــية  ــات نفس ــة ألزم ــخصية املحوري ــت الش ــد تعرض لق
ــارات  ــظ العب ــة، وُتلَح ــاس األمل واخليب ــْت إحس َق َعمَّ
الدالــة عــىل هيمنــة الرجــل ورضــوخ املــرأة مــن مثــل: 
ــس  ــع جن ــي بمن ــل الرشق ــرار الرج ــا ق ــدر بعده »ص
خادمــة مــن دخــول املنــزل. أو أســتقيل من عمــيل بأمر 
ــث  ــت حي ــم وإال رجع ــن دوهن ــروج يل م ــه. ال خ من
ــف  ــخصيات، وتتكش ــم الش ــة »تتكل ــت«؛ فباللغ أتي
ــىل  ــارئ ع ــرف الق ــة، ويتع ــح البيئ ــداث، وتتض األح
ــامن،  ــب« )عث ــا الكات ــرب عنه ــي يع ــة الت ــة التجرب طبيع

.)199 1982م: 
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مــن خــالل مــا ســبق يتبــني أن الداللــة الرتاثيــة ُتــربز 
هيمنــة الرجــل عــىل املــرأة، وترتافــق مــع عنــف 
معنــوي أو بــدين، يقابــل ذلــك كلــه نــوع مــن الرضوخ 
بعــض  يف  َيعُقبــه  املــرأة  جهــة  مــن  االضطــراري 

احلــاالت انفجــار ُمَشــتِّت.

املبحث الثاين: الداللة االجتامعية:
ال خيلــو عمــل أديب مــن انعكاســات اجتامعيــة ظاهــرة 
أو كامنــة، وبخاصــة تلــك األبعــاد التــي تعكــس 
ســلبيات املجتمــع وتشــوهاته )قاعــود، 2٠٠6م(، 
وهــي يف جمملهــا أبعــاد ذات دالالت تعكــس العالقــة 
القائمــة بــني النــص األديب والســياق االجتامعــي؛ 
فالنــص يعالــج جمموعــة مــن القضايــا والظواهــر 
أن  املجتمــع، »وال يســتطيع  املؤثــرة يف  االجتامعيــة 
يكــون معــزوالً أو مغلقــًا عــىل نفســه، أو مســتقالًّ عــن 
خــارٍج هــو مرجعــه، فاخلــارج حــارض يف النــص، بــل 
إنــه هــو الــذي ينهــض بــه عامَلــًا مســتقال، وجيعــل منــه 
ــرون، 2٠٠2م: 5٠(. ــة وآخ ــزة« )برك ــة ممي ــة أدبي بني
ــرأة  ــّد رسد امل ــن أن ُيَع ــوص »يمك ــه اخلص ــىل وج وع
ــات  ــن الكتاب ــًا م ــعودية نمط ــة الس ــة العربي يف اململك
االجتامعيــة« )املبــدل، 2٠15م: 217( مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى يمكــن اســتكناه الكثــري مــن 
الــدالالت االجتامعيــة مــن بــني تضاعيــف رسد املــرأة 
ــارض  ــي ح ــس االجتامع ــرًا واهلاج ــب مؤخ ــي تكت الت
ــة. ــه أو متصادم ــة مع ــت متصاحل ــواء أكان ــا؛ س معه

وقصــص هــدى املعجــل ُتــربز واقعــًا اجتامعّيــًا تنقــده، 
وال تبــدو متصاحلــة معــه أحيانــا، وبخاصــة فيــام خيــص 
ــكاالت  ــه إش ــض أحوال ــرى يف بع ــذي ت ــل ال الرج
جديــرة باإلشــهار والعــالج، وأيضــًا ال تبــدو متصادمة 

باملعنــى احلــاد املشــحون بالرفــض والتمــرد.
يف قصــة »شــوكوالته« تــربز القاصــة قضيــة التحــرش 
ــط  ــة، وتني ــه األم املعلم ــر إلي ــائق تضط ــالل س ــن خ م
ــتها كل  ــرية إىل َمْدرس ــا الصغ ــال ابنته ــة إيص ــه مهم ب

ــتغالًّ  ــط مس ــائق ينح ــري أن الس ــرية، غ ــاح وظه صب
ــة  ــرتف الرذيل ــاة، فيق ــذاجة الفت ــه، وس ــة األم إلي حاج

ــرورا. ــة مك ــراه القاص ــهد ت يف مش
ــه  ــذي حيدث ــن األمل ال ــؤاله ع ــىل س ــرؤ ع ــول: »مل جت تق
فيهــا بعــد أن أغراهــا بقطعــة شــوكوالته يشــرتهيا هلــا 
كل ظهــرية يف طريــق إحضــاره والدهتــا مــن املدرســة، 
عــىل أن ال تفــيش رس األمل ألحــد. تــذوب الشــوكوالته 
ــل كل  ــاس األمل، وتظ ــا إحس ــذوب معه ــا، لي يف فمه
ــامل أمل  ــرى، واحت ــة أخ ــب قطع ــة ترق ــرية يف حال ظه

آخــر« )املعجــل، 1٤27هـــ: 39(.
يــا للجــراءة، ويــا للثمــن البخــس.. يتحــرش بالفتــاة، 
ــاء  ويشــرتي صمتهــا بقطعــة شــكوالته، والقاصــة أثن
ذلــك تصــور احلــدث بــربود متنــاٍه وإن أتقنــت تصويــر 
رد فعــل الفتــاة »تــذوب الشــوكوالته يف فمهــا، ليذوب 
معهــا إحســاس األمل«، غــري أن تلقائيــة الــرسد توحــي 
بــأن التحــرش مشــكلة اجتامعيــة تــكاد تصبــح ظاهــرة 
يف جمتمــع يــويل الرجــل صالحيــة قصــوى، ويغفــر لــه 
ــع  ــي تدف ــرأة الت ــاب امل ــىل حس ــه ع ــذا كل ــه، وه زالت

الثمــن غالبــا.
ــن  ــس ع ــص املنعك ــة الن ــه دالل ــح عن ــا تفص ــذا م ه
واقــع اجتامعــي غــري افــرتايض، وال ريــب »أن النــص 
األديب يســتمد معنــاه وبنيتــه الدالليــة مــن رؤيــة العــامل 

ــد، 2٠٠٠م: 1٤(. ــا« )عي ــرب عنه ــي يع الت
ــا  ــة عليه ــوة املرتتب ــة واألخ ــكلة الرضاع ــّد مش وُتَع
بــني  َقــْت  وَفرَّ أرس،  عــىل  َجنَــْت  أخــرى  قضيــة 
متحابــني، وتصــور هــدى املعجــل هــذه احلــرسة مــن 
ــل  ــا ال حت ــًا أهن ــف الحق ــق اكتش ــل عاش ــور رج منظ
لــه ألن مرضعــة قطعــت عليهــا طريــق احلــب ببضــع 

رضعــات.
تقــول يف قصــة »شــغف«: »كل مــا يف األمــر أنــه 
مــن  يدهــا  لطلــب  فتقــدم  وبشــغف..  أحبهــا.. 

والدهــا...
ــو  ــه وه ــت درب ــة اعرتض ــر أن مرضع ــا يف األم وكل م
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يف طريــق دخلتــه عليهــا!!« )املعجل، 1٤27هـــ: 8٠(.
وكل مــا يف األمــر أن ُحلــاًم مجيــاًل تالشــى يف دون عودة 
بســبب فــوىض الرضــاع، وإرساف اجليــل الســابق فيــه 

إرساف مــن يتأمــل العواقــب جيــدا.
ــة  ــل ضحي ــت الرج ــة جعل ــا أن القاص ــت هن والالف
ــًا  ــا جاني ــل قصصه ــن، وكان يف جمم ــرة اللب ــرأة غزي ام

ــه. ــًا علي ال جمنّي

املبحث الثالث: الداللة النفسية:
ــخصية،  ــاالت الش ــن انفع ــّف م ــة ُتسَتَش ــي دالل وه
ــا  ــا ينتاهب ــعورية، وم ــري الش ــعورية، وغ ــا الش وبواعثه
ــه،  ــر ب ــا، وُتَؤثِّ ــر هب ــا ُيَؤثِّ ــوار، وم ــوال وأط ــن أح م
ــة  ــه دالل ــري ل ــع أث ــل األديب موق ــيام أن »العم وال س
وأرساره،  غوامضــه  كشــف  مــن  والبــد  واســعة، 
فاإلنســان يبنــي واقعــه يف عالقــة أساســية مــع رغباتــه 
ــه، ويعــرب عنهــا يف صــورة ســلوك أو  ــة وخماوف املكبوت
ــال« )الرويــيل وآخــرون، 2٠٠٠م: 333(. لغــة أو خي
ويف هــذا املســتوى الــداليل تلجــأ القاصــة هــدى 
املعجــل غالبــًا إىل احلــوار الباطنــي، وهــو »تقنيــة 
تســمح باالطــالع املبــارش عــىل األفــكار احلميمــة 
للشــخصية، وتســاهم يف بنــاء هــذه الشــخصية وفهــم 
ــد  ــرون، 2٠1٠م: ٤3٤(، وق ــايض وآخ ــا« )الق عوامله
جيــيء احلــوار الباطنــي مبــارشًا بضمــري املتكلــم، 
مســتغنيًا عــن حضــور املؤلــف، ومــن ثــم يقــدم الوعي 
ــي، 2٠٠8م(، إذ إن  ــارشة )الربيع ــورة مب ــارئ بص للق
ــيس«  ــد النف ــح للنق ــل الصحي ــي املدخ ــة ه ــة اللغ »بني

.)75 2٠٠2م:  )فضــل، 
بالتذكــر  املرتبــط  الباطنــي  احلــوار  جــاء  وقــد 
هــدى  قصــص  يف  التكــرار  كثــري  واالســرتجاع 
املعجــل، وكأهنــا تطمئــن لــه كثــريا، وتــرى يف تلقائيتــه 

ومصداقيــة. عمقــًا 
تقــول يف قصــة »أروى«: »ليلــة زواجــه هبــا لفــت 
ــري  ــاب.. قص ــام رث الثي ــق هب ــل ملتص ــي رج انتباه

ــاردة  ــامته الب ــح ابتس ــم.. تفص ــل اجلس ــة.. مرته القام
ــجائر.. ــوهتها الس ــنان ش ــن أس ع

ــذه يف  ــة أيب ه ــع زوج ــي م ــون يلتق ــزي الل كان برون
ــا! ــوظ عينيه ــا وجح ــون برشهت ل

عرفــت فيــام بعــد أنــه أخوهــا.. كان كثــري الــرتدد عــىل 
منزلنــا.. حيــاول التقــرب مــن والــدي.. وعــرض 
خدماتــه عليــه.. وكنــت قلقــة مــن ذلــك.. إلحســايس 
بأنــه وزوجــة أيب يرتبــان ألمــر مــا.. لــذا كلــام غفــوت 
عــىل رسيــري رأيتــه معرتضــًا دريب فأســلك دربــا 
ــه«  ــأى عن ــح بمن ــا.. ألصب ــائكا.. متعرج ــر.. ش آخ

)املعجــل، 1٤27هـــ: 9(.
النفســية  األزمــة  مــربزًا  الباطنــي  احلــوار  جــاء 
للشــخصية املحوريــة؛ فهــي تعــود بذاكرهتــا إىل الوراء، 
ــا  ــيطر عليه ــي يس ــاعرها الت ــات مش ــل اختالج وتتأم
اخلــوف والقلــق مــن هــذا الرجــل الغريــب القمــيء، 
الذكريــات واملشــاعر،  كــام ظهــر كيــف تداعــت 
ــف  ــايض، وكي ــارض وامل ــني احل ــة ب ــددت األزمن وتع
ــأزم  ــن الت ــف ع ــعور« يف الكش ــة الالش ــهمت »آلي أس
املحوريــة ورصاعاهتــا  الشــخصية  داخــل  النفــيس 
ــة  ــة يف هيمن مــع عاملهــا اخلارجــي وضغوطاهتــا املتمثل
أن   ســّيام  وال  بعواطفهــا،  اكرتاثــه  وقلــة  الرجــل، 
»املونولــوج عــىل الرغــم مــن متثيلــه يف بعــض األحيــان 
ــون  ــاالت يك ــم احل ــه يف معظ ــي لكن ــري لفظ ــر غ لفك
متثيــاًل ملــا هــو لفظــي وبضمــري املتكلــم« )فلودرنــك، 

.)163 2٠12م: 
وأيضــًا فــإن القاصــة وظفــت املونولــوج املبــارش؛ 
الشــخصية،  يف  الَقِصّيــة  الزوايــا  يــيء  لكونــه 
ــت،  ــز الكب ــرس حواج ــوح، وتك ــىل الب ــاعدها ع ويس

ومــن ذلــك مــا جــاء يف قصــة "صقيــع"، تقــول:
ــاح تبديــن أكثــر إرشاقــة منــك يف املســاء..  "– كل صب
ــى  ــك..!! حت ــعرك.. مكياج ــف ش ــك.. تصفي هندام

ــاح لنفســه..!! ــه الصب ــز اســتأثر ب عطــرك املمي
مــا عــاد كالم ممــدوح يــأيت بنتيجــة معــي أو يثــري 
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عــن  ذلــك  حيكــني  الزميــالت  فــكل  غضبــي، 
أزواجهــن، أو ربــام هــو جبــل ثلجــه املنصهــر بداخــيل 
وضــاق ممــدوح بــه ذرعــًا.. ومل يضــق )جاك( بـــ )روز( 
ــام ارتطَمــت التيتانــك بجبــل اجلليــد.. بــل  ذرعــًا حين

ــم. ــار حبه ــت ن تأجج
ــر  ــز الرسي ــه هت ــة بدن ــتمرة وانتفاض ــاس مس ــة عط نوب

ــرتش األرض..!! ــي فأف ــن حتت م
ــه إىل هــذه املرحلــة  يــرى أن صقيــع جســمي وصــل ب
احلرجــة، ونــيس بأنــه مــن صهــر اجلليــد بداخــيل..!!" 

)املعجــل، 1٤27هـــ: 17- 18(.
ــي  ــًا بتداع ــارش ممتزج ــي املب ــوار الباطن ــدو احل ــا يب  هن
ــخصية  ــكار للش ــال األف ــة، واسرتس ــات املؤمل الذكري
املحوريــة؛ فهــي معلِّمــة تقــوم بمناوبتهــا يف الظهــرية، 
وأثنــاء ذلــك تنثــال الذكريــات يف ذهنهــا عــن زوجهــا 
الــذي مل يعــد يشــاركها الفــراش؛ خلوفــه مــن إصابتــه 
ــات يف  ــدى الطالب ــع إح ــة م ــة آثم ــد عالق ــدز بع باإلي

ــتها. مدرس
لقــد جســد احلــوار الباطنــي املبــارش األحاســيَس 
ــا  ــة، وعجزه ــخصية املحوري ــة للش ــية املضطرب النفس
عــن مواكبــة حارضهــا، وجــاءت لغــة البــوح يف هــذا 
ــخصية:  ــول الش ــيام يف ق ــعرية الس ــة ش ــوج لغ املونول
ــت  ــام ارتطَم ــًا حين ــاك( بـــ )روز( ذرع ــق )ج "ومل يض
)التيتانــك( بجبــل اجلليــد.. بــل تأججــت نــار حبهــم، 

ــيل". ــد بداخ ــر اجللي ــمي، صه ــع جس صقي
ومهــام يكــن فــإن هــذا املســتوى مــن الــدالالت هــو 
األعمــق َمــدى، واألقــدر عــىل جتليــة الصــور الذهنيــة 
التــي تــود القاصــة إبرازهــا أو حتــى تلــك التــي حتاول 

الســكوت عنهــا.

اخلامتة
ــورة  ــات ص ــن جتلي ــف ع ــة إىل الكش ــعت الدراس س
الرجــل، ودالالهتــا املختلفــة، وكان مــن أبــرز النتائــج 

ــأيت: ــا ي ــتخالصها م ــن اس ــي يمك الت

ــاج القصــيص  1. تعــدد جتليــات صــور الرجــل يف النت
ــة. ــات االجتامعي حســب الفئ

2. تبايــن صــورة الرجــل يف جممــل النتــاج القصــيص، 
ــوع  ــن التن ــريًا م ــدرًا كب ــه ق ــح صورت ــهم يف من ــا أس مم

ــة.  والواقعي
ــة أشــكال: الصــورة  3. جمــيء صــورة الرجــل يف ثالث
ــة،  ــخصيات مثالي ــن ش ــت ع ــي انعكس ــة الت اإلجيابي
ــر العالقــة بــني  والصــورة الســلبية التــي أظهــرْت توت
ــي  ــي ال توح ــة الت ــورة النمطّي ــرأة، والص ــل وامل الرج

ــض. ــول وال رف بقب
ــا  ــة بوجوهه ــل الرشقي ــورة الرج ــور ص ــوة حض ٤. ق

ــلبية. الس
5. تأكيــد رشاكــة الرجــل واملــرأة، وأن كالًّ منهــام جيــب 
ــا  ــى ألحدمه ــود، وال غن ــة يف الوج ــل رشيك أن يكم
ــل يف  ــام تداُخ ــون بينه ــن أن يك ــر، وال حيس ــن اآلخ ع

األدوار.
6. نجــاح القاصــة يف معاجلاهتــا الواقعيــة لطبيعــة 
العالقــة بــني اجلنســني، ومل يغلــب عليهــا تطــرف 
ــها  ــْت إىل جنس ــافر، وإن َجنََح ــاز س ــة، وال انحي رؤي
ــع  ــة يف مواض ــه الالئم ــي علي ــا ترم ــع فإهن يف مواض

ــرى. أخ
7. خلــو أعــامل القاصــة مــن الــرؤى النســوية احلــادة 
ــؤولية كل  ــه مس ــل، وحتمل ــس الرج ــادي جن ــي تع الت

ــلبي. يشء س
ويســوغ يل أن أويص بدراســة احلقــول التــي مل تــدرس 
يف أعــامل هــدى املعجــل القصصيــة، فأزعــم أن يف 
جممــل أعامهلــا ثــراًء وتنوعــًا وتقانــة، وكذلــك دراســة 
ــي  ــوات الت ــني ذوي األص ــن املبدع ــا م ــامل أمثاهل أع
يغلــب عليهــا االعتــدال واجلــدارة الفنيــة؛ ففــي أمثــال 
ــي  ــامل ذوي األداء الفن ــة أع ــن دراس ــة ع ــؤالء ُغنَْي ه

ــع. ــن الواق ــد ع ــي البعي ــرح الصدام ــع والط املتواض
هــذا، وأســأل اهللَ لعــون والتوفيــق، وصــىل اهلل وســلم 

عــىل نبينــا حممــد، وعــىل آلــه وصحبــه أمجعــني.



227

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢5(       ربيع الثاني  ١٤٤٣ هـ - ديسمبر ٢٠٢١ م

صورة الرجل يف قصص هدى املعجل

ثبت املصادر واملراجع

- املصادر:
1. املعجــل، هــدى. )1٤29هـــ(. بقعــة محــراء، ط2، 

ــارشون. ــوم ن ــة للعل ــدار العربي ــريوت، ال ب
ــريوت،  ــو، ب ــدى. )1٤27هـــ(. التاب ــل، ه 2. املعج

ــرش. ــات والن ــة للدراس ــة العربي املؤسس

- املراجع:
1.إليــاس، جاســم خلــف. )2٠1٠م(. شــعرية القصــة 
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ــريب. ــار الع ــة االنتش مؤسس
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العــريب. الثقــايف  املركــز  بــريوت،  املقهــور، 
7.احلســن، صالــح بــن إبراهيــم. )1٤37هـ(. شــمس 
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العــريب.
املنهــج  )199٠م(.  عبدالكريــم.  8.حســن، 
املؤسســة  بــريوت،  نظريــة وتطبيــق،  املوضوعــي: 

والنــرش. للدراســات  العربيــة 

ــدول  ــاء ب ــل األدب ــردات. )1٤29هـــ(. دلي 9.دار املف
جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة، الريــاض، دار 

ــردات. املف
1٠.الرويــيل، ميجــان. والبازعــي، ســعد. )2٠٠٠م(. 
ــايف  ــز الثق ــاء، املرك ــدار البيض ــد األديب، ال ــل الناق دلي

العــريب.
يف  دراســات  )1976م(.  يوســف.  11.الشــاروين، 
الروايــة والقصــة القصــرية، القاهــرة، مكتبــة األنجلــو 

ــة. املرصي
12.رشيبــط، أمحــد. )1998م(. تطــور البنيــة الفنيــة يف 
ــاب  ــاد الكت ــق، احت ــارصة، دمش ــة املع ــة اجلزائري القص

العــرب.
13.عبــداهلل، حممــد حســن. )1978م(. فنــون األدب: 
دار  الكويــت،  ط2،  وقــراءات،  نصــوص  أصــول 

ــة. ــب الثقافي الكت
1٤.عثــامن، عبدالفتــاح. )1982م(. بنــاء الروايــة: 
دراســة يف الروايــة املرصيــة، القاهــرة، مكتبــة الشــباب 
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ــرب. الع
16.العفيــف، فاطمــة حســني. )2٠11م(. لغــة الشــعر 
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دار  مــع  بالتعــاون  املــرصي  الكتــاب  دار  الــرسد، 
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ــد. ــح محي ــم صال باس
ــم  ــرون. )2٠1٠م(. معج ــد، وآخ ــايض، حمم 2٤.الق

ــرش. ــيل للن ــد ع ــس، دار حمم ــات، تون الرسدي
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الداللــة، ط2، الــدار البيضــاء، املركــز الثقــايف العــريب.
ــوع:  ــحر املوض ــد. )2٠1٤م(. س ــداين، محي 28.حلم
ــاس،  ــعر، ف ــة والش ــايت يف الرواي ــد املوضوع ــن النق ع
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النســوي بــني املصطلــح واللغــة«. جملــة مقاليــد. 

.5٠  -٤7 ص  ص   ،2 العــدد 
3٤.املنــارصة، حســني. )2٠٠8م(. النســوية يف الثقافــة 
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35.مهفــري، روبــرت. )2٠٠8م(. تيــار الوعــي يف 
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الربيعــي.
36.اليوســف، خالــد. )2٠٠9م(. أنطولوجيــا القصــة 
القصــرية يف اململكــة العربيــة الســعودية: نصــوص 

ــالم. ــة واإلع ــاض، وزارة الثقاف ــري، الري وس
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ceptual and empirical evidence in building 
their hypotheses. Fourth, most research is 
qualitative in nature; perhaps due to the 
associated ease of data collection and/or 
availability of measurement and strong 
theoretical foundations such as the TPB. 
Finally, a main strength is that study sam-
ples are often large in size. Thus, based on 
the identified weaknesses future research-
ers are urged to particularly consider the 
following recommendations: 1( specify 
the types/forms of entrepreneurship to be 
investigated, 2( researching non-students, 
3( shed more light on longitudinal quali-
tative type of enquiry to look in dynamic 
aspects of entrepreneurship intention such 
as change in the intention.

Recommendations
There are a limitation of this research. The 
studies that were included in the analysis 
were only papers that are written in Eng-
lish. Although we believe most research in 
this field in Malaysia is written in English.  
Thus, future researchers who are interest-
ed in conducting systematic reviews or a 
meta-analysis are encouraged to a include 
research papers written in the Malay lan-
guage as well. Malay-written research may 
provide additional evidence due to its abil-
ity to explore different topics and cover re-
mote and rural regions. 
We advise other researchers to be selective 
and set the criterion of selection ahead. 
These criteria could be based on selected 
articles, databases, or topics. Our review 
comprised also relevant explanations to 
the emerging trends and recommendations 
for future researchers on the limitations 

that need to be addressed. We assume that 
implementing these recommendations in 
the future will strengthen and enrich re-
search debate and guide policy makers in 
terms of the actions to be taken in favor of 
entrepreneurship in general.
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and control for other variables.

Methods (research type and sample size)
Dominance of quantitative studies is so 
clear among the reviewed studies. There 
are many reasons behind this trend. First, 
due to relative easiness in the collection 
and analysis of quantitative data compared 
to qualitative data. The fact that English is 
a second language in Malaysia may again 
render qualitative investigation cumber-
some especially among nascent research-
ers. Second, availability of sound models 
and theories from which researchers derive 
constructs and variable to build their mod-
els. Third, availability of measurement of 
variables and constructs in the literature. 
This is indeed reflective of the level at 
which research on intention has developed.
Qualitative research seems to be out of 
researcher agendas. No single qualitative 
study was identified. At the one hand, this 
might be attributed to easiness of meas-
uring the possible factors deemed influ-
encing intention. On the other hand, this 
is perhaps because Malaysian researchers 
preferred just follow the global quantita-
tive trends associated with the investiga-
tion of the topic. We argue that it is not 
necessary that one follows the existing 
models so to choose a certain mode of in-
vestigation. Intention could be addressed 
from disabling factors and barriers as well 
)Shahverdi et al., 2018(. The change in in-
tention and possible socio-economic roles 
in shaping this change are topics that can 
be explored using longitudinal )also lack-
ing in the reviewed papers( and qualitative 
research. This is therefore a sound avenue 

to address. 
Consistent with the quantitative orientation 
in Malaysia immigrant entrepreneurship, 
concerns about sampling would emerge. 
Overall, it not noticed that sample size in 
the papers we reviewed is usually large 
enough to yield trustworthy results. Will 
this strength is likely to be facilitated by 
the use of the internet-based technology to 
collect data and relative ease of research-
ers )university lecturers and researchers( 
to respondents )students(, it needs to be 
maintained for the recommended qualita-
tive method of investigation.

Conclusion 
In this study a missing attempt to review 
the growing literature on entrepreneurship 
intention in Malaysia was observed. Thus, 
following a systematic review process, we 
identified and reviewed 54 relevant studies. 
Our analysis and discussion paid attention 
to four aspects: research focus, research 
areas, theoretical/conceptual foundation 
and complexity, and methods, and aimed 
at identifying future avenues of research. 
The following trends and patterns were ob-
served. First, researchers tended to consid-
er entrepreneurship as one form; neglect-
ing therefore the fact that entrepreneurship 
has different forms. A person may have 
different intentions when different forms 
are evoked.
Second, most evidence come from students 
with special reference to public university 
students. The reasons of this inclination 
have been discussed earlier. Third, most 
researcher build on the theory of planned 
behavior or refer to a combination of con-
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Study, year Types of 
entrepreneurship

Target 
group 

Number 
of target 

institutions

Theoretical/
conceptual 
foundation

Interaction 
& 

Mediation
Research types

Sample 
size

Interaction 

M
ediation

Q
uantitative

Q
ualitative

C
ase studies

C
onceptual

Zakaria & Bahrein 
2018

Social 
Entrepreneurship

Students 
)USP( NA

Conceptual/
empirical 
discussion

/ / √ NA

MT = Motivation Theory/ USP = Unspecified / NA = Not Applicable

  )Source: synthesized by the researcher  .  )Alharbi  2020, p. 8

Theoretical/conceptual foundation and 
complexity (Interaction and modera-
tion)

The theory of planned behavior )Ajzen, 
1991( have dominated in behavioral re-
search that incorporates intention. The 
current study noticed the same tendency in 
the reviewed papers. One way to explain 
this is through robustness and consisten-
cy of the literature findings that have been 
built on the aforementioned theory. In en-
trepreneurship intention and technology 
use intention, which are extensively used 
in students context, studies also tended to 
rely on the entrepreneurial event model 
)Shapero & Sokol, 1982( and technology 
acceptance model )Davis, 1986(.
An extensive use of the TPB were made in 
the research. Twenty-two )22( papers built 
directly on this theory. In other contexts, 
only limited variable/constructs of TPB 
were incorporated into the researchers’ 
models. Beside the TPB, researchers also 
tended to build their literature review and 
derived hypotheses based on conceptual 
empirical discussions. Tis trend was seen 
across 26 papers. Additionally, psycholog-

ical theories like self-determination theory, 
self-efficacy theory and motivational theo-
ries were of little use. Scholars in this field 
may need to emphasize these theories or 
integrate between many theories to build 
new models and reach different evidence. 
It is worth to mention for instance that al-
though TPB had great applicability and 
validity through many research settings, it 
has its own constrains )Hagger & Chatzis-
arantis, 2009( such as inability to explain 
whether people involve in intentional be-
havior out of volition and true self or out of 
sense of obligation )Armitage & Conner, 
2001(.
Model complexity is another issue to as-
sess in the current study. Most of the inves-
tigated studies )40 papers( rely on simple 
models that establish direct relationships 
between a set of independent variables and 
a dependent variable. Nine )9( studies had 
a mediating relationship, 5 other studies 
added a moderation interaction, and only 1 
study incorporated a moderated mediating 
relationship. Researchers are recommend 
to go beyond simple models and build on 
more complicated models to incorporate 
moderating and mediating relationships 
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Study, year Types of 
entrepreneurship

Target 
group 

Number 
of target 

institutions

Theoretical/
conceptual 
foundation

Interaction 
& 

Mediation
Research types

Sample 
size

Interaction 

M
ediation

Q
uantitative

Q
ualitative

C
ase studies

C
onceptual

Mamun et a., 2017 Mainstream Business 
students

8 USP 
Universties

Theory of 
Planned 
Behavior 

Psychology 
theories

/ √ √ 375

Ngah & Osman, 
2017 Mainstream Business 

students
1 Public 

university
Conceptual/

empirical 
discussion

/ √ √ 71

Punadi & Rizal, 
2017

Social 
entrepreneurship USP /

Conceptual/
empirical 
discussion

/ / √ NA

Taha et al., 2017 Mainstream USP /
Theory of 
Planned 
Behavior / / √ NA

Trivedi, 2017 Mainstream Students 
)USP( USP

Theory of 
Planned 
Behavior √ / √ 319

Shamsudin et al., 
2017 Mainstream Business 

students
8 USP 

universities
Conceptual/

empirical 
discussion

√ / √ 375

Shaarani, 2017 Mainstream Engineering 
students

2 
polytechnics 

Conceptual/
empirical 
discussion

/ / √ 311

Aljubari et al., 
2018 Mainstream Students 

)USP(
4 Public 

universities

Theory of 
Planned 
Behavior 

Self-
Determination 

Theory

/ √ √ 438

Koe et al., 2018 Technopreneurship General / Self-efficacy 
theory √ √ NA

Norasmah & 
Zafirah, 2018 Mainstream Business 

students
5 public 

universities
Conceptual/

empirical 
discussion

/ / √ 360

Saraih et al., 2018a Mainstream Technical 
students

1 Secondary 
School

Theory of 
Planned 
Behavior / / √ 163

Saraih et al., 2018b Mainstream Engineering 
students

1 public 
university

Conceptual/
empirical 
discussion

/ / √ 345

Shahverdi et al., 
2018

Social 
Entrepreneurship

Students 
)USP(

Public 
universities

Theory of 
Planned 
Behavior √ / √ 288

Singh et al., 2018 Mainstream Graduates /
Theory of 
Planned 
Behavior / / √ 216

Zahari et al., 2018 Mainstream Students 
)USP(

11 public 
universities

Conceptual/
empirical 
discussion

/ / √ 369
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Study, year Types of 
entrepreneurship

Target 
group 

Number 
of target 

institutions

Theoretical/
conceptual 
foundation

Interaction 
& 

Mediation
Research types

Sample 
size

Interaction 

M
ediation

Q
uantitative

Q
ualitative

C
ase studies

C
onceptual

Dahalan et al., 
2015 Mainstream Rural 

community /
Conceptual/

empirical 
discussion

/ √ √ 500

Hassan & Aljubari, 
2015 Mainstream Students 

)USP(
4 Public 

universities
Self-

Determination 
Theory

/ / √ 438

Hin et al., 2015 Mainstream Students and 
staff

1 Public 
university

Conceptual/
empirical 
discussion

/ / √ 100

Ibrahim et al., 
2015 Mainstream

Technical 
and 

Vocational 
students

2 public 
universities

Conceptual/
empirical 
discussion

/ / √ 289

Mustapha & 
Selvaraju, 2015 Mainstream Accounting 

students
 3 public 

universities
Conceptual/

empirical 
discussion

/ / √ 178

Yaghmaei et al, 
2015 Mainstream Different 

Students 
1 Public 

university
Theory of 
Planned 
Behavior  

/ / √ 380

Yaghmaei  & 
Ghasemi, 2015 Mainstream Different 

Students 
1 Public 

university
Theory of 
Planned 
Behavior  

/ / √ 380

Ambad & Damit, 
2016 Mainstream Students 

)USP(
1 Public 

universities
Theory of 
Planned 
Behavior  

/ / √ 351

Gelaidan et al., 
2016 Mainstream Students 

)USP(
1 Public 

university

Theory of 
Planned 
Behavior  

Motivation 
theory

√ / √ 227

Haris et al., 2016 Mainstream IT students 1 Private 
university

Conceptual/
empirical 
discussion

/ / √ 81

Rahman et al., 
2016

Social 
entrepreneurship

Students 
)USP(

Private 
universities

Conceptual/
empirical 
discussion

/ / √ 1531

Rengiah & 
Sentosa, 2016 Mainstream Students 

)USP(
4 USP 

universities
Conceptual/

empirical 
discussion

/ / √ 396

Koe, 2016 Mainstream Youth 1 Public 
university

Self-efficacy 
theory / / √ 176

Kim-Soon et al., 
2016 Mainstream Students 

)USP(
1 Public 

university

Theory of 
Planned 
Behavior / / √ 413

Zainia et al, 2016 Mainstream Women / Self-efficacy 
theory / / √ 200

Kadir & Merican, 
2017 Mainstream Youth /

Conceptual/
empirical 
discussion

/ / √ NA
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Study, year Types of 
entrepreneurship

Target 
group 

Number 
of target 

institutions

Theoretical/
conceptual 
foundation

Interaction 
& 

Mediation
Research types

Sample 
size

Interaction 

M
ediation

Q
uantitative

Q
ualitative

C
ase studies

C
onceptual

Tong et al., 2011 Mainstream Students 
)USP( USP

Conceptual/
empirical 
discussion

/ / √ 196

Ghazali et al., 2012 Mainstream Students 
)USP(

1 Public 
university

Conceptual/
empirical 
discussion

/ / √ 207

Ismail et al., 2012 Cyber 
entrepreneurship

Students 
)USP(

3 Private 
universities

Motivation and 
psychology 
constructs

/ / √ 155

Kadir et al., 2012 Mainstream Students 
)USP(

1 Public 
university

Psychological 
model / / √ 183

Mohamed et al., 
2012

Agri-
entrepreneurship Students USP

Theory of 
Planned 
Behavior  

/ / √ 410

Mokhtar & 
Zainuddin, 2012 Mainstream Engineering 

students
Polytechnic 
institutions

Theory of 
Planned 
Behavior

Psychology 
theory

√ √ 217

OOi and Ahmad, 
2012 Mainstream

Business and 
engineering 

students
1 Public 

university
Conceptual/

empirical 
discussion

/ / √ 153

Othman & Mansor, 
2012 Mainstream Students 

)USP(
Selected 

polytechnics

Theory of 
Planned 
Behavior / / √ 460

Rashid et al., 2012 Mainstream Students 
)USP(

1 USP 
University

Conceptual/
empirical 
discussion

√ / √ 129

Ayob et al., 2013 Social 
entrepreneurship

Business & 
economics 
Students

Public & 
Private 

universities

Entrepreneurial 
Event Model & 
Entrepreneurial 
Potential Model

/ √ √ 257

Ismail et al., 2013 Mainstream Students 
)USP(

11 Public 
& Private 

universities

Motivation and 
psychology 
constructs

/ / √ 1169

Muhammad et al., 
2013 Mainstream

Engineering 
& Social 
sciences 
Students

1 Public 
university

Theory of 
Planned 
Behavior  

/ √ √ 222

Pihie & Bagheri, 
2013 Mainstream Students 

)USP(
Public & 
Private 

universities
Theory of self-

efficacy / √ √ 722

Rengiah & 
Sentosa, 2014 Mainstream Students 

)USP(
4 USP 

universities
Conceptual/

empirical 
discussion

/ / √ NA

Abbas, 2015 Mainstream Engineering 
Students

1 Public 
university

Theory of 
Planned 
Behavior  

/ / √ 328

Chuah et al., 2015 Mainstream Students 
)USP( USP 

Theory of 
Planned 
Behavior  

/ / √ 204
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five research universities (Tan and Noor, 
2013(, are more inclined to do research be-
cause of budget availability.
Few studies addressed intention among en-
gineering and technical students but none 
of them made reference to technopreneur-
ship. This being the case however, students 
might have been biased in their responses 
because when asked about entrepreneur-
ship without specification they may think 
of it as traditional, small-sized and trading 
businesses. We assume students may have 
different reporting if for example techno-
preneurship was addressed instead. Tech-
nopreneurship is a sophisticated type of 
entrepreneurship that is growing in scope 
and impact and currently attracting re-
search attention in developed countries 
)Mosbah and Daghrir, 2017 p.4(. 

Therefore, further focus in needed outside 
the context of students and universities. In 
particular, unemployed graduates and re-
turnees who have considerable economic 
potentials have not been studied. Unem-
ployment among graduates is a serious is-
sue in Malaysia now )Singh et al., 2018(, 
while returnee from Singapore and other 
countries are being recognized )Ho and 
Tyson, 2011(. More focus is also recom-
mended with respect to private university 
students. These students often belong to 
families that have better socio-economic 
background and entrepreneurship record. 
Researchers may need to assess this group 
of students and see whether they have 
better entrepreneurship propensities com-
pared to public university students. 

Table 1: Summary of research on entrepreneurship intention in Malaysia

Study, year Types of 
entrepreneurship

Target 
group 

Number 
of target 

institutions

Theoretical/
conceptual 
foundation

Interaction 
& 

Mediation
Research types

Sample 
size

Interaction 

M
ediation

Q
uantitative

Q
ualitative

C
ase studies

C
onceptual

Ariff et al., 2010 Mainstream Accounting 
Students

2 Public 
university

Theory of 
Planned 
Behavior  

/ / √ 121

Nga & 
Shamunagatan, 

2010
Social 

entrepreneurship
Students 
)USP(

1 Private 
University

Conceptual/
empirical 
discussion

/ / √ 181

Zain et al., 2010 Mainstream Business 
Students

1 public 
university

Conceptual/
empirical 
discussion

/ / √ 228

Mansor et al., 2011 Mainstream H.School 
students

11 high 
schools

Conceptual/
empirical 
discussion

/ / √ 1744

Moi et al., 2011 Mainstream Students 
)USP(

1 Public 
university

Conceptual/
empirical 
discussion

/ / √ 787

Pihie & Bagheri, 
2011 Mainstream H.school 

students USP schools
Conceptual/

empirical 
discussion

/ / √ 2574
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quent international expansion: 1( starting a 
business at the home country )mainstream/
indigenous entrepreneurship, ethnic en-
trepreneurship, social entrepreneurship, 
technoproneurship( 2( expanding it from 
the home country to overseas )internation-
al entrepreneurship(. 3( starting a business 
in a host-country/overseas )immigrant/
traditional entrepreneurship, high-tech/so-
phisticated immigrant entrepreneurship(. 
4( expanding it from the host country to 
other countries including the home coun-
try )transnational entrepreneurship(. In ad-
dition, there is another form called 5( re-
turnee entrepreneurship which deals with 
businesses started at the home country by 
migrants who return back. 
The analysis finds that the majority of the 
target papers )45 in total( dealt with only 
one form of entrepreneurship; that is main-
stream/ indigenous. This implies that when 
addressing respondents, there has been no 
specification on the type of businesses that 
these individuals were intending to create. 
Besides, six )6( papers were conducted 
with regards to social entrepreneurship. 
The need and interest for social venture, 
particularly in developing countries, is a 
topic that deserves attention. Malaysian 
entrepreneurship intention literature lacks 
in terms of business that take in account 
duality of context or cross border expan-
sion like in the 2nd, 3rd, 4th and 5th forms 
explained above. Any scholarly effort on 
this avenue is welcome and may result 
in significant contribution to the body of 
knowledge and policy makers.
 

Research focus (Target groups and insti-
tutions)
There is clear trend that the conducted 
studies on the matter of entrepreneurship 
intention focused majorly on students. 
This discipline is a facet of entrepreneur-
ship education which is too important to 
forming intention for business engage-
ment )Al-Jubari et al., 2019 p. 3(. This 
trend was seen in 56 cases; out of which 4 
papers were conducted in secondary/high 
school, 3 papers in polytechnics, 4 papers 
in unspecified academic institutions, 24 
papers conducted in public universities, 
4 papers in private universities, 5 papers 
in unspecified type of university, 3 papers 
in both public and private universities. 
The remaining 9 papers were not specifi-
cally about students but about youth and 
community members in general as well as 
graduates and women. 
Focus of research on students was es-
sentially fueled by the desire to know 
whether university students are entrepre-
neurial and/or have developed interest for 
self-employment. Students were preferred 
as respondents in the majority of these 
studies because students provide an easy 
way of data collection for researchers who 
are dominantly university lecturers and 
researchers. In the case of entrepreneur-
ship intention, students, particularly those 
involved in the final year, are likely to be 
in the process of taking decisions related 
to their career path. Similarly, tendency 
for more research within public universi-
ty students may be attributed to the fact 
that public universities, especially in the 
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4( papers published in journals and confer-
ence proceedings with international scope. 
This process yielded over 71 research ar-
ticles, which were then subject to further 
screening to see whether they cover issues 
related to entrepreneurship intention. 54 
research articles published between 2010 
and 2018 )six articles per year on average( 
were selected as a final sample. In a subse-
quent stage, we summarized the selected 
papers according to themes that match the 
objectives set earlier. Finally, the findings 
were synthesized, discussed and report-
ed. The kind of generating evidence from 
multiple studies usually yields better infor-
mation for policy makers and practitioners 
compared to results driven from single 
studies )Littell, 2006 p.6(.

Results And Discussion
Our analysis and discussion paid attention 
to four aspects: research focus, research 
areas, theoretical/conceptual foundation 
and complexity, and methods, and aimed 
at identifying future avenues of research. 
The following trends and patterns were ob-
served. First, researchers tended to consid-
er entrepreneurship as one form; neglect-
ing therefore the fact that entrepreneurship 
has different forms. A person may have 
different intentions when different forms 
are evoked.
Figure 1, gives an idea on research patterns 
and confirms that, except for 2014 where 
there has been only 1 study, the topic of 
entrepreneurship intention has taken mo-
mentum in the last decade or so.   

Figure 1: distribution of articles per year

         Source: generated based on the selected articles from 2010-2018 )Alharbi  2020, p. 3(  

Table1 provides a summary of coding and 
categorization of four different aspects 
related to the selected papers namely: re-
search area )type of entrepreneurship(, 
research focus )target groups and institu-
tions, theoretical/conceptual underpinning 
and complexity )Interaction and modera-
tion(, and methods )research type and sam-
ple size(. This summary provides a holistic 
view of the selected studies and serves in 

guiding the next analysis.

Research areas (Types of entrepreneur-
ship)   
At first, there appears to be less specifica-
tion regarding the type of entrepreneurship 
under investigation. Different forms of en-
trepreneurship )self-employment( do exist. 
These forms or types are based on four di-
mensions representing the original country 
from which the business starts and subse-
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Introduction

Entrepreneurship has been recognized as a 
significant tool for economic growth, job 
creation and wealth creation and redistri-
bution. Given this potential, policy makers 
across the world have undertaken differ-
ent initiatives aimed at creating positive 
mindset, perception and intention among 
people towards entrepreneurship )Alharbi 
et al., 2018 p. 5(. Malaysian government 
has deployed great efforts to transform its 
economy into a knowledge-based econo-
my, where entrepreneurs are assumed to be 
one of its key elements. The concern, thus, 
is on how to instill entrepreneurship inten-
tion and sense of engagement in the minds 
of people in general and students in par-
ticular )Rengiah and Sentosa, 2014 p. 4(. 
What seem to spurs individuals to engage 
in entrepreneurial activities has become 
dominant in the global entrepreneurship 
research )Fuller et al,. 2018 p.2(. This pat-
tern is observed in Malaysian entrepre-
neurship research as well. Malaysia litera-
ture contains a good number of studies that 
have been conducted in an effort to provide 
insights on different personal, psycholog-
ical, social and economic factors that are 
likely to exert certain influence on people 
to form entrepreneurship intention. How-
ever, despite growing in number, these 
studies remain under-reviewed. 
Therefore, the current research is an effort 
that falls within this stream. Following a 
systematic review process, we identify and 
review the relevant papers on entrepre-
neurship intention in Malaysia. In particu-
lar, the research assesses four aspects that 

are research focus, research areas, theoret-
ical/conceptual foundation and complexity 
and methods. The aim is to identify future 
avenues of research, add to the body of 
knowledge and provide insights to policy 
maker. In the remainder of the papers we 
first details about then systematic process 
of research identification and coding based 
on specific themes (aspects). The subse-
quent section discusses the findings/obser-
vation resulting from the coding of the four 
aspects and guide future research based on 
the observed trends and weaknesses.

Methodology
This research follows a systematic meth-
odology of review. In order to identify the 
all papers written in the matter of entrepre-
neurship intention in Malaysia, we used 
different platforms of search including 
Google scholar, Google, Research-gate, 
as well as other publisher databases like 
Emerald and so on. Besides, different 
combinations of the following terminolo-
gies were used during the search process: 
“entrepreneurship”, “self-employment”, 
“business”, “venture”, “intention”, mo-
tivation”, “desire”, “interest’ “student”, 
“youth”. 
The following criteria of section/inclu-
sion were emphasized: 1( all papers taking 
place in the Malaysian context regardless 
of the target groups but excluding papers 
targeting intention among foreigners )im-
migrants and foreign students – only 2 
papers of this type were identified), 2) all 
papers that address entrepreneurship inten-
tion regardless of the type of entrepreneur-
ship, 3( only papers written in English, and 
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Abstract

This research followed a systematic review 
process to identify and review the relevant 
studies on entrepreneurship intention in Ma-
laysia. It aimed at identifying future avenues 
of research. 

The research used different platforms of 
search including Google scholar, Google, Re-
search-gate, as well as other publisher data-
bases like Emerald, etc. First, all articles ad-
dressing entrepreneurship in Malaysia were 
selected regardless of thematic scope. Second, 
both conceptual and empirical articles, since 
both types contribute to research advancement 
and knowledge process. Third, only articles 
written in English. Furthermore, given the 
geographic scope of this research )Malaysia 
only) and the newness of research in this field, 
the number of the published article is expected 
to be relatively limited. Therefore, we opted to 
extract all articles that can be found in acces-
sible databases, specifically, Google Scholar, 
Scopus, Web of Science. Future researchers 
are urged to particularly consider the follow-
ing recommendations: specify the types or 
forms of entrepreneurship to be investigated. 
Second: researching non-students. Third: shed 
more light on longitudinal qualitative type of 
enquiry to look in dynamic aspects of entre-
preneurship intention such as change in the 
intention. .   

Key Words: 
entrepreneurship, review, intention, Malaysia, 
youth, trend. 

   ملخص البحث  

عدد  عىل  املاليزي  السوق  يف  السابقة  الدراسات  اشتملت 
كبري من االبحاث التي تم عملها لتقديم رؤى حول العوامل 
التي  املختلفة  واالقتصادية  واالجتامعية  والنفسية  الشخصية 
تزايد  من  الرغم  عىل  ذلك،  ومع  األعامل.  ريادة  عىل  تؤثر 
جهدًا  متثل  الدراسات  هذه  تزال  ال  االبحاث،  هذه  عدد 
الدراسة  هذه  استكملت  االعامل.  ريادة  واقع  تفسري  يف  اقل 
ذات  الدراسات  وفحص  لتحديد  املنهجية  املراجعة  عملية 
الصلة حول ريادة األعامل يف ماليزيا. وأكد البحث عىل أربعة 
يف  البحث  وجماالت  البحثي،  الرتكيز   : وهي  مهمه  جوانب 
املستخدمة.  واألساليب  النظري  واألساس  االعامل،  ريادة 
ومجيع هذه اجلوانب هتدف إىل حتديد طرق البحث املستقبلية 
املنهجية  استخدمت  املستقبليني.  االعامل  رواد  نية  لتحديد 
ريادة  تتناول  التي  املقاالت  مجيع  باختيار  البحث  هذا  يف 
ثانًيا،  املوضوعي.  النطاق  النظرعن  ماليزيا بغض  األعامل يف 
حيث  والتجريبية،  النظرية  املقاالت  من  كل  استخدمت 
 ، ثالًثا  املعرفة.  وعملية  البحث  تقدم  يف  النوعني  كال  يساهم 

استخدمت املقاالت املكتوبة باللغة اإلنجليزية فقط. 
البيانات  قواعد  يف  املقاالت  مجيع  استخراج  تم  ولذلك، 

اإلدارية التي يمكن الوصول إليها، مثل
 .Google Scholar ، Scopus ، Web of Science
أو  أنواع  حتديد  التالية:  التوصيات  البحث  نتائج  من  وكان 
أشكال ريادة األعامل التي سيتم التحقيق فيها. ثانيًا: البحث 
عن غري رشحية الطالب. ثالًثا: إلقاء مزيد من الضوء عىل نوع 
لنية  الديناميكية  اجلوانب  يف  للنظر  الطويل  النوعي  البحث 
ريادة األعامل مثل التغيري يف النية. يمكن االستفادة من هذه 
الدراسة يف حتديد عوامل مشاهبه يف أسواق أخرى ويف مناطق 

أخرى من العامل مثل السوق السعودي. 
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Editorial

   In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. Praise is to Allah, the Cherisher and 
Sustainer of the worlds. Peace upon prophet Mohammad and to all of his successful followers.

Today dear readers, the editorial board of the journal of Human and Administrative Sciences are 
pleased to present Vol. 25 in 1443 H/2021. In this issue, the journal editorial board continue to 
apply the journal policy in terms of the and originality of different topics. All the papers were 
subject to scrutiny review and they will contribute effectively to research ethics in terms of re-
search originality. We thank all researchers for their contribution to the journal of Human and 
Administrative Sciences in Majmaah University and their trust of the journal

This issue consists of 10 researches in different disciplines. 

Finally, I would like to thank the members of editorial board for their successful efforts to bring 
this work to exist between your hands. The editorial members are always happy to receive your 
suggestions and will be taken under consideration. All what we have achieved is due to Allah 
blessings and then to your cooperation as researchers and writers. We are always waiting for 
your contribution on the journal’s email.

Editor-in-Chief

Prof. Tareq Suliman Al-Bhlal 



I. General Guidelines
1. The journal publishes academic studies in the era 

of humanities and administrative in Arabic and 
English languages, books review, summaries of 
thesis, conference proceedings, forums as well 
as related scientific activities. 

2. The journal publishes original, innovative 
work; which follows a  sound methodology, 
referencing and have a proper thought and 
maintain language and style. Articles must not 
be a part of thesis or books.

3. The author)s( must provide three printed copies 
with a summary not exceeding )200( words. 
Articles submitted in English should provide a 
summary in Arabic language.

4. Research submitted for possible publication 
should not exceed 30 pages; size 2128/ cm. 
In Arabic text, please use Lotus Linotype, 
with font size 14 for the main text and 15 for 
the title. In English texts, please use Times 
New Roman, with font size 12 for the main 
text and bold type 13 for the title. Also, use 
Lotus Linotype, size 12 for Arabic footnotes 
and Times New Roman size 10 for English 
footnotes. Books reviews, reports and theses 
should not exceed five pages. 

5. The author should declare that the article 
submitted to the journal should not have been 
published before in their current or substantially 
similar form, or be under consideration for 
publication with another journal. Once the 
article is to be accepted, it is not permitted to be 
published in another journal.

6. All submissions are refereed and judged on 
academic rigor and originality. Initial comments 
are sent back to authors to carry out corrections 
before the final acceptance of the articles.  

7. The author will be notified of the decision 
of accepting or rejecting of the article. The 
submitted articles are the sole property of the 
journal whether the article is to be accepted/
rejected.

8. It is not allowed to republish the journal’ articles 
in other sources without a written permission 
from the editor-in-chief. 

9. The author of accepted articles will receive a 
complimentary author package of a hard copy 
of the journal issue as well as )5( re-prints of the 
article.

II. Technical Guidelines
1. A cover letter should be attached to the 

submitted article requesting an opportunity 
for possible publications. Details of each of 
the contributing authors should be supplied; 
as full name, title, the affiliation, postal 
address and correct email address.

2. Tables and figures should fit the space 
provided on the journal’ pages )12X18 cm(.

3. Article files should be provided in Microsoft 
Word format.

4. You should cite publications in the text using 
the last named author’s name, followed 
by the year )Smith, 2015(. Page No. to be 
added in case of quotation )Smith, 2015: 66(. 
)Smith et al., 2015(, to be used when there 
are two or more authors. 

5. At the end of the paper a reference list in 
alphabetical order should be supplied using 
the surname. All references related to the 
article to be included. 
- For books Surname, Initials )year(. Title 

of Book. Publisher, Place of publication.  
e.g. Harrow, R. )2005(. No Place to Hide, 
Simon & Schuster, New York, NY.

- For journals Surname, Initials )year(, "Title of 
article", Journal Name, volume, number, pages. 
e.g. Capizzi, M.T. and Ferguson, R. 
(2005)."Loyalty trends for the twenty-first 
century", Journal of Consumer Marketing, 
Vol. 22 No. 2, pp. 72 - 80. 

6. Footnotes should be consisted and used only 
if absolutely necessary and must be identified 
in the text by consecutive numbers, enclosed 
in square brackets. 

7. Appendices go after the reference list.
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