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مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية
مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن مركز النشر والترجمة
بالجامعة تحت إشراف وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
قواعد النشر في المجلة
القواعد العامة:
 -1تنشر املجل�ة األبح�اث والدراس�ات األكاديمي�ة يف العلوم
اإلنس�انية واإلدارية باللغتني العربية واإلنجليزية ،كام تنرش
مراجعات وعروض الكتب ،وملخصات الرسائل العلمية،
وتقاري�ر املؤمت�رات واملنتديات العلمية ،والنش�اطات ذات
العالقة.
 -2تنشر املجلة البح�وث التي تتوافر فيها األصال�ة واالبتكار،
واتب�اع املنهجي�ة الس�ليمة ،والتوثي�ق العلمي ،مع سلامة
الفك�ر واللغة واألس�لوب ،وأال يكون البحث مس�تلاًّ من
رسالة أو كتاب.
 -3يق�دم الباحث بحثه من ثالث نس�خ مطبوعة مع ملخص ال
تزي�د كلامت�ه عن (  )200كلمة ،ويشترط يف البحث املقدم
باللغة اإلنجليزية أن يدرج فيه ملخص باللغة العربية.
ُ -4يراع�ى أال يزي�د عدد صفحات البحث ع�ن (  ) 30صفحة
م�ن القطع()28×21س�م ،للمت�ن الع�ريب يس�تخدم اخلط
( )Lotus Linotypeمق�اس ( ،)14والعن�وان الرئيسي
للعريب مقاس ( )15عريض ،وللمتن اإلنجليزي يس�تخدم
اخل�ط ( )Times New Romanمق�اس ( ،)12والعن�وان
الرئيسي لإلنجليزي مقاس ( )13عريض ،وكذلك اهلامش
الع�ريب خ�ط ()Lotus Linotypeمق�اس ( ،)12واهلام�ش
االنجلي�زي خ�ط ()Times New Romanمق�اس (،)10
وأن تكون مراجعات الكتب والتقارير والرسائل العلمية يف
حدود (  ) 5صفحات.
 -5يل�زم إقرار الباح�ث اخلطي عند تقديم بحث�ه للمجلة بأنه مل
يسبق له النرش ،وال جيوز له عند قبول بحثه للنرش أن ينرشه
يف وعاء أخر.
 -6ترس�ل البحوث املقدمة ملحكمني متخصصني ختتارهم هيئة
التحرير بش�كل رسي ،وللمجلة أن تطلب إجراء تعديالت
عىل البحث حسب رأي املحكمني قبل اعتامد البحث للنرش.
 -7يب َّل�غ الباح�ث بقبول النرش أو رفض�ه ،وال تُرد أصول املواد
إىل أصحاهبا سواء ُقبلت أم مل تقبل.
 -8ال جي�وز إعادة نرش أبحاث املجل�ة يف أي مطبوعة أخرى إال
بإذن كتايب من رئيس التحرير.
 -9يف حالة نرش البحث ُيمنح الباحث ( ُ ) 5مستلاَّ ت جمانية من
بحثه ،باإلضافة إىل العدد الذي نُرش فيه بحثه.

القواعد الفنية:
 -1ينبغ�ي أن يرف�ق بالعم�ل املراد نرشه خط�اب من صاحبه
يطل�ب فيه نرش العمل ،وأن يش�تمل عىل تعريف خمترص
بالباح�ث م�ن حي�ث :املؤه�ل ،التخص�ص ،العم�ل،
العنوان الربيدي واإللكرتوين.
 -2ينبغي أن تكون اجلداول والرسومات واألشكال مناسبة
للمساحة املتاحة يف صفحات املجلة (18 ×12سم).
 -3تق�دم األعمال املطل�وب نرشه�ا على وس�ائط رقمي�ة
باستخدام برامج ويندوز.
 -4يش�ار إىل املراجع يف املتن بذكر االس�م األخري للمؤلف،
ث�م س�نة النرش بين قوسين مث�ل ( ...... :أب�و حطب،
1412ه�ـ) أو :وي�رى (أب�و حط�ب1412 ،ه�ـ) أن
 ،......ويف حالة االقتباس يذكر رقم الصفحة بعد س�نة
النشر هك�ذا( :أبو حطب1412 ،ه�ـ ،) 79 :وإذا كان
هناك أكثر من مؤلفني للمصدر فيشار إليهم هكذا ( :أبو
حطب وآخرون1412 ،هـ).
 -5ترت�ب املراج�ع يف هناي�ة البح�ث ترتي ًب�ا هجائيا حس�ب
االس�م األخير ،وتكتب كافة املراجع التي اس�تند عليها
البحث ،وإذا كان املرجع كتا ًبا ف ُيتبع يف كتابته اآليت:
اس�م العائل�ة للمؤل�ف ،االس�م األول( .س�نة النشر)
عن�وان الكتاب ،الطبعة ،مكان النرش ،دار النرش ،مثل:
القايض ،يوس�ف1401( .هـ ) سياس�ة التعليم والتنمية
يف اململكة ،ط ،2الرياض ،دار املريخ.
 أما إذا كان املرجع بح ًثا ف ُيتبع يف كتابته اآليت:اس�م العائلة للمؤلف ،االسم األول( ،سنة النرش)،
عنوان البحث ،اسم املجلة ،العدد ،صفحات النرش.
مث�ل :العبدالق�ادر ،علي1413( ،ه�ـ ) ،التعلي�م
األهيل استثامر وإسهام يف تنمية املوارد البرشية ،جملة
االقتصاد ،العدد  234من ص .20– 7
 -6يستحس�ن اختص�ار اهلوام�ش إىل أقىص ح�دٍّ ممكن ،ويف
حال�ة اس�تخدامها تك�ون لتزوي�د الق�ارئ بمعلوم�ات
توضيحية ،ويش�ار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،
ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل يف هنايته.
 -7تكون املالحق يف هناية البحث بعد املراجع.

افتتاحية العدد
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني،

وبعد:

فإن مسرية جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية مستمرة بعون اهلل تعاىل وتوفيقه عىل هنج واضح من اختيار أجود ما

أنتجه باحثون جادون ،وأجازه حمكمون متميزون.

ومع إكامل املجلة عامها اخلامس يصدر العدد العارش مشتملاً عىل مخسة أبحاث متثل خمتلف جماالت العلوم

اإلنسانية واإلدارية.

فالبحث األول يف الدراسات اإلسالمية بعنوان « :اهلدي النبوي يف معاجلة االنحراف الفكري».
الر َث ِ
«احلوار الس ِدي يف َق ِصي ِ
والبحث الثاين يف األدب العريب ،وهو بعنوانِ :
دة ِ
اء ال َع َربِ َية َ -ع ْينِ َّي ُة َأ يِب ُذ َؤ ٍ
يب
ْ
َ ُ رَّ ْ
ُأن ُْمو َذ ًجا».
والبحث الثالث يف علم االجتامع ،حتت عنوان« :تقدير الذات وعالقته بالسلوك االجتامعي وتقلبات املزاج

لدى مدمني املخدرات بوالية اخلرطوم (السودان)».

والبحث الرابع يف العلوم الرتبوية ،حتت عنوان« :العالقة بني إدراك املعلمني للعدالة التنظيمية ومستوى

التزامهم بسلوك املواطنة التنظيمية  -دراسة ميدانية عىل معلمي املرحلة الثانوية يف منطقة القصيم التعليمية».

والبحث اخلامس يف إدارة األعامل ،ويتحدث عن« :رأي املستثمر يف أنظمة حوكمة الرشكات باململكة العربية

السعودية  -دراسة تطبيقية».

ومتثل األبحاث املنشورة يف هذا العدد جمَ ْ ًعا بني األصالة واملعارصة ،وبني باحثني من أقطار خمتلفة ،وموضوعات

من بيئات متعددة.

عز ّ
وهيئة حترير املجلة إ ْذ تنرش هذه األبحاث لرتجو اهلل العيل القدير ْ
وجل
أن يوفقها يف مسريهتا التي ترضيه ّ

أولاً  ،ثم تريض طالب العلم والدارسني والباحثني يف خمتلف أرجاء العامل العريب.
ونسأل اهلل تعاىل التوفيق ملا حيب ويرىض؛ إنه سميع عليم.
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الهدي النبوي في معالجة االنحراف الفكري
		

د .عبد الرمحن صالح الذيب

األستاذ املساعد يف قسم الدراسات اإلسالمية
كلية الرتبية باملجمعة -جامعة املجمعة.

املستخلص
يع�د األم�ن الفك�ري رضوري�ا لألم�ة اإلسلامية ،وأكث�ر
معوق�ات األمن الفكري هو االنح�راف الفكري ،وقد أرق
االنح�راف الفك�ري األم�ة اإلسلامية ،وه�د مضاجعه�ا،
وخ�رج الكثير من أف�راد األم�ة عن وس�طية اإلسلام بني
ٍ
ومغال ،مما سبب إشكاالت واضطرابات للمجتمع
متهاون
املسلم ،فكان ال بد من العودة إىل وسطية اإلسالم للخروج
م�ن كثري من األزمات التي أملت باألمة بل أهنكتها وفرقتها؛
ف�كان ه�ذا البحث اس�تقراء ملعاجل�ة النبي -صلى اهلل عليه
وس�لم-لالنحرافات الفكري�ة الت�ي حدث�ت يف حيات�ه ،أو
ظه�رت بوادرها يف زمنه وقد ُق ّس�م البحث إىل عدة مباحث
ش�ملت تعري�ف االنح�راف الفك�ري لغ�ة واصطالح� ًا،
واحلديث عن منش�أ االنحراف الفكري وأس�بابه ،ثم هدي
النبي يف معاجلة االنحراف الفكري ،وكانت أس�اليب النبي
عليه أفضل الصالة والسلام يف معاجل�ة االنحراف الفكرية
كثرية نجملها يف:
التعلي�م والتوضي�ح والرتبي�ة والتوجي�ه ،والتحذي�ر م�ن
األس�باب املؤدية لالنح�راف الفكري ،واإلن�كار بالغضب
والتقري�ع عىل من ظهر منه بوادر االنحراف الفكري ،وبيان
عاقب�ة االنح�راف الفك�ري ،والبراءة من أه�ل االنحراف
الفك�ري ،ومل�ا للمجال�س م�ن أث�ر يف تكوي�ن االنح�راف
الفكري ،والتأثري يف الس�لوك هني النبي صىل اهلل عليه وسلم
ع�ن حضور املجالس احلاضنة لالنحراف الفكري ،وتطبيق
احل�دود أو التعزي�ر يف ح�ق املنحرفني فكري ًا عن�د جماهرهتم
بأفكاره�م ،ويف النهاية بعد نفاد الوس�ائل الرتبوية دعا عليه
السالم ملقاتلة املنحرفني فكري ًا إذا متنعوا وكانت هلم شوكة.

املقدمة:

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،أما بعد:
َّ
ف�إن من أهم األخط�ار التي يواجهها بعض الناش�ئة
خط�ر االنح�راف الفك�ري؛ ففي مرحلة الش�باب ،و يف

د .إبراهيم حامد أبو صعيليك

األستاذ املساعد يف قسم الدراسات اإلسالمية
كلية الرتبية بالزلفي  -جامعة املجمعة.

Abstract

The intellectual security is essential to the Islamic nation,
and the intellectual deviation is considered as the most
important obstacle in achieving the intellectual security
in the Islamic community. The spread of the intellectual
deviation in the community led to the emergnce of many
Islamic extremists and caused disorder and controversial
issues in the Islamic community. This research attempts
to throw light on the methods adopted by our Prophet
Mohammad( peace be upon him) in dealing with such
disturbances occurred in the society at the prophet’s
time. The research paper is divided into:
First Topic: The definition of the intellectual deviation,
literally as well as idiomatically.
The Second Topic: The origin of intellectual deviation
and its causes
The Third topic: The prophetic teachings for addressing
the intellectual deviation.
First Requirement: Education, clarification, cultivation
and guidance.
Second Requirement: The warnings against the main
causes that lead to the intellectual deviation.
Third Requirement: To force the implementation of
law and order regarding those who were involved in
intellectual deviation.
Fourth Requirement: The highlight of the consequence
of intellectual deviation.
Fifth Requirement: To disown the people who exercise
the intellectual deviation.
Sixth Requirement: To forbid all sorts of gathering that
support to the intellectual deviation.
Seventh Requirement: To apply the law and punish the
intellectual deviants in the community.
Eighth Requirement: Fighting the deviants everywhere else.
Conclusion and recommendations

ج�ذوة االندفاع الت�ي يمر هبا بعض املتحمسين ألفكار
مس�تنكرة من هن�ا وهناك ،س�واء صبغت بصبغ�ة دينية

أم حترري�ة (انفالتي�ة) ،ينت�ج عنه�ا س�لوكيات ترض هبم

وبأمتهم ،ومكمن اخلطر يف االنحراف الفكري أنّه ليس
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كبع�ض االنحراف�ات الس�لوكية الت�ي يمك�ن معاجلتها
بكلمات النص�ح والتذكير ،كما َّ
أن خط�ره ق�د يص�ل

به عنه ...وذلك كتحريف الكالم ،وهو عدله عن جهته،
ﭧﭐﭨ ﵛﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﵚ
(النس�اء (((.)46 :وقال اب�ن دريد :وانحرفت عن اليشء
(((
انحراف ًا ،إذا ملت عنه.
وأما ِ
الفكر ،فهو يف اللغة :تردد القلب بالنظر والتدبر

بما مل يأمر ب�ه ،أو تفريط بالتبعية املقيت�ة ملناهج ومذاهب

الشيء .يق�ال تفك�ر إذا ردد قلبه معتبرا .ورجل فكري:

بصاحب�ه إىل اخل�روج م�ن املل�ة؛ أو احلكم على األفراد
أو املجتمع�ات بإخراجه�م من امللة دون مس�تند رشعي

مقب�ول ،فمباح�ث االنح�راف الفكري تتعلق بمس�ائل
االعتقاد ،فنحن بني غلو وتفريط ،غلو بالزيادة يف الدين

فكري�ة صادمة لدين اإلسلام ،فجاءت هذه الدراس�ة؛

لتبين املنهج النبوي ملعاجل�ة االنحراف�ات الفكرية ،وما
ينتج عنها من انحرافات سلوكية.

لطلب املع�اين ،قال ابن فارس( :ه�و) تردد القلب يف
(((

كثري الفكر  .وقال اجلوهري :التفكر :التأمل .واالسم
(((

الفك�ر والفكرة (((،وقال الفريوز آب�ادي :الفكر بالكرس
ويفتح :إعامل النظر يف اليشء.

(((

فم�ع االنفت�اح الذي نعيش�ه ،والعومل�ة التي جعلت

وق�د حاول غير واحد م�ن الباحثني تقري�ب معنى

املنحرف�ة لفئ�ات كثرية فاق�دة للعلم الرشع�ي املؤصل،
ٍ
ٍ
مؤصل�ة تظهر معاجلة
بدراس�ة
كان لزام� ًا علينا أن نقوم

ذل�ك ما ذكره أح�د الباحثني :بأنه املي�ل إىل غري احلق يف

الع�امل كقرية واح�دة ،والتي م�ن تبعاهتا تس�لل االفكار

النبي -صىل اهلل عليه وس�لم-لالنحرافات الفكرية التي
كادت تظه�ر يف زمانه ،وما تضمنت سيرته من التحذير

منها ،وال�ذي رأيناه انعكس بصورة إجيابية عىل أصحابه
ريض اهلل عنهم-بسالمتهم منها ،فجاءت هذه الدراسةاملختصرة تلق�ي الض�وء عىل اهل�دي النب�وي يف معاجلة
االنحراف الفكري - .نسأل اهلل التوفيق يف ذلك.-

املبحث األول
تعريف االنحراف الفكري لغ ًة واصطالح ًا

االنح�راف :لغ� ًة :امليل ع�ن اليشء والع�دول عنه،
ومادت�ه احلاء الراء والفاء ،قال ابن فارس( :حرف) ...
(((
ثالث�ة أصول :حد اليشء ،والعدول ،وتقدير اليشء.
ث�م قال :واألص�ل الثاين :االنحراف ع�ن اليشء ،يقال
انحرف عنه ينحرف انحراف ًا ،وحرفته أنا عنه ،أي عدلت
( )1معج�م مقايي�س اللغة ،أمحد ب�ن فارس بن زكري�اء القزويني
الرازي ،أبو احلسني (املتوىف395 :هـ) ،املحقق :عبد السالم
حممد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ 1979-م.42 /2 ،

2

االنحراف الفكري بعبارات جامعة ملعناه املتداول ،ومن

أصول الدين فيام ينتجه عقل اإلنسان من رأي

(((

( )2معج�م مقاييس اللغ�ة ،أمحد بن فارس بن زكري�اء القزويني
الرازي.42 /2 ،
( )3مجه�رة اللغ�ة ،أب�و بك�ر حمم�د بن احلس�ن بن دري�د األزدي
(املت�وىف321 :هـ) ،املحقق :رمزي منري بعلبكي ،دار العلم
للماليني – بريوت ،ط1987 ،1م.517/1 ،
( )4خمت�ار الصح�اح ،زي�ن الدي�ن أبو عب�د اهلل حممد ب�ن أيب بكر
احلنفي الرازي (املتوىف666 :هـ) ،املحقق :يوس�ف الشيخ
حممد ،املكتبة العرصية -الدار النموذجية ،بريوت – صيدا،
ط1420 ،5هـ 1999 /م ،ص ،242
( )5معج�م مقاييس اللغ�ة ،أمحد بن فارس بن زكري�اء القزويني
الرازي.446 / 4 ،
( )6الصح�اح تاج اللغة وصحاح العربية ،أبو نرص إسماعيل بن
محاد اجلوه�ري (املتوىف393:هـ) ،حتقيق :أمحد عبد الغفور
عط�ار ،دار العل�م للماليين – بيروت ،ط 1407 ،4هـ�
 1987م (.)49/2( )7القام�وس املحي�ط ،جم�د الدين أب�و طاهر حممد ب�ن يعقوب
الفريوزآب�ادى (املت�وىف817 :ه�ـ) ،حتقي�ق :مكت�ب حتقيق
التراث يف مؤسس�ة الرس�الة ،ب�إرشاف :حمم�د نعي�م
العرقس�ويس ،مؤسسة الرس�الة للطباعة والنرش والتوزيع،
ُ
بريوت – لبنان ،ط 1426 ،8هـ  2005-م (.)458/1
( )8بحث بعنوان :محاية املجتمع املس�لم من االنحراف الفكري ،عبد
اهلل ب�ن عب�د العزيز الزاي�دي ،جمل�ة البحوث اإلسلامية -جملة
دوري�ة تصدر ع�ن الرئاس�ة العام�ة إلدارات البح�وث العلمية
واإلفتاء والدعوة واإلرشاد.239 /77 ،

عبد الرمحن صالح الذيب وإبراهيم حامد أبو صعيليك:اهلدي النبوي يف معاجلة االنحراف الفكري

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)10ديسمبر 2016م  -ربيع أول 1438هـ

وقال آخر :انحراف األفكار أو املفاهيم أو املدركات

عام هو متفق عليه من معايري وقيم ومعتقدات س�ائدة يف
املجتمع.

(((

ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅ

ﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ

ﲑﲒﲓﵚ (األعراف.)18-16 :

وعرف�ه غريمه�ا ،بأن�ه العدول ع�ن احل�ق يف أصول

-2اهلوى :فقد بينّ س�بحانه وتعاىل بأن اهلوى س�بب
حمذرا نبيه داود
يف الزيغ واالنحراف ،قال تعاىل ً -
م�ن اتباع اهلوى مبين ًا أنه من أس�ـباب الضالل:-

االنح�راف الفك�ري إنه :الع�دول عن الفك�ر الصحيح

ﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙ

الدين وقضاياه الكربى وثوابته ،ومبادئه األساسية ،فكل

تفكري خاطئا فيه ميل عن احلق هو انحراف فكري

(((1

وبن�ا ًء على ما س�بق يتس�نى لن�ا أن نق�ول يف مفهوم

والفهم السوي إىل غلو أو تفريط.

املبحث الثاين
منشأ االنحراف الفكري وأسبابه

قال تعاىل ﵛﭐﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎ
ﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣ

ﳤﳥﳦﵚ (سورة ص.)26 :

-3التقلي�د األعم�ى :وال خيف�ى أن التقليد األعمى
س�بب م�ن أس�باب االنح�راف ،وغش�اء م�ن

يرج�ع منش�أ االنح�راف الفك�ري إىل طبيع�ة

األغش�ية على العق�ل م�ن االنطلاق والتدب�ر

ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ
ﵛ     ﭐ

سبب من أس�باب االنحراف العقدي،قال تعاىل

ويمكن تقس�يم أس�باب االنحراف الفك�ري الناجتة عن

ﱌﱍﱎﱏ ﱐ ﱑﱒﱓﱔﱕ

النف�س اإلنس�انية وقابليته�ا لالنح�راف ،ق�ال تع�اىل
ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﵚ ( ا لش�مس ، )1 0 -7 :
إنكار النصوص الرشعية ،أو فهمها فهام خاطئا ،وإمهال
العقل وعدم اس�تخدامه اس�تخدام ًا مهتدي ًا ،إىل أس�باب
عامة ،وأسباب خاصة ،فمن األسباب العامة:

-1الش�يطان :فمام هو معلوم عداوة إبليس لبني
آدم ،ووظيفته العمل عىل الوسوسة لبني البرش
وحتري�ف عقائده�م ،قال تع�اىل واصف ًا عمل

إبلي�س :ﵛﭐﱭﱮﱯﱰﱱﱲ

ﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻ
( )9االنح�راف الفكري وأثره على األمن الوطني يف دول جملس
التع�اون ل�دول اخللي�ج العريب ،الكوي�ت :األمان�ة العامة،
2005م ،ص .17
( )10التدابير الوقائية من االنحراف الفكري ،دراس�ة تأصيلية،
بح�ث مق�دم الس�تكامل متطلب�ات ني�ل درجة املاجس�تري،
إعداد متيم بن عبد اهلل السليامن ،جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية ،ختصص الترشيع اجلنائي اإلسالمي ،ص .37

والتفك�ر ،وق�د بني س�بحانه أن التقلي�د األعمى

ﵛ ﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﵚ (املائدة.)104 :

أما األسباب اخلاصة ،فأبرزها:

-1الغل�و :وه�و الزي�ادة ع�ن املشروع ،والتعم�ق
يف الشيء والتكل�ف في�ه ((1(،واإلسلام دي�ن

الوس�طية واالعتدال بين الغل�و والتفريط ،وقد

ج�اء ذكر الغلو يف الق�رآن مرتني يف موضع الذم،
كان اخلط�اب فيهام موجه ًا للنص�ارى ،قال تعاىل

ﵛ ﭐﱁﱂ ﱃﱄﱅﱆﱇﱈ
ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ

( )11فت�اوى اللجنة الدائمة -املجموع�ة األوىل ،اللجنة الدائمة
للبح�وث العلمي�ة واإلفت�اء ،مج�ع وترتي�ب :أمح�د بن عبد
ال�رزاق الدوي�ش ،الن�ارش :رئاس�ة إدارة البح�وث العلمية
واإلفتاء -اإلدارة العامة للطبع-الرياض (.)382 /1
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ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ

-2التفري�ط :وهو التقصري يف القي�ام بام أوجب اهلل؛

ﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳ

املقرصي�ن:ﵛﳔ ﳕ ﳖﳗﳘﵚ (املائ�دة:

ﱝ ﱞﱟﱠ ﱡ ﱢﱣﱤﱥﱦﱧ
ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱻﱼﱽﵚ

(النس�اء .)171 :قال العالمة عبد الرمحن الس�عدي
رمح�ه اهلل :ينهى تع�اىل أهل الكتاب ع�ن الغلو يف
الدي�ن وهو جم�اوزة احل�د والقدر املشروع إىل ما
لي�س بمرشوع؛ وذلك كقول النصارى يف غلوهم
بعيس�ى -عليه السلام ،-ورفعه عن مق�ام النبوة
والرس�الة إىل مق�ام الربوبي�ة ال�ذي ال يلي�ق بغري
اهلل ،فكما أن التقصير والتفري�ط م�ن املنهي�ات،
فالغل�و كذلك( ،((1قال أبو عبي�د رمحه اهلل« :الغلو
يف العمل سيئة ،والتقصري عنه سيئة واحلسنة بينهام
وهو القص�د « ( ((1وقال اإلمام حممد بن نرص رمحه
اهلل  :عامة أه�ل األهواء والبدع إنماّ هم بني أمرين
ٍ
غلو يف دين اهلل وش�دة ذهاب فيه حتى يمرقوا منه
بمجاوزهت�م احلدود الت�ي حدها اهلل ورس�وله أو
ٍ
وجح�ود به حت�ى يقرصوا ع�ن حدود اهلل
إخف�اء
التي حدها ودين اهلل موضوع فوق التقصري ودون
الغلو( ((1وقال العالمة الش�نقيطي :قرر العلامء َّ
أن
احلق واس�طة بين التفريط واإلف�راط[... ،فمن]
(((1
جانب التفريط واإلفراط فقد اهتدى.

( )12تيسير الكريم الرمحن يف تفسير كالم املنان ،عبد الرمحن بن نارص
السعدي (املتوىف1376 :ه ،املحقق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق،
مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1هـ  2000-م (ص .)216
( )13ش�عب اإليمان ،للحاف�ظ أمح�د بن احلسين البيهق�ي ،دار
الكت�ب العلمي�ة – بيروت ،ط ،1410 ،1حتقي�ق :حمم�د
السعيد بسيوين زغلول ( )402 / 3رقم (.)3888
( )14تعظيم قدر الصالة ،أبو عبد اهلل حممد بن نرص ا َملروزي (املتوىف:
294هـ) ،املحقق :د .عبد الرمحن عبد اجلبار الفريوائي ،مكتبة
الدار -املدينة املنورة ،ط.)645 / 2( ،1406 ،1
( )15أض�واء البيان يف إيض�اح القرآن بالق�رآن ،حممد األمني بن
حمم�د املختار اجلكني الش�نقيطي (املت�وىف1393 :هـ) ،دار
الفك�ر للطباعة والنرش والتوزيع ،بيروت – لبنان1415 ،
هـ  1995-مـ (.)322 / 1

4

أو ارت�كاب م�ا ح�رم اهلل ،ق�ال اهلل تع�اىل يف حق

 )108ق�ال الش�وكاين :أي اخلارجين عن طاعته
النافرين ع�ن امتثال أوامره ونواهيه( .((1وقد قال

علي�ه -الصالة والسلام« :-تع�رض الفتن عىل

القلوب كاحلصري عودا عودا ،فأي قلب أرشهبا،
نكت فيه نكتة س�وداء ،وأي قلب أنكرها ،نكت
فيه نكتة بيضاء ،حتى تصري عىل قلبني ،عىل أبيض

مث�ل الصف�ا فال تضره فتنة م�ا دامت السماوات

واألرض ،واآلخر أس�ود مرب�ادا كالكوز ،جمخيا
ال يع�رف معروفا ،وال ينكر منكرا ،إال ما أرشب
من ه�واه»( ((1ففي احلديث دالل�ة أن العبور عىل

املع�ايص دون إنكارها يعم�ل عىل موت اخلري يف

قلب اإلنس�ان حت�ى يفقد بصريت�ه وال يميز بني
�ال ا ْل َق يِ
اخلري والشر« ،و َق َ
اض عي�اض َرحمِ َ ُه اللهَُّ:

«ش� ّبه القلب الذي ال يعي خري ًا بالكوز املنحرف
ِ�ب الت َّْح ِر ِير
ال�ذي ال يثبت امل�اء فيه» َو َق َال َصاح ُ
رمح�ه اهلل « :معن�ى احلدي�ث ّ
أن الرج�ل إذا تب�ع

هواه وارتك�ب املعايص دخل قلب�ه بكل معصية
يتعاطاه�ا ُظلم� ٌة وإذا ص�ار كذل�ك افتت�ن وزال
عنه نور اإلسالم ،والقلب مثل الكوز فإذا انكب
انصب ما فيه ومل يدخله يشء بعد ذلك»؛ وهبذا
(((1

نعلل ترصفات بعض الذين ينتمون لإلسالم من

( )16فت�ح القدي�ر ،حمم�د ب�ن علي الش�وكاين اليمن�ي (املتوىف:
1250ه�ـ) ،دار اب�ن كثير ،دار الكل�م الطي�ب -دمش�ق،
بريوت ،ط ،1سنة 1414 ،هـ.)503 /2( ،
( )17املس�ند الصحي�ح املخترص ،مس�لم بن احلجاج أبو احلس�ن
القشيري النيسابوري (املتوىف261 :هـ) ،حتقق :حممد فؤاد
عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب -بريوت (.)128 /1
( )18املنه�اج رشح صحيح مس�لم بن احلجاج ،أب�و زكريا حميي
الدين الن�ووي (املتوىف676 :هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت ،ط.)173 /2( 1392 ،2
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اس�تباحتهم القت�ل بغير حق ،واختلاس أموال

األم�ة ،وبي�ع مقدراهت�ا بأبخ�س األثمان ،دون

خ�وف وال وج�ل ،بل يربط�ون مق�درات األمة
بأهوائه�م ،ويص�در منه�م ترصفات م�ن حماربة
اإلسلام وأهله والقضاء على ثرواته ال تظن أنهَّ ا

تصدر من مسلم.

قال احلس�ن البصري رمح�ه اهلل« :إن دين اهلل

وض�ع عىل القصد فدخل الش�يطان فيه باإلفراط
والتقصري فهام س�بيالن إىل نار جهنم» ( ، ((1وقال

أيضا « :أن دين اهلل تعاىل وضع دون الغلو وفوق
التقصير» ( ، ((2قال بعض الس�لف« :م�ا أمر اهلل

تعاىل بأمر إال وللشيطان فيه نزغتان :إما إىل تفريط
وتقصير وإم�ا إىل جم�اوزة وغلو وال يب�ايل بإهيام

ظفر»( ،((2وقال ابن القي�م رمحه اهلل« :وقد اقتطع

أكث�ر الناس إال القليل يف هذي�ن الواديني ،وادي
التقصير ،ووادي املج�اوزة والتع�دي ،والقليل

منهم الثابت عىل الرصاط الذي كان عليه رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه».

(((2

( )19نوادر األصول يف أحاديث الرسول صىل اهلل عليه وسلم ،حممد
بن علي ،احلكيم الرتم�ذي (املتوىف :نحو 320ه�ـ) ،املحقق:
عبد الرمحن عمرية ،دار اجليل – بريوت.)167 / 1( ،
( )20الزه�د ،أب�و عب�د اهلل أمح�د ب�ن حمم�د ب�ن حنبل الش�يباين
(املت�وىف241 :ه�ـ) ،وض�ع حواش�يه :حمم�د عبد السلام
ش�اهني ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط1420 ،1
ه�ـ  1999-م ،ص  .229ورشح الس�نة ،حمي�ي الس�نة،
أب�و حممد احلسين بن مس�عود بن حمم�د بن الف�راء البغوي
الش�افعي (املتوىف516 :هـ) ،حتقيق :ش�عيب األرناؤوط-
حممد زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي -دمشق ،بريوت،
ط1403 ،2هـ 1983-م (.)52 / 4
( )21حمب�ة الرس�ول بني االتب�اع واالبتداع ،عبد ال�رؤوف حممد
عثمان ،رئاس�ة إدارة البح�وث العلمي�ة واإلفت�اء والدعوة
واإلرشاد إدارة الطبع والرتمجة – الرياض ،ط1414 ،1هـ،
.134/1
( )22إغاث�ة اللهفان من مصائد الش�يطان حممد بن أيب بكر أيوب
الزرع�ي أبو عبد اهلل ابن قيم اجلوزية ،دار املعرفة -بريوت،
ط.)116 /1( ،1975 – 1395 ،2

قس�م ابن
-3الجْ َ ْه ُ�ل :وهو« :نقيض العلم»( ،((2وقد َّ
القيم اجلهل قسامن« :بسيط :وهو عبارة عن عدم
املعرف�ة مع عدم تلبس بضد ،ومركب وهو جهل
أرباب االعتقادات الباطلة» ((2(.وخلطورة اجلهل
نج�د القرآن الكري�م والس�نة الصحيحة حافلني
بالنص�وص الت�ي حت�ذر من�ه وتبين خطورت�ه،
وحت�ث على العل�م وتبين فضل�ه ،ق�ال تع�اىل
ﭐﵛﭐﲾﲿﳀﳁﳂﳃ ﳄ ﳅﳆﳇﳈﳉ
ﳊﳋﳌﳍﳎﵚ

(اإلرساء.)36 :

و ﭧﭐﭨﵛ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ

ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀ
ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﵚ

(األع�راف .)33 :وق�ال اب�ن مس�عود -ريض اهلل
عنه( :-اغد عاملا أو متعلام أو مس�تمعا ،وال تكن
(((2
الرابع فتهلك)

واجله�ل والظلم :مه�ا أص�ل كل رش( ،((2قال
ش�يخ اإلسلام اب�ن تيمية رمح�ه اهلل تع�اىل» َفمن
( )23معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس.)489 /1( ،
( )24بدائ�ع الفوائ�د ،حمم�د بن أيب بكر ب�ن أيوب ابن قي�م اجلوزية
(املت�وىف751 :ه�ـ) ،دار الكت�اب الع�ريب ،بيروت ،لبن�ان،
.209/4
( )25مصن�ف اب�ن أيب ش�يبة [ )541 /8( ،أب�و بك�ر عبد اهلل بن
حمم�د ب�ن أيب ش�يبة العبسي الك�ويف ( 159ـ  235ه�ـ)،
حتقي�ق :حمم�د عوامة ،].مس�ند الدارمي ،أبو حمم�د عبد اهلل
ب�ن عبد الرمحن ب�ن الفضل الدارمي ،التميمي الس�مرقندي
(املت�وىف255 :ه�ـ) ،املحق�ق :نبي�ل هاش�م الغم�ري ،دار
البش�ائر (بريوت) ،،ط1434 ،1ه�ـ 2013 -م،ص.150
ق�ال اهليثم�ي ( :ورجاله رجال الصحي�ح ،إالَّ أن عبد امللك
ب�ن عمري مل يدرك ابن مس�عود) .انظر :جمم�ع الزوائد ومنْبع
الفوائ�د ،أب�و احلس�ن علي ب�ن أيب بكر ب�ن س�ليامن اهليثمي
َ
ِ
َ
َ
َ
َّ
َ
(املت�وىف807 :ه�ـ)َ ،حقق� ُه َوخ َّر َج أ َحاديث ُه :حسين س�ليم
أسد ،دار ْ
املأمون لِلترّ اث.240 /2 ،
( )26انظر :اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم،
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السلام
اب�ن تيمية احل�راين احلنبيل الدمش�قي (املت�وىف728 :هـ)،
املحق�ق :ن�ارص عب�د الكري�م العق�ل ،دار ع�امل الكت�ب،
بريوت ،لبنان ،ط1419 ،7هـ 1999-م.148/1 ،
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ظه�ور اجله�ل ظهور ا ْل�كالم يف الدّ ي�ن بغري علم

األمور لغياب مس�ؤولية الوالدين؛ لذا جاء التغليظ

كتاب�ه»( ((2واجله�ل م�ن أخط�ر األس�باب املؤدية

الصحيحين من حديث معقل بن يس�ار أنه -صىل

وه�و الكالم بغري س�لطان م�ن اهلل وس�لطان اهلل
للغل�و :ومل�ا ذكر العالم�ة عبد الرمحن بن حس�ن

اهلل علي�ه وس�لم -قال ( :م�ا من عبد يسترعيه اهلل

دل عليه الكتاب والس�نة ،وأن هذا جرى يف عهد

ح�رم اهلل عليه اجلن�ة ) ((2(،والرعية تش�مل األوالد

آل الش�يخ غل�و اخلوارج بني أن س�ببه جهلهم بام
النبوة ،ثم قال رمحه اهلل« :فال يبعد أن جييء يف آخر

هذه األمة من يقول بقوهلم ويرى رأهيم».

(((2

رعي�ة ،يم�وت يوم يم�وت وهو غ�اش لرعيته ،إال
والزوج�ة ،كما دل علي�ه احلدي�ث اآلخ�ر ع�ن ابن

عم�ر -ريض اهلل عن�ه -أن رس�ول اهلل -صلى اهلل

-4س�وء تربي�ة األبن�اء  :يتف�اوت اآلباء فيما يمنحون

عليه وس�لم -قال ( كلكم راع وكلكم مس�ئول عن

أن الرتبية احلس�نة هي أس�اس مهم يف نمو اإلنسان
واملجتم�ع نم�و ًا صاحلا ،كما أن الرتبية الس�يئة هي

عن رعيت�ه ،واملرأة راعية يف بيت زوجها ومس�ئولة

عن رعيتها ).

ف�إذا أمه�ل األب�اء تربي�ة أبنائه�م ،أو ت�م توجيههم
توجيها سي ًئا فسيكون عامل هدم يف املجتمع ،وسبب ًا

وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل

أوالدهم من سلوك إجيايب ينفعهم يف احلياة ،فال شك

أس�اس اضطراب املجتمعات وانح�راف أفرادها،

رئيس� ًا لكثري من االنحرافات الفكرية والس�لوكية،
ول�ذا ما نراه من مظاه�ر التغري�ب يف جمتمعاتنا ،أو

ما ينتج عنه من ردود فعل معاكس�ة من طرف آخر،
كثير منها س�ببه ذلك اإلمهال الذي يس�لكه األباء،
أو الرتبية اخلاطئة ،فاالنحراف عن اهلدي النبوي يف
السلوك ،ويف القيام بام أوجب اهلل عىل الوالدين جتاه
أوالده�م ،هو ما ينتج تلك االنحرافات الفكرية أو

الس�لوكية التي يص�اب هبا بعض األف�راد ،بخاصة

م�ع وجود تلك املحاضن املنحرفة ،التي تتوىل زمام
( )27االستقامة ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن
عبد السلام ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي (املتوىف:
728هـ) ،املحقق :د .حممد رش�اد س�امل ،النارش :جامعة
اإلمام حممد بن سعود -املدينة املنورة (.)457 /1
( )28جمموعة الرس�ائل واملس�ائل النجدية ،ط ،2عام 1409هـ،
دار العاصمة ،الرياض .رسالة للشيخ عبد الرمحن بن حسن
آل الش�يخ ،ضم�ن جمموع�ة الرس�ائل واملس�ائل النجدي�ة:
(.)4 / 372

6

الش�ديد يف ح�ق م�ن أضاع م�ا استرعي عليه ففي

رعيته) ((3(،وفيه( :الرجل راع يف أهل بيته ومسئول
(((3

وما أحس�ن ما قاله ابن احل�اج املالكي -رمحه اهلل-
يف ه�ذا الباب :اعل�م َّ
أن الصبي أمان�ة عند والديه
نقش وصورة ،وهو قابل لكل نقش وقابل لكل ما
يامل به إليه ّ
فإن عود اخلري وعلمه نش�أ عليه وسعد
يف الدنيا واآلخرة يشاركه يف ثوابه أبواه وكل معلم

ل�ه وم�ؤدب ،وإن عود الرش وأمهل إمه�ال البهائم

ش�قي وهلك ،وكان الوزر يف رقبة القيم به والويل

علي�ه ،وقد قال تعاىل ﵛ ﭐ ﲭﲮﲯ ﲰﵚ

(التحري�م )6 :ومهام كان األب يصونه من نار الدنيا
فينبغ�ي أن يصون�ه م�ن ن�ار اآلخ�رة ،وه�و أوىل

وصيانته بأن يؤدبه وهيذبه ويعلمه حماسن األخالق

( )29صحيح مسلم  ،125/1رقم احلديث(.)142
( )30اجلام�ع املس�ند الصحي�ح املخترص من أمور رس�ول اهلل صىل
اهلل عليه وس�لم وس�ننه وأيامه ،حممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل
البخ�اري اجلعفي ،املحقق :حمم�د زهري بن نارص النارص ،دار
طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد الباقي) ،ط1422 ،1هـ ،5/2 ،رقم احلديث(.)893
( )31اجلام�ع املس�ند الصحي�ح للبخ�اري ،املحق�ق :حمم�د
زهير ب�ن ن�ارص الن�ارص ،دار ط�وق النج�اة ( ،)5/2رقم
احلديث(.)893
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وحيفظ�ه من القرناء الس�وء وال يع�وده التنعم وال
حيبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية فيضيع عمره يف

طلبها إذا كرب وهيلك هالك األبد.

(((3

موس�ى «أيما رج�ل كانت عن�ده ولي�دة ،فعلمها

فأحس�ن تعليمه�ا ،وأدهب�ا فأحس�ن تأديبه�ا ،ثم

اعتقه�ا وتزوجه�ا فل�ه أج�ران»( .((3ويف احلديث

-5الفراغ الفكري( :((3اعتنى اإلسالم بصيانة األفكار

اآلخ�ر «ج�اءت ام�رأة إىل رس�ول اهلل -صىل اهلل

املنحرفة ،فجاءت نص�وص كثرية يف طلب العلم

في�ه ،تعلمنا مما علمك اهلل ،فق�ال -صىل اهلل عليه

ورعايته�ا ،وم�لء النفوس بما يزكيها م�ن العلم
النافع والعمل الصالح ،لئال تكون مرتع ًا لألفكار

عليه وسلم-فقالت :يا رسول اهلل ،ذهب الرجال
بحديث�ك ،فاجع�ل لن�ا م�ن نفس�ك يوم� ًا نأتيك

واحل�ث عليه ،قال تعاىل ﵛﱭﱮﱯﱰ

وس�لم :-اجتمعن ي�وم كذا وك�ذا ،يف مكان كذا

ﱹﱺﱻﱼﱽﱾ

وهبذا تربز عناية اإلسالم برعاية كافة رشائح

ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ

ﱿﲀﲁﲂﵚ (املائ�دة)16-15:

ويف احلدي�ث ع�ن النب�ي -صىل اهلل عليه وس�لم،
ق�ال ... «:ومن س�لك طريق� ًا يلتمس في�ه عل ًام،

وكذا .فاجتمعن فأتاهن فعلمهن مما علمه اهلل»

(((3

املجتم�ع ،فإن�ه من املعل�وم أن احل�ركات اهلدامة
تس�تغل هذا اجلانب أعني الفراغ الفكري أبش�ع
اس�تغالل بم�لء تل�ك العق�ول بما يتواف�ق م�ع

س�هل اهلل له به طريق� ًا إىل اجلنة  ((3(،»...احلديث،
ّ

أجندهت�ا الفكري�ة والثقافي�ة ،مم�ا يوج�د اخلل�ل

والنساء ،و لكون بعض املجتمعات اجلاهلية ساد

اإلفراط أو عىل جانب التفريط ،وهذا ما ش�كت

وه�ذه النص�وص وأمثاهل�ا عامة يف ح�ق الرجال

فيها إمهال تعليم بعض أصناف النساء وتأديبهن،
كام جاءت نصوص أخرى خصت النساء بالذكر

تضمن�ت اإلرش�اد إىل فضيل�ة تعليم امل�رأة ،فمن
ذل�ك م�ا ج�اء يف الصحيحين م�ن حدي�ث أيب

( )32املدخ�ل ،أليب عب�د اهلل حمم�د ب�ن حممد بن حمم�د العبدري
الف�ايس املالك�ي الش�هري بابن احل�اج (املتويف س�نة ،)737
النارش دار الفكر ،لسنة 1401هـ 1981-م.)295 /4( ،
( )33يعرف الف�راغ :بأن�ه الخَْ لاَ ء...و َف َّرغ المَْكَان :اخلاهُ ،ي َق ُال:
�ت الإِْ نَا َء إِ ْف َراغا ،و َف َّر ْغتُه َت ْف ِريغ ًا إِ َذا َق َل ْب َت َما فِ ِيه.انظر:
َأ ْف َر ْغ ُ
املحك�م واملحيط األعظم ،أبو احلس�ن عيل بن إسماعيل بن
سيده املريس [ت458 :هـ] ،املحقق :عبد احلميد هنداوي،
دار الكت�ب العلمي�ة – بيروت ،ط 1421 ،1هـ 2000-
م ( ،)504 /5ولس�ان الع�رب ،حمم�د ب�ن مك�رم بن عىل،
أب�و الفضل ،مجال الدي�ن ابن منظور األنص�اري الرويفعى
اإلفريق�ى (املتوىف711 :ه�ـ) ،دار ص�ادر – بريوت ،ط،3
 1414هـ.)445/8( ،
( )34املس�ند الصحي�ح املخترص ،مس�لم بن احلجاج القشيري،
حتق�ق :حمم�د ف�ؤاد عب�د الباق�ي ،دار إحياء التراث العريب
-بريوت ()2074 /4

يف نس�يج املجتم�ع اإلسلامي ،إم�ا على جانب
منه كثري من املجتمعات اإلسلامية املعارصة من
اس�ترياد الفك�ر العلماين أو الليبرايل أو األفكار
الغالي�ة املتطرف�ة الت�ي ص�ار ديدهن�ا الول�وغ يف

مس�ائل التكفير والتضليل بال علم راس�خ ،وال

اتباع للعلامء املوثوقني.

ولعلاج مش�كلة الف�راغ الفك�ري أوىص

املؤمتر العاملي لتوجي�ه الدعوة والدعاة املنعقد يف

اجلامعة اإلسلامية يف املدينة املنورة يف الفرتة من

 24إىل  29صف�ر  1397ه�ـ» بتش�جيع اجلهات
اإلسالمية املوثوقة وفتح األنشطة هلا لتسد الفراغ

( )35اجلام�ع املس�ند الصحي�ح للبخ�اري ،املحق�ق :حمم�د
زهير ب�ن ن�ارص الن�ارص ،دار ط�وق النج�اة ( ،)6/7رقم
احلديث(.)5083
( )36املس�ند الصحي�ح املخترص ،مس�لم بن احلجاج القشيري،
حتق�ق :حمم�د ف�ؤاد عب�د الباق�ي ،دار إحياء التراث العريب
-بريوت (.)2028 /4
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الفكري امللموس يف بالد العرب واملسلمني وهو

فراغ تعمل عىل ملئه احلركات اهلدامة املؤيدة من

أعداء اإلسالم.

(((3

الوس�طية والدع�وة إىل االعت�دال ،بخلاف أه�ل
الب�دع واالنح�راف الذي�ن يري�دون ّ
أن خيرق�وا

-6عدم التلقي من العلامء الربانيني :للعلامء أثر كبري

س�فينة األمة بأن�واع من األفكار املنحرف�ة غلو ًا أو
تفريط ًا؛ ولذا ج�اءت األحاديث النبوية حمذرة من

كان الرجوع إىل العلامء املوثوقني من أهم األمور

فع�ن عبداهلل بن مس�عود -ريض اهلل عن�ه ، -قال:

يف مسيرة األمة وهنضتها وتوجي�ه أفرادها ،وقد
نصوص عد ٌة لتق�رر هذا املعنى ،ومن ثم
ج�اءت
ٌ
التي جيب تقريرها والدعوة إليها ،وقد جاء تقرير

تل�ك الدع�وات املش�بوهة واملرجعي�ات الضآلة،

خ�ط لنا رس�ول اهلل -صىل اهلل عليه وس�لم -يوما

هذا املعنى يف قال تعاىل ﵛﭐﱺﱻﱼﱽﱾ

خطا وخطه لنا عاصم فقال هذا س�بيل اهلل ثم خط

ﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ

السبل وهذه سبل عىل كل سبيل منها شيطان يدعو

ﱿﲀﲁﲂﲄﲅﲆﲇﲈﲉ
ﲒﲓﲔﲕﲖﲗ

ﲘﲙﵚ (النس�اء .)83 :ق�ال قت�ادة رمحه اهلل يف
تفسير ق�ال تع�اىل ﵛﲄﲅ ﲆﲇﲈﲉ

ﲊﲋﵚ (النس�اء :)83 :إىل علامئه�م(.((3
وق�ال جماه�د وعطاء رمحهام اهلل( :ه�م أهل الفقه
والعلم)( .((3وقال العالمة عبد الرمحن الس�عدي
رمح�ه اهلل :ه�ذا تأديب من اهلل لعب�اده عن فعلهم
ه�ذا غري الالئ�ق ،وأنه ينبغي هل�م إذا جاءهم أمر
م�ن األم�ور املهم�ة واملصال�ح العام�ة [...أن]
ي�ردوه إىل الرس�ول وإىل أويل األم�ر منه�مِ ،
أهل
الرأي والعلم والنصح والعق�ل والرزانة ،الذين
يعرفون األمور ويعرفون املصالح وضدها)(.((4
( )37جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية ،العدد  ،36ص .233
( )38تفسير القرآن العظيم البن أيب حاتم ،أبو حممد عبد الرمحن
بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي ،احلنظيل ،الرازي ابن
أيب حات�م (املتوىف327 :هـ) ،املحقق :أس�عد حممد الطيب،
مكتبة نزار مصطفى الباز -اململكة العربية السعودية ،ط،3
 1419هـ.1015/3 ،
( )39انظ�ر جام�ع البيان يف تأويل الق�رآن ،حممد بن جرير اآلميل
أب�و جعف�ر الطبري (ت  ،)224مؤسس�ة الرس�الة ،ط،1
 1420هـ  2000-م)501 / 8( ،
( )40تيسير الكري�م الرمحن يف تفسير كالم املن�ان ،عبد الرمحن
السعدي (ص .)190

8

فلا خيفى أث�ر العلامء املوثقني يف ترس�يخ معامل

خطوط�ا ع�ن يمني اخل�ط وعن شماله فق�ال هذه
إلي�ه ثم تلا هذه اآلي�ة ﭐﵛﭐﱪﱫﱬﱭ

ﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷ

ﱸﱹﱺﱻﱼﵚ (األنع�ام)153:

ﵛ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﵚ (األنع�ام:

 )153للخ�ط األولﵛﱰﱱﱲﵚ (األنع�ام:
 )153للخطوطﵛﭐﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ

ﱻﱼﵚ(األنعام)153 :

(((4

وب�ه يتبّي�نّ خط�ورة ت�رك الزم�ام لتل�ك
املرجعي�ات املش�بوهة الت�ي تري�د أن تُضل األمة
عن سبيل احلق واالعتدال ،ومكمن اخلطورة َّ
أن
هؤالء يتشبهون بأهل العلم مما يلبس األمور عىل
األغرار فال يعرف الناصح من املضل ،والصادق

( )41أخرج�ه أمح�د ( )465 ،435/1والدارم�ي رق�م ()202
و”النس�ائي” يف “الكبرى” رقم  . 11109ق�ال املناوي):
رواه النس�ائي يف الس�نن ،والدارم�ي يف العل�م م�ن حديث
عاصم ب�ن أيب وائل عن ابن مس�عود ورجاله ثقات ،ورواه
اب�ن ماج�ه يف الس�نة من حديث الش�عبي عن جاب�ر) انظر:
كش�ف املناهج والتناقيح يف ختريج أحاديث املصابيح حممد
بن إبراهيم بن إسحاق السلمي ا ُملن ِ
الشافعي( ،املتوىف:
َاوي،
ّ
ِ
ِ
803هـ) ،دراس�ة وحتقيق :د .حممد إسحاق حممد إبراهيم،
الدار العربية للموس�وعات ،بريوت  -لبنان،ط1425 ،1
هـ  2004 -م ( .)142. /1
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م�ن ال�كاذب ،واملوثوق م�ن املته�م ،وأعظم ما

قوام�ه وعقل�ه ،وأصبح خيطط للعامل اإلسلامي

جاء عن ابن مس�عود قوله( :عليك�م بالعلم قبل

البالد اإلسلامية ،إال و َم َّزق العامل اإلسالمي إىل

يميز بني هذا وذاك هو نرش العلم الصحيح ،ولذا

أن يقبض ،وقبضه بذهاب أهله  ....وس�تجدون
أقوام� ًا يزعمون أهن�م يدعون إىل كت�اب اهلل وقد
نب�ذوه وراء ظهوره�م ،فعليك�م بالعل�م وإياكم
والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق).

(((4

وقال س�لامن الف�اريس -ريض اهلل عنه :-ال يزال
الناس بخري ما بقي األول حتى يتعلم ِ
اآلخ ُر ،فإذا
ُ
األول قبل أن يتع ّلم اآلخر َه َ
لك الناس(.((4
هلك

م�ن قب�ل أعدائ�ه ،وم�ا إن خ�رج االس�تعامر من
أج�زاء متناحرة ،وت�رك العامل اإلسلامي منهك
اجلس�د مش�تت الفك�ر ،وحصلت فج�و ٌه علمي ُة

بني العامل اإلسلامي والعامل الغريب ،بل أصبحت
بع�ض ق�رارات الع�امل تص�اغ على أي�دى أعداء
األمة ،وما خرج العامل اإلسلامي من مؤامرة إال

ووق�ع يف أخرى ،وهذا الظلم َم َّزق أبناء األمة إىل
فرق بعضها أصبح يتعامل مع االستعامر ممهد ًا له

وقيل لس�عيد بن جبري رمح�ه اهلل :ما عالمة هالك

يف تدمري األمة ومقدراهتا ،يقابلهم فريق آخر من

-7الظل�م الواقع عىل بع�ض الدول اإلسلامية :ما

يف تكفري وقتل املتعاملني مع االستعامر بمختلف

اإلسلامي حتت وط�أة االحتالل الغ�ريب ،وفقد

دوره�م يف ظ�ل ه�ذه الرصاع�ات ،بعد س�قوط

الناس؟ قال :هالك ُعلامئهم

(((4

إن س�قطت اخلالفة اإلسلامية ،إال ودخل العامل
الع�امل اإلسلامي اخلالف�ة اإلسلامية التي متثل

( )42أخرج�ه عب�د ال�رزاق يف املصن�ف ،252 / 10 :والطبراين
يف الكبير ،189 / 9 :والدارم�ي يف مقدم�ة الس�نن/ 1 :
 ،54واخلطي�ب البغدادي يف الفقي�ه واملتفقه ،)43/1( :قال
اهليثمي( :رواه ال َّطرباين يِف الكبري ،وأبو قالبة مل يسمع من ابن
مسعود) .انظر :جممع الزوائد ومنبع الفوائد.)126 /1( ،
( )43انظ�ر الزه�د ألمح�د بن حنب�ل (ص  ،)151س�نن الدارمي
املعروف بـ (سنن الدارمي) ،أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن
الدارمي( ،املتوىف255 :هـ) ،حتقيق :حسين سليم أسد ،دار
املغن�ي للنشر والتوزي�ع ،اململك�ة العربي�ة الس�عودية،ط،1
 1412ه�ـ  2000 -م ،310/1،رق�م احلدي�ث(،)248
اإلبان�ة الكبرى الب�ن بطة ،أب�و عب�د اهلل عبي�د اهلل بن حممد
بن مح�دان ال ُع ْكَب�رَ ي املعروف باب�ن َب َّطة العكبري (املتوىف:
387ه�ـ) ،املحقق :رضا معط�ي ،وأخرون ،دار الراية للنرش
والتوزيع ،الرياض ،)204/1( ،رقم احلديث (.)42
( )44ش�عب اإليمان ،للحافظ أمح�د بن احلسين البيهقي/ 2( ،
 )253رق�م ( ،)1662س�نن الدارم�ي ( ،)309/1رق�م
احلدي�ث( ،)247الكت�اب املصن�ف يف األحاديث واآلثار،
أب�و بكر بن أيب ش�يبة ،عبد اهلل بن حممد ب�ن إبراهيم العبيس
(املت�وىف235 :هـ) ،املحقق :كامل يوس�ف احل�وت ،مكتبة
الرش�د – الري�اض ،ط ،458/7 ،1409 ،1رقم احلديث
()37206

ه�م نتاج ردة فعل مغالية يف الدين بلغت جهدها

التعاملات الواقع�ة .وفق�د أصحاب الوس�طية
اخلالف�ة التي هي العق�ل املدَ بر لألم�ة ،يف حتقيق

مبادئ اإلسلام ،من عدل وإنصاف ،وش�ورى،
مم�ا أوج�د فراغ ًا يف الس�لطة ،تم تغطيت�ه من قبل

فئات ال تصلح لقيادة األمة.
-8اليأس واإلحباط :نظ�ر ًا الختالف طبائع البرش،
واختالف أنامط الش�خصية ،واختالف القدرات

الت�ي أودعه�ا اهلل يف نف�وس الش�باب ،ونظ�ر ًا ملا

أص�اب األم�ة م�ن تشرذم ومت�زق ،ملأ نفوس
بعض الش�باب بالي�أس واإلحباط ،ال�ذي يدمر
اإلنس�ان وبالت�ايل املجتم�ع ،وق�د أحس�ن أح�د
الباحثني بقوله  ( :اليأس :قيد ثقيل يمنع صاحبه

من حري�ة احلركة؛ فيقبع يف مكان�ه غري قادر عىل

العم�ل واالجتهاد لتغيري واقعه؛ بس�بب س�يطرة
اليأس عىل نفس�ه ،وتش�اؤمه من كل ما هو قادم،
قد س�اء ظنه بربه ،وضع�ف توكله عليه ،وانقطع
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رج�اؤه عن حتقيق مراده ،إنَّ�ه عنرص نفيس يسء،
ألنَّ�ه يقعد باهلم�م عن العم�ل ،ويش�تت القلب
بالقلق واألمل ،ويقتل فيه روح األمل ).

(((4

-9وس�ائل االعلام :اإلعالم سلاح ذو حدين إما أن
يك�ون س�بب ًا يف إيصال اخلري للن�اس وتبليغ دين اهلل
هل�م أو س�بب ًا يف إيص�ال الشر للن�اس وانحرافهم،

(هاملت�ون جب) عن خطة الصحافة العربية فقال:
َّ
إن معظم الصحف اليومية العربية واقعة حتت تأثري
اآلراء واألساليب الغربية»( ،((4وقال أحد الباحثني
اإلعالميني« :كانت الوالي�ات املتحدة قد فرضت

نفس�ها وقيمه�ا وتقاليده�ا ومبادئه�ا على ال�دول

يق�ول أح�د الباحثين« :إن اإلعلام كان وس�يظل
مسخر ًا؛ لتحقيق الغايات وخدمة األغراض فهو يف

إن وس�ائل اإلعلام املنفلت�ة حت�ارب التنمية

فإذا ما استخدمت هذه األدوات خلدمة احلق واخلري

منح�رف ،بجانبيه االنفالت أو الغلو والتش�دد،

أدوات�ه عمل حماي�د ،ولكنه يف مضمون�ه غري حمايد،
َّ
ف�إن نتاجها يك�ون نتاج ًا برشي ًا طيب ًا ،كما أنهَّ ا إذا ما
س�خرت خلدمة الباط�ل والرش ف�إن نتاجها يصبح

نتاج� ًا برشي ًا خبيث ًا»( ((4ويقول آخر« :مل يعد بمقدور

اإلنس�ان أن يتجاه�ل هذه الوس�ائل وه�ي تالحقه
يف كل م�كان بالكلمة والص�ورة والصوت حتى يف
غرفة نومه؛ لتنقل له اخلرب ،وتفرس له احلدث»

(((4

وم�ن املعل�وم َّ
أن اإلنس�ان يمتلك الق�درة عىل

مح�ل الفكر الس�وي ،كما يمتلك الق�درة عىل محل
الفكر املغ�ايل ،وهنا يربز خطر اإلعالم عىل الناحية
الفكري�ة ،وبخاصة أننا نعلم َّ
ب�أن الفكر هو املوجه
لإلنس�ان ،فما نراه م�ن ترصف�ات مش�ينة ينتهجها

بع�ض األف�راد خارج�ة ع�ن مأل�وف املجتمعات

تسرب إىل أفكار
اإلسلامية قد يك�ون بعض منها ّ
الناش�ئة م�ن تل�ك القن�وات اإلعالمي�ة بأنواعها،

يق�ول األس�تاذ أنور اجلن�دي « :ال ت�زال الصحافة
( )45هكذا هزموا اليأس ،س�لوى العضيدان ،مؤسسة اجلرييس،
ط ،2007 ،1ص .10
( )46رايض ،س�مري1417( .ه�ـ) اإلعلام اإلسلامي رس�الة
وهدف ،دعوة احلق ،العدد  172ص 7
( )47هن�دي ،صال�ح1990( .م) ،أث�ر وس�ائل اإلعلام على
الطف�ل ،ط ،1عمان ،حق�وق التألي�ف والنشر حمفوظ�ة
للمؤلف.3 .
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أخطر وس�ائل التوجيه...ومنذ وقت طويل كشف

األخرى عامة ،ودول العامل الثالث خاصة».

(((4

الفكرية ،وتنحدر بالفكر من فكر س�وي إىل فكر
وه�و ما ن�راه يف كثري م�ن املؤسس�ات اإلعالمية

املوج�ودة على الس�احة ،حي�ث تغ�ذي بعضه�ا

مس�الك االنح�راف ،وتكم�ن اخلط�ورة نش�أة
األطفال عليها دون رقابة أبوية صحيحة.

املبحث الثالث
اهلدي النبوي يف معاجلة االنحراف الفكري
املطلب األول :التعليم والتوضيح والرتبية والتوجيه:

ال خيف�ى أث�ر التعلي�م والرتبي�ة والتوجي�ه يف تصحيح

مس�ارات األفراد ،ومنع انحرافاهتم الفكرية والس�لوكية،
ق�ال بع�ض احلكماء :إذا غرس�ت م�ن املع�روف غرس� ًا،
فأحس�ن تربي�ة غرس�ك؛ َّ
فإن حص�اد من ي�زرع املعروف

اغتباط وثواب يف املعاد ((5(.وقد اتبع النبي -صىل اهلل عليه
( )48اجلن�دي ،أنور1400( .ه�ـ1980-م) الصحافة واألقالم
املسمومة ،ط 1القاهرة ،دار االعتصام ،.ص.8
( )49راغ�ب ،نبي�ل2001( .م) ،أقنعة العوملة الس�بعة ،القاهرة،
دار غريب.35 ،
( )50املجالس�ة وجواه�ر العل�م ،أب�و بك�ر أمح�د ب�ن م�روان
الدين�وري املالكي (املت�وىف333 :هـ) ،حتقي�ق :أبو عبيدة
مش�هور ب�ن حس�ن آل س�لامن ،مجعي�ة الرتبية اإلسلامية
(البحرين) ،دار ابن حزم (بريوت -لبنان)1419 ،هـ (6
.)283 /
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وس�لم -أرقى األس�اليب الرتبوية وأمجعه�ا ،وما أن يعلم

ظننا أنه سيس�ميه بغري اس�مه ق�ال أليس البل�دة قلنا بىل

إال ويب�ادر إىل التعليم والتوجيه ،واألمثلة عىل عدة كثرية،

ظنن�ا أنه سيس�ميه بغري اس�مه قال أليس ي�وم النحر قلنا

-صلى اهلل عليه وس�لم -ع�ن انحراف أو س�لوك خاطئ

منه�ا ما جاء يف الصحيحني عن أنس بن مالك -ريض اهلل
عنه ، -قال :جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النبي  -صىل

اهلل علي�ه وس�لم  ، -يس�ألون عن عبادة النب�ي  -صىل اهلل

علي�ه وس�لم  ، -فلام أخبروا كأهنم تقالوه�ا وقالوا  :أين

نح�ن م�ن النبي  -صىل اهلل عليه وس�لم  -وق�د غفر له ما
تقدم من ذنبه وما تأخر  .قال أحدهم  :أما أنا فأصيل الليل

أب�دا ،وقال اآلخر :وأنا أصوم الدهر أبدا وال أفطر .وقال
اآلخر :وأنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا .فجاء رسول اهلل

صلى اهلل عليه وس�لم -إليهم ،فقال« :أنت�م الذين قلتمك�ذا وكذا؟ أما واهلل إين ألخش�اكم هلل ،وأتقاكم له ،لكني
أصوم وأفطر ،وأصيل وأرقد ،وأتزوج النساء ،فمن رغب

عن سنتي فليس مني» متفق عليه.

(((5

فبني النب�ي -صىل اهلل عليه وسلم-الس�نة التي جيب

إتباعه�ا ،وهناهم عن جتاوز املرشوع ولو كان يف االزدياد

من الطاعة ،وهي الوسطية التي جيب سلوكها.

وكانت حياة النبي -صىل اهلل عليه وسلم -كلها تعليم

لألم�ة إذ رباها خري تربية ويف خطب�ة حجة الوداع ،خري
مثال عىل ذلك ،حيث حذر -صىل اهلل عليه وس�لم -من
االنحراف الفكري والسلوكيَ ،ع ْن َأ يِب َبك َْرةََ ،ع ِن النَّبِ ِّي

ق�ال فأي يو ٍم هذا قلنا اهلل ورس�وله أعلم فس�كت حتى

بلى ق�ال ف�إن دماءك�م وأموالك�م وأعراضك�م عليكم
حرا ٌم كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف ش�هركم هذا
وس�تلقون ربكم فيس�ألكم عن أعاملكم أال فال ترجعوا
ٍ
بع�ض»( ((5ففي
بع�دي كف�ار ًا يضرب بعضكم رق�اب

هذه اخلطبة جممع التحذير لألمة من االنحراف الفكري
والس�لوكي ،حيث َح ّذر -صىل اهلل عليه وس�لم -األمة

م�ن العودة للكف�ر والفك�ر اجلاهيل وم�ن االعتداء عىل
الرضورات اخلمس التي جاء اإلسالم؛ لصيانتها وهي:
حفظ الدين ،والنفس ،والعقل ،والعرض ،واملال.

والرتبي�ة حتت�اج إىل متابعة واهتمام «فينبغي للمريب
أن يك�ون ق�ادر ًا على املتابع�ة ،والتوجي�ه املس�تمر،

فاالهتمام وح�ده ال يكف�ي إن كان اهتمام اللحظ�ة
العاب�رة ثم ينقط�ع بانتهاء اللحظ�ة أو انتهاء املناس�بة،
فالرتبية عملية مس�تمرة ال يكفي فيها توجيه عابر»

(((5

وهذا ما سنس�تدل عليه يف املطال�ب الالحقة حيث إن

النبي –صىل اهلل عليه وس�لم-بذل كل أس�باب الرتبية
والتوجيه للمنحرفني فكري ًا .وقد كان النبي -صىل اهلل
عليه وسلم-هو املريب واملتابع واملصحح لكل انحراف
فك�ري يس�تجد يف املجتمع املس�لم ،ويوجه املس�لمني

-صَّل�ىَّ اهللُ عليه وس� َّلمَ ،-ق َال « :إن الزمان قد اس�تدار

للتعام�ل مع ه�ذا االنحراف يف أي زم�ان وأي مكان،

احلجة واملحرم ورجب مرض الذي بني مجادى وش�عبان

متعددة املطالب واالجتاهات ،وكل تقلب وكل مطلب

كهيئته يوم خلق اهلل الس�موات واألرض السنة اثنا عرش
ش�هر ًا منها أربعة ٌ حر ٌم ثالث متوالي�ات ذو القعدة وذو

أي ش�هر هذا قلنا اهلل ورس�وله أعلم فس�كت حتى ظننا
أنه سيس�ميه بغري اس�مه قال أليس ذا احلجة قلنا بىل قال

أي بل�د ه�ذا قلن�ا اهلل ورس�وله أعلم قال فس�كت حتى
( )51صحيح البخاري  ،2 /7صحيح مسلم.1020 /2 ،

وق�د أج�اد األس�تاذ حمم�د قط�ب يف التعبري ع�ن هذا
املطل�ب بقولهّ « :
إن املتلقي نف�س برشية دائمة التقلب

وكل اجتاه بحاجة إىل توجيه»

(((5

( )52صحيح البخاري.177 /5 ،
( )53منه�ج الرتبي�ة اإلسلامية ،حمم�د قط�ب ،دار الشروق،
القاهرة ،بريوت ،ط ،10سنة .46/2 ،1992-1412
( )54منهج الرتبية اإلسالمية ،قطب.47/2 ،
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املطلب الثاين :التحذير من األسباب املؤدية لالنحراف

الفكري:

خلق اهلل اإلنس�ان وفق الس�نن التي أرادها سبحانه

وتع�اىل ،وأحك�م ل�ه الترشيع�ات بما يتناس�ب م�ع
ﱣﱤﱥﱦﱧﱨ
ﭐ
خلق�ه ق�ال تع�اىل ﵛ

ﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴ ﵚ

(الش�مس )10-7 :فكان الترشيع الرباين س�محا س�ه ً
ال

يراع�ي فيه مصلح�ة اإلنس�ان وحاجات�ه ورضوراته،

قال تع�اىل ﵛﭐﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﵚ

(البقرة ،)185 :وبذلك كان اإلسلام هو دين التوس�ط
واالعت�دال يف كل يشء ول�ذا نعل�م ّ
أن االعت�دال ه�و

االس�تقامة الت�ي كل�ف اهلل هب�ا عب�اده ،وأن الغل�و هو
زي�ادة على االعت�دال ،وق�د ج�اءت النص�وص حتذر

م�ن الغل�و مل�ا ل�ه م�ن أث�ر يسء على الف�رد واجلامعة
واألم�ة ،واملتتب�ع حلرك�ة التاري�خ جي�د ّ
أن االنح�راف
يمزق
الفك�ري بدأ بالغل�و ،وم�ا زال هذا االنح�راف ّ
األم�ة ،ويقلق راحة أفراده�ا وجمتمعها ،مصداق ًا لقوله

تعاىل:ﭐﵛﭐﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ

اإلم�ام ابن تيمية رمحه اهلل :الغلو هو جماوزة احلد ،وقال:
وقول�ه إياكم والغلو يف الدين عام يف مجيع أنواع الغلو يف
االعتقادات واألعمال( ، ((5وقال احلافظ ابن حجر :فيه
التحذي�ر من الغلو يف الديان�ة والتنطع يف العبادة باحلمل
عىل النف�س فيام مل يأذن فيه الرشع ،وقد وصف الش�ارع
الرشيعة بأهنا س�هلة س�محة وإنّما ندب إىل الش�دة عىل
(((5
الكف�ار وإىل الرأفة باملؤمنني فعك�س ذلك اخلوارج،
ومم�ا يدخل يف التحذير من األس�باب املؤدية لالنحراف
حتذي�ر النب�ي -صلى اهلل عليه وس�لم -من الفت�ن ،وما
وقوع الفتن إال بس�بب تل�ك االنحرافات الفكرية ،فعن
اب�ن عمر ،قال :قال رس�ول اللهَّ  -صلىَّ اللهَّ عليه وس�لم
خري
 « :إهن�ا س�تكون فت� ٌن أال ث�م تك�ون فتن�ة القاعد ٌ(((5
خري من الس�اعي إليها»
م�ن املايش فيها واملايش فيها ٌ
وع�ن أيب هري�رة عن النبي -صىل اهلل عليه وس�لم -قال
«يتق�ارب الزم�ان وينقص العل�م ويلقى الش�ح وتظهر
الفتن ويكثر اهلرج قالوا يا رسول اهلل وما هو؟ قال القتل
القت�ل»( ((5وق�ال« :يوش�ك أن يكون خري مال املس�لم
غنم يتبع هبا ش�عف اجلبال ومواقع القط�ر يفر بدينه من
ٌ
(((6
الفتن».

ﱳﱴﱵﱶﱸﱹﱺﱻﱼﵚ

وم�ن حتذي�ره م�ن األس�باب املؤدي�ة لالنح�راف،

اعتداء قال تع�اىل:ﵛﭐﱪﱫﱬﱭﱮﱯ

آيات القرآن بعضها ببعض ،فعن عمرو بن شعيب عن

(األنع�ام )153:وق�د عدَّ الق�رآن الكريم الغل�و يف الدين

ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﵚ
(املائدة ،)87 :وطغيان قال تعاىل :ﵛﱹﱺﱻﱼ

ﱽﱾﱿ ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅﵚ(ه�ود،)112:
وق�د َّ
حذر النبي -صىل اهلل عليه وس�لم -م�ن هذا الداء
ٍ
كثير من النصوص ،ومنه�ا قوله -صىل اهلل
العض�ال يف
علي�ه وس�لم ( :-ي�ا أهيا الن�اس إياكم والغل�و يف الدين
فإن�ه أهل�ك م�ن كان قبلكم الغل�و يف الدي�ن)( ، ((5قال
( )55سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني،
وماجة اس�م أبيه يزيد (املتوىف273 :ه�ـ) ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية -فيصل عيسى البايب=

12

حتذيره من سوء التعامل مع نصوص الرشع ،ومعارضة

= احللب�ي ،1008 /2 ،رقم احلديث( ،)3029قال ابن تيمية:
إس�ناده صحي�ح عىل رشط مس�لم ،انظ�ر :اقتض�اء الرصاط
املس�تقيم اب�ن تيمي�ة ،328/1 ،وصححه األلب�اين :صحيح
اجلام�ع الصغري وزياداته ،أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين،
األلباين (املتوىف1420 :هـ) ،املكتب اإلسالمي (.522 /1
( )56اقتضاء الرصاط (.)328/1
( )57البخ�اري ،أمح�د  1379فتح الباري  ،دار املعرفة -بريوت
(.)301/12
( )58صحي�ح البخ�اري ( )418 / 1رق�م ( ،)3601وصحيح
مسلم ( )2211 / 4رقم (.)2886
( )59صحي�ح البخ�اري ( )66 / 1رق�م ( ،)1036وصحي�ح
مسلم ( )2057 / 4رقم (.)157
( )60صحيح البخاري ( )15 / 1رقم (.)19
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أبي�ه عن جده قال« :خرج رس�ول اهلل -صلى اهلل عليه

ق�ال« :نع�م ،قوم م�ن جلدتن�ا ،ويتكلمون بألس�نتنا»،

يفق�أ يف وجه�ه ح�ب الرم�ان م�ن الغضب فق�ال هبذا

«تل�زم مجاع�ة املس�لمني وإمامه�م»... ،احلدي�ث»

وس�لم-عىل أصحاب�ه وهم خيتصم�ون يف القدر فكأنام
أمرت�م أو هل�ذا خلقت�م ترضب�ون القرآن بعض�ه ببعض
هب�ذا هلكت األمم قبلك�م ،قال فقال عبد اهلل بن عمرو

م�ا غبطت نفسي بمجلس ختلف�ت فيه عن رس�ول اهلل
-صىل اهلل عليه وسلم-ما غبطت نفيس بذلك املجلس

وختلف�ي عن�ه».

(((6

والواج�ب العمل بكل م�ا جاء يف

الق�رآن ،واالسرتش�اد به ،وأيضا فقد ح�ذر النبي صىل

اهلل علي�ه وس�لم أصحابه م�ن االختلاف ،والعمل بام
أم�ر ق�در املس�تطاع دون هت�اون وال تكل�ف ،فعن أيب

هري�رة -ريض اهلل عن�ه ،-قال :قال رس�ول اهلل َ -صلىَّ
اللهَُّ َع َلي ِ
�ه َو َس� َّل َمَ « :-ذ ُروين ما ت ََركتكُ�م ،فإنَّام َه َل َك َمن
ْ
ِ
أنبيائه�م ،فإذا
�ؤالهِِ م واختِالفِه�م على
بس َ
كان َقب َلك�م ُ
ٍ
بيشءُ ،
فخ ُذوا من�ه ما اس� َت َطعتُم ،وإذا نهَ َيتكُم
أ َمرتك�م
ٍ
ع�ن يشء فانت َُه�وا»(َ ((6
ق�ال النووي رمح�ه اهلل يف رشح
صحيح مسلم « :قوله( :فإذا أمرتكم بيشء فاتوا منه ما
اس�تطعتم ) هذا من قواعد االسالم املهمة ومن جوامع
الكلم التي اعطيها -صىل اهلل عليه و س�لم ((6(»،-ومن

قل�ت :يا رس�ول اهلل ،فام ت�رى إن أدركن�ي ذلك؟ قال:

(((6

حيث وجه النبي -صىل اهلل عليه وس�لم-إىل احلذر من
أولئ�ك الدعاة ،وما أكثرهم يف زماننا من دعاة الغلو أو

وجه -صىل اهلل عليه
التغري�ب وتضييع هوية األمة ،كام َ
وسلم-األمة إىل لزوم اجلامعة ،واعتزال الفتن.

وتل�ك نماذج ح َّية على اس�تخدام النب�ي -صىل اهلل

علي�ه وسلم-أس�لوب التحذي�ر م�ن األس�باب املؤدية
لالنحراف الفكري.

املطل�ب الثالث :اإلن�كار بالغضب والتقريع عىل من

ظهر منه بوادر االنحراف الفكري:

َّ
إن األم�ر باملع�روف والنه�ي ع�ن املنكر أم�ر هام يف

الدي�ن ،جاءت النصوص الكثرية باألمر به واحلث عليه،

واملنكر لفظ يشمل كل ما خالف الرشع ،يقول القرطبي:
( املنكر ما أنكره الرشع بالنهي عنه وهو يعم مجيع املعايص
والرذائ�ل والدناءات عىل اختالف أنواعها)( ((6وقد كان

األم�ور التي ح�ذر منها النبي -صىل اهلل عليه وس�لم-

النبي -صىل اهلل عليه وس�لم -يزيل هذه املنكرات بأنواع
من االنكار ،ومنها الغضب ،وال خيفى َّ
أن الغضب أنواع

حذيف�ة الس�ابق ...( :فقل�ت :هل بعد ذل�ك اخلري من

ومن�ه ما هو حمم�ود ،فالغض�ب املحمود م�ا كان احلامل

ه�ي اتباع دعاة االنحراف والضلال ،ويف هذا حديث
رش؟ ق�ال« :نع�م ،دعاة على أبواب جهن�م من أجاهبم
إليه�ا قذف�وه فيها» ،فقل�ت :يا رس�ول اهلل ،صفهم لنا،

( )61س�نن اب�ن ماج�ه ،33 /1 ،رق�م احلدي�ث( ،)85ق�ال
األلب�اين رمحه اهلل ):روى الطرباين عن أنس مثله .ورجاله
ٍ
عمرو عند ابن
ثق�ات أثبات ،وله ش�اهد من حديث اب�ن
ماج�ه وأمح�د بس�ند حس�ن .فاحلدي�ث صحي�ح .انظ�ر:
صحي�ح الرتغيب والرتهيب ،حممد نارص الدين األلباين،
ِ
للنرش والتوز ْيع ،الرياض -اململكة العربية
مكتَبة ا َملعارف
السعودية ،ط 1421 ،1هـ  2000-م (.169 /1
( )62صحيح البخاري ( ،95 /9رقم احلديث (.)7288
( )63املنهاج رشح صحيح مسلم ،النووي.)102 / 9( ،

بحس�ب احلامل عليه ،والداعي إليه ،فمنه ما هو مذموم،

علي�ه إن�كار ما خيالف الشرع ،وتنكره الطباع الس�ليمة،
وأما املذموم فام كان بخالف ذلك ،لذا جاءت النصوص

بالنه�ي عن�ه ،واألمر باحلل�م والصرب .وكان رس�ول اهلل

– صلى اهلل عليه وس�لم -أحلم الن�اس وأصرب الناس،

( )64صحي�ح مس�لم ،(1475 /3( ،وانظر :صحيح البخاري،
 ،199/4رقم احلديث(.)3606
( )65اجلام�ع ألح�كام القرآن ،أبو عبد اهلل حممد ب�ن أمحد بن أيب بكر
ب�ن فرح األنص�اري القرطبي (املتوىف671 :ه�ـ) ،حتقيق :أمحد
الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املرصية -القاهرة ،ط،2
1384هـ  1964-م ،ج 10ص.167
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وكان ال يغضب إال أن تنتهك حدود اهلل ،وغضب النبي

وباإلسالم دين ًا وبمحمد نبي ًا ...نعوذ باهلل من غضب اهلل

صىل اهلل عليه وسلم -إنام هو غرية هلل وشفقة عىل أمته،ونصح هلا ،ف�كان يغضب إذا انتهكت حرمات اهلل زجر ًا

الكالم حتى س�كن غضبه ،فانظر صنيع عمر -ريض اهلل

أوك�د يف الزجر عنها»( ((6ف�كان يف غضبه -عليه الصالة

وس�لم -بما يعل�م – ريض اهلل عنه -من دالل�ة هذا عىل

عن إتي�ان تلك املحرمات« ،ويظهر ه�ذا الغضب لكونه

السالم -من وسائل انكار االنحرافات احلاصلة الفكرية
منها والس�لوكية أبلغ األثر يف نفوس أصحابه ،وكثري ًا ما

كان يتبع النبي -صىل اهلل عليه وس�لم -هذا الغضب من
تقري�ع املخط�ئ أو وعظه ما يكون س�بب ًا يف تقويم ما كان
من�ه ،وإرش�اد ًا إىل أصحابه ملا ينبغي أن يلزموه ويسيروا

وغضب رس�وله؛ فجعل عمر –ريض اهلل عنه -يردد هذا
عن�ه -ومس�ارعته ملا يزيل غضب النب�ي – صىل اهلل عليه

م�دى إنكاره – صىل اهلل عليه وس�لم -مل�ا حصل منهم،

وم�ن هن�ا ج�اء تعامل�ه -علي�ه الصلاة والسلام -مع
مظاه�ر االنح�راف الفكري الت�ي كانت تق�ع من بعض

الصحاب�ه -ريض اهلل عنهم -بمقتضى برشيتهم ،وجدة

علي�ه ،ق�ال احلاف�ظ ابن رج�ب ( :كان – صلى اهلل عليه

األم�ور عليهم ،فع�ن عبد اهلل بن عمرو ق�ال هجرت إىل
رس�ول اهلل –صلى اهلل عليه وس�لم -يوم ًا ،قال :فس�مع

وق�ال فيه ،ومل يس�كت ،وق�د دخل بيت عائش�ة -ريض

صىل اهلل عليه وسلم -يعرف يف وجهه الغضب فقال إنام

وس�لم -إذا رأى أو س�مع ما يكره�ه اهلل غضب لذلك،
اهلل عنه�ا -فرأى فيه تصاوير فتل�ون وجهه وهتكه وقال
إن أش�د الن�اس عذاب ًا ي�وم القيامة الذي�ن يصورون هذه
الصور ،وملا شكي إليه اإلمام الذي يطيل بالناس صالته

حت�ى يتأخ�ر بعضه�م ع�ن الصلاة معه غضب واش�تد

غضبه ووع�ظ الناس وأمر بالتخفيف ((6()...وال ش�ك
أن رؤية أصحابه – صىل اهلل عليه وس�لم -بعد معرفتهم

أص�وات رجلني اختلفا يف آية فخرج علينا رس�ول اهلل –

هل�ك من كان قبلكم باختالفه�م يف الكتاب)( ((6فعرف
الصحاب�ة إنكار رس�ول اهلل -صلى اهلل عليه وس�لم -ملا
وق�ع منهم االختالف بما ظهر يف وجهه من أثار الكراهة
والغضب ،وعن عبد اهلل بن عمرو أن نفر ًا كانوا جلوس� ًا

بباب النبي -صىل اهلل عليه وس�لم -فقال بعضهم :فقال
بعضهم :أمل يقل اهلل كذا؟ وقال بعضهم :أمل يقل اهلل كذا؟

فس�مع رس�ول اهلل – صىل اهلل عليه وس�لم -فخرج كأنام

خلق�ه -عليه الصالة والسلام -يعطي لغضبه من معاين
اإلنكار والتحذير من املخالفة أمر ًا عظي ًام ،ففي الصحيح

حب الرمان ،فقال :هبذا أمرتم ،أن ترضبوا
فقئ يف وجهه ُّ

فلما رأى عم�ر ريض اهلل عنه غضبه ،ق�ال رضينا باهلل ربا

هذا ،إنكم لس�تم مم�ا ها هنا يف يشء انظ�روا الذي أمرتم

عن قتادة أن رجال أغضب النبي -صىل اهلل عليه وسلم-
( )66فت�ح الب�اري رشح صحي�ح البخ�اري ،أمح�د ب�ن حج�ر
العسقالين.)518 /10( ،
( )67جام�ع العل�وم واحلكم يف رشح مخسين حديث ًا من جوامع
الكل�م ،زين الدين عبد الرمحن ب�ن أمحد بن رجب ،احلنبيل
(املت�وىف795 :ه�ـ) حتقي�ق :الدكت�ور حمم�د األمح�دي أبو
النور ،دار السلام للطباعة والنرش والتوزيع ،ط1424 ،2
ه�ـ  2004-م  .414 /1وحديث التصاوير رواه مس�لم:
أنظر :صحيح مسلم ،1667 /3 ،رقم احلديث(.)2107
وحدي�ث إطالة الصالة رواه مس�لم ،انظر :صحيح مس�لم
( ،340 /1حديث رقم ()466
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كت�اب اهلل بعضه ببعض؟ إنام ضلت األمم قبلكم يف مثل

ب�ه فاعملوا به ،وانظروا ال�ذي هنيتم عنه فانتهوا عنه)

(((6

( )68صحيح مسلم .2053 /4
( )69س�نن اب�ن ماجه ،ابن ماج�ة ،33/1 ،رقم احلديث(،)85
أنظ�ر :مس�ند اإلم�ام أمحد بن حنب�ل ،أبو عب�د اهلل أمحد بن
حممد بن حنبل الشيباين (املتوىف241 :هـ) ،املحقق :شعيب
األرن�ؤوط  -عادل مرش�د ،وآخ�رون ،إرشاف :د عبد اهلل
بن عبد املحس�ن الرتكي ،مؤسسة الرسالة،ط 1421 ،1هـ
  2001م ،434/11،رق�م احلديث( ،)6845واملعجماألوس�ط ،س�ليامن بن أمحد بن أيوب اللخمي ،أبو القاسم
الطرباين (املتوىف360 :هـ) ،املحقق :طارق بن عوض اهلل=
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وروي ع�ن أيب هريرة عن النبي – صىل اهلل عليه وس�لم-

نفيس بمجلس ختلفت فيه عن رس�ول اهلل -صىل اهلل عليه

اهلل عليه وس�لم – ملا ظهر منهم من االختالف ،حتى شبه

فكانت طريقة النبي صىل اهلل عليه وسلم نافعة ألصحابه-

ق�ال( :مرا ٌء يف القرآن كفر)( ((7فغضب رس�ول اهلل -صىل
الصحابة -ريض اهلل عنهم -ما ظهر من غضيه – صىل اهلل
عليه وس�لم -بقوهلم ( كأنام فق�ئ يف وجهه حب الرمان)
أن ه�ذا ٍ
وال ش�ك ّ
كاف يف التنفير م�ن االس�تمرار هب�ذا

وس�لم -ما غبطت نفيس بذلك املجلس وختلفي عنه)

(((7

ريض اهلل عنه�م -أتت ثامرها حيث مل يتكلم أحد منهم بام

وق�ع فيه ممن أتى بعدهم ،من ال�كالم يف القدر أو غريه مما
ح�ذر من�ه النبي – صىل اهلل عليه وس�لم؛ ول�ذا قال راوي

الطري�ق م�ن االختالف ،وق�د اتبع النبي -صلى اهلل عليه

احلديث ( :فام س�مع الناس أحدا بعد ذلك تكلم يف القدر

( هب�ذا أمرت�م أو هب�ذا بعثت�م أن ترضبوا كت�اب اهلل بعضه

اجلهني)( ((7وال خيفى أن االختالف من أخطر األمور التي

وس�لم -ذل�ك ،بام وعظهم ب�ه وقرعهم علي�ه ،حني قال:
ببع�ض ،إنام ضلت األمم قبلكم يف مثل هذا  )...وقد جاء
يف س�نن ابن ماجة عن عبد اهلل بن عمرو قال ( :ما غبطت

= بن حممد  ,عبد املحس�ن بن إبراهيم احلس�يني ،دار احلرمني
– القاه�رة ،165/1 ،رقم احلديث ( ،)515ومس�ند أيب
يعلى ،أبو يعلى أمحد بن عيل ب�ن امل ُثنى التميم�ي ،املوصيل
(املتوىف307 :هـ) ،املحقق :حسني سليم أسد ،دار املأمون
للرتاث – دمش�ق،ط ،429/5 ،1984 – 1404 ،1رقم
احلدي�ث( .)3121قال بن قايامز الكن�اين :رواه ابن ماجه
يِف س�ننه خمتصرا بإس�ناد صحي�ح م�ن طري�ق َأ يِب معاوية
ع�ن داود ِ
ب�ه (.انظر :إحت�اف اخلرية املهرة بزوائد املس�انيد
العشرة ،أب�و العباس ش�هاب الدي�ن أمحد ب�ن أيب بكر بن
إسامعيل البوصريي الكناين الش�افعي (املتوىف840 :هـ)،
املحقق :دار املشكاة للبحث العلمي بإرشاف أبو متيم يارس
ب�ن إبراهيم ،دار الوطن للنرش ،الرياض،ط 1420 ،،1هـ
  1999م ( ،324 /6رقم احلديث(.)5936( )70مس�ند اإلم�ام أمح�د ،أب�و عب�د اهلل أمح�د ب�ن حممد ب�ن حنبل
الش�يباين (املت�وىف241 :ه�ـ)ن حتقي�ق :ش�عيب األرنؤوط -
عادل مرش�د ،وآخ�رون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحس�ن
الرتكي ،مؤسس�ة الرسالة،ط 1421 ،1هـ  2001 -م (/13
 ،)241وأنظر :س�نن أيب داود ،أبو داود س�ليامن بن األشعث
الس ِج ْستاين
بن إس�حاق بن بشير بن ش�داد بن عمرو األزدي ِّ
(املت�وىف275 :ه�ـ) ،املحقق :حمم�د حميي الدين عب�د احلميد،
املكتب�ة العرصية ،صي�دا – بريوت ،199/4،رق�م احلديث(
 ،) 4603وابن حبان ،اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان،
حممد بن حبان بن أمحد بن حبان ،التميمي ،أبو حاتم ،ال ُبس�تي
(املت�وىف354 :ه�ـ) ،ترتيب :األمري عالء الدي�ن عيل بن بلبان
الف�اريس (املت�وىف 739 :ه�ـ) ،حقق�ه وخ�رج أحاديثه وعلق
عليه :ش�عيب األرنؤوط ،مؤسسة الرس�الة ،بريوت ،الطبعة:
األوىل 1408 ،ه�ـ  1988 -م ،275/1 ،رقم احلديث()74
الصحي�ح :انظر :جمم�ع الزوائد
ق�ال اهليثم�ي :رجاله رج�ال َّ
ومنبع الفوائد (.151 /7

حتى كان ليايل احلجاج فكان أول من تكلم يف القدر معبد

تؤثر سلب ًا عىل املجتمع املتامسك حني ترسي إليه فتوجد به
االنش�قاق والتنافر ما هيدد وحدته ،ويفتح للشيطان أبواب ًا
من أبواب الرش والغواية واإلضالل.

املطلب الرابع :بيان آثار االنحراف الفكري ونتائجه.
اتبع النبي -صىل اهلل عليه وسلم-أس�لوب الرتغيب

والرتهي�ب يف الدعوة إىل اهلل تع�اىل ،ويف تصحيح أفكار

الناس وس�لوكياهتم ،حتى تس�تقيم عىل نصوص القرآن

الكريم والس�نة النبوية؛ فريتقي الناس بالفكر والسلوك

إىل املس�توى الذي أراده هلم اهلل ورس�وله ،وقد بني النبي
صلى اهلل علي�ه وس�لم-عاقبة املنحرفين فكري� ًا لعلهيكون طريق ًا هلم يف العودة إىل الرصاط املس�تقيم والنهج

القويم ،ومن هذه العقوبات:

-1الوق�وع يف الكف�ر واخل�روج ع�ن اإلسلام أو

الفس�وق؛ فال�ردة :هي الكف�ر بعد اإليمان فمن

( )71سنن ابن ماجه ،33 /1 ،رقم احلديث( )85قال األلباين
رمح�ه اهلل ):روى الطبراين عن أنس مثل�ه .ورجاله ثقات
ٍ
عم�رو عند ابن ماجه
أثبات ،وله ش�اهد م�ن حديث ابن
وأمحد بس�ند حس�ن .فاحلدي�ث صحيح .انظ�ر :صحيح
الرتغي�ب والرتهي�ب ،حمم�د ن�ارص الدين األلب�اين/1،
.169
( )72املعج�م األوس�ط ،الطبراين ،124 /7 ،وانظ�ر :س�نن
الرتم�ذي ،)6 /5( ،رق�م احلدي�ث ( ،)2610ش�عب
اإليامن ،351/1،رقم احلديث (.)177
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ق�ال الكف�ر أو فعل�ه أو ريض ب�ه خمتار ًا كف�ر،

(((7

وكثيرا م�ا تق�ع ال�ردة ع�ن انح�راف فك�ري؛

فيخرس اإلنس�ان دين�ه ودنياه  ،وكلما كان الفعل
خطير ًا كلما كان�ت العاقب�ة أخط�ر ،ق�ال تعاىل:

وهو عىل ش�عب كثيرة ،ومرات�ب متفاوتة .وهو

نوع�ان كف�ر أكرب خي�رج صاحبه من املل�ة ،وكفر
أصغ�ر وه�و «كل معصية أطل�ق عليها الش�ارع

ﵛﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ

اس�م الكف�ر ،مع بقاء اس�م اإليامن على عاملها،

ﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ

وإنام توجب لصاحبها الوعيد بالنار ،دون اخللود

ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙ

فه�و معصية عملي�ة ال خترج عن أص�ل اإليامن،

ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ

فيها ،وس�ميت كفر ًا ألهنا من خصال الكفر»(،((7

ﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽ

وظلم دون ظلم ،وفسق دون فسق( .((7والفسوق

تع�اىل  :ﭐﵛ ﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ

يزي�د وينق�ص ،ويتبعض( ((8وقد بّي�نّ -صىل اهلل
علي�ه وس�لم-بأن االنحراف الفك�ري قد يصل

ﲬ ﲭﲮﲯﲰﲱﲲ ﲳ ﲴﲵ

ﲾﲿﳀﳁﳂﵚ( .((7وق�ال
ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ

ول�ذا جاء عن ابن عب�اس وغريه :كفر دون كفر،

ه�و اخل�روج ع�ن طاع�ة اهلل إىل معصيت�ه ،وه�و

ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﵚ( .((7وق�د أخربن�ا

باإلنس�ان أن يقع يف الكفر األصغر ،أوالفسوق،

الدين وتبتعد عن الوسطية؛ فتستحق مسمى الردة،
ع�ن أيب هريرة أنَّه كان حيدث ّ
أن رس�ول اهلل -صىل

-صلى اهلل علي�ه وس�لم-يقول :ال يرم�ي رجل

النب�ي -صلى اهلل عليه وس�لم -ع�ن فئ�ة تغايل يف

اهلل علي�ه وس�لم -قال :يرد عيل ي�وم القيامة رهط

من أصحايب( ((7فيحالون عن احلوض فأقول يا رب

أصحايب فيقول (فيقال) إنك ال علم لك بام أحدثوا

بعدك إهنم ارتدوا عىل أدبارهم القهقرى.

(((7

( )73ال�والء والبراء يف اإلسلام م�ن مفاهي�م عقيدة الس�لف،
حمم�د بن س�عيد بن س�امل القحطاين ،تقديم :فضيلة الش�يخ
عبد ال�رزاق عفيفي ،دار طيب�ة ،الرياض -اململك�ة العربية
السعودية ،ط 1ص.73 :
([ )74األعراف.]177- 175 :
([ )75اجلاثية.]23 :
( )76قال اخلطايب مل يرتد من الصحابة أحد وانام ارتد قوم من جفاة
االع�راب ممن ال نرصة ل�ه يف الدين وذلك ال يوجب قدحا يف
الصحابة املش�هورين ويدل قوله اصيح�ايب بالتصغري عىل قلة
عددهم وقال غريه قيل هو عىل ظاهره من الكفر واملراد بأمتي
ام�ة الدع�وة ال امة اإلجاب�ة ،انظر فتح الب�اري رشح صحيح
البخاري ،أمحد بن حجر العسقالين.)385 / 11( ،
( )77صحيح البخاري-نسخة طوق النجاة.)234 / 1( ،
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والكف�ر يكون يف االعتق�اد والقول والعمل،

فع�ن أيب ذر -ريض اهلل عن�ه -أن�ه س�مع النب�ي
رجال بالفسوق وال يرميه بالكفر إال ارتدت عليه

إن مل يكن صاحبه كذلك)( ،((8فحذر النبي-صىل
اهلل عليه وعىل وس�لمَ -أن يكفر َأح�دٌ َأحد ًا دون

بره�ان ،فمن أراد النجاة لنفس�ه عليه اال يتعجل
يف إص�دار احلكم عىل ٍ
أحد من املس�لمني بالكفر
أو الرشكّ .
فإن مسائل التكفري من أخطر املسائل

إذا ولج هبا من مل يرسخ يف العلم قدمه.

( )78املفي�د يف مهامت التوحيد ،الدكت�ور عبد القادر بن حممد عطا
صويف ،دار االعالم ،ط1422 ،1هـ1423-هـ (ص)184 :
( )79اإليمان ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد
السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين
احلنبيل الدمش�قي (املتوىف728 :ه�ـ) ،املحقق :حممد نارص
الدي�ن األلب�اين ،املكتب اإلسلامي ،عمان ،األردن ،ط،5
1416هـ1996/م ،ص.58
( )80تيسير الكري�م الرمحن يف تفسير كالم املن�ان ،عبد الرمحن
السعدي (ص.)960 :
( )81صحيح البخاري)11 / 1( ،
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ِ
قاب وا ُملعا َقبة َأن تجَ ْ زي
-2تعجيل العقوبة الدنيوية :الع ُ
املرء بِماَ َفعل ُس�و ًءا؛ وقد تو ّعد اهلل سبحانه وتعاىل
اخلارجني عن الفكر اإلسالمي بالعقوبة األخروية
وهي اخللود يف النار ،كام سيثيب املصدقني خلود ًا
عجل اهلل العقوبة يف الدنيا ألصناف
يف اجلنة ،وقد ُي ّ

من الناس ،ومن هؤالء الذين بينّ النبي -صىل اهلل
عليه وس�لم -عقوبتهم الدنيوية ،الذين ينحرفون

فتضم�ن احلدي�ث عقوب�ة عاجل�ة يف الدني�ا
وه�ي ّ
أن األرض نبذت�ه ،وقد ختتل�ف العقوبات
الدنيوي�ة ،منه�ا على س�بيل املث�ال ال احلصر،

ضن�ك العي�ش كما ق�ال تع�اىل :ﵛﭐﳂﳃﳄ
ﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌ

ﳍﵚ (طه ،)124 :وغريها .

-3الطرد عن حوض النبي -صىل اهلل عليه وسلم.

السوي الوسطي املستدل عليه بالكتاب
عن الفكر ّ
والس�نة ،روى اإلمام مس�لم عن َأن ِ
َس ْب ِن َمالِ ٍك،

عنه -عن النبي -صىل اهلل عليه وس�لم :-قال أنا

البق�رة وآل عمران وكان يكتب لرس�ول اهلل صىل

ثم ليختلجن دوين فأق�ول يا رب أصحايب فيقال

َق َ
�ال « :كان من�ا رج�ل م�ن بن�ي النج�ار ق�د قرأ
اهلل علي�ه وس�لم ،فانطل�ق هاربا حتى حل�ق بأهل
الكت�اب ،قال :فرفعوه ،قال�وا :هذا قد كان يكتب

ملحم�د فأعجب�وا ب�ه ،فام لب�ث أن قص�م اهلل عنقه
فيه�م ،فحفروا له ف�واروه ،فأصبحت األرض قد

نبذته على وجهها ،ثم عادوا فحف�روا له ،فواروه

فأصبحت األرض قد نبذته عىل وجهها ،ثم عادوا
فحفروا ل�ه ،فواروه فأصبح�ت األرض قد نبذته

عىل وجهها ،فرتكوه منب�وذا)( ((8ويقول ابن تيمية

أخرج البخاري ومس�لم عن عبد اهلل -ريض اهلل

فرطك�م عىل احلوض ولريفعن معي رجال منكم
إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك.

(((8

ق�ال اب�ن عبد البر رمح�ه اهلل( :األحاديث يف

حوضه -صىل اهلل عليه وسلم -متواترة صحيحة

ثابت�ة كثرية واإليمان باحلوض عن�د مجاعة علامء
املس�لمني واجب واإلق�رار به عن�د اجلامعة)،

(((8

وق�د ذكر عن البخاري ع�ن قبيصة أنه قال( :هم

الذي�ن ارتدوا عىل عهد أيب بك�ر فقاتلهم أبو بكر

حتى قتل�وا وماتوا عىل الكفر) ((8(.وال ش�ك أنه

رمح�ه اهلل تع�اىل( :فه�ذا امللعون ال�ذي افرتى عىل

يدخ�ل معهم كل من وافقهم فنكص عىل عقبيه،

إال م�ا كتب له قصمه اهلل وفضحه بأن أخرجه من
القرب بعد أن دفن مرار ًا وهذا أمر خارج عن العادة

يف الدي�ن ما ال يرض�اه اهلل ومل يأذن به اهلل فهو من

النب�ي -صىل اهلل عليه وس�لم -أنه م�ا كان يدري

ي�دل كل أحد عىل أن هذا عقوبة ملا قاله ،وأنّه كان
كاذب ًا إذ كان عامة املوتى ال يصيبهم مثل هذا ،وأن
ه�ذا اجلرم أعظم م�ن جمرد االرت�داد إذ كان عامة

املرتدين يموتون وال يصيبهم مثل هذا).

(((8

( )82صحيح مسلم (.)2145 /4
( )83الصارم املس�لول عىل ش�اتم الرس�ول ،تقي الدين أبو العباس
أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن
حممد ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي (املتوىف728 :هـ)=،

وق�د قال ابن عبد الرب رمحه اهلل « :كل من أحدث
= املحقق :حممد حمي الدين عبد احلميد ،احلرس الوطني السعودي،
اململكة العربية السعودية ،ص .116
( )84صحيح البخاري ،119/8 ،رقم احلديث( ،)6575انظر:
صحيح مسلم ،217/1 ،رقم احلديث (.)247
( )85التمهي�د مل�ا يف املوط�أ م�ن املع�اين واألس�انيد ،أبو عمر
يوس�ف ب�ن عب�د اهلل ب�ن حممد ب�ن عب�د الرب ب�ن عاصم
النم�ري القرطب�ي (املت�وىف463 :هـ) ،حتقي�ق :مصطفى
ب�ن أمحد العلوي ،حممد عبد الكبري البكري ،وزارة عموم
األوقاف والش�ؤون اإلسلامية – املغرب 1387 ،هـ (2
.)291 /
( )86فت�ح الب�اري رشح صحي�ح البخ�اري ،أمح�د ب�ن حج�ر
العسقالين.)385 / 11( ،
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املطرودي�ن عن احلوض املبعدين عنه واهلل أعلم،
وأش�دهم ط�رد ًا م�ن خال�ف مجاع�ة املس�لمني،

يف هذا نرباس�ا ألمته إلبراز منهج الوس�طية واالعتدال،

والرواف�ض على تباي�ن ضالهل�ا واملعتزل�ة على

علي�ه أصحابه -ريض اهلل عنهم ،-فهذا عبد اهلل بن عمر

وفارق سبيلهم مثل اخلوارج عىل اختالف فرقها،
أصن�اف أهوائه�ا فهؤالء كله�م يبدلون وكذلك
الظلم�ة املرسف�ون يف اجل�ور والظل�م وتطميس

احل�ق وقت�ل أهل�ه وإذالهل�م واملعلن�ون بالكبائر
املس�تخفون باملعايص ومجيع أهل الزيغ واألهواء

والب�دع كل هؤالء خياف عليه�م أن يكونوا عنوا

هبذا اخلرب ،وال خيلد يف النار إال كافر جاحد ليس
يف قلبه مثقال حبة خردل من إيامن».

(((8

املطلب اخلامس :الرباءة من أهل االنحراف الفكري:

تربأ النبي -صىل اهلل عليه وسلم -من بعض املنحرفني
فكري ًا أو سلوكي ًا ،فجاءت النصوص الرصحية عنه بألفاظ

خمتلف�ة ،منها ما جاء بلفظ (أنا ب�رئ منهم) ،ومنها بلفظ

(فلي�س من�ا) ( ، ((8فتربي�ه -صىل اهلل عليه وس�لم -من
( )87التمهي�د مل�ا يف املوطأ م�ن املعاين واألس�انيد (،)263/20
وانظر أيض�ا التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة ،أبو عبد
اهلل حمم�د بن أمحد بن أيب بك�ر بن فرح األنصاري اخلزرجي
ش�مس الدين القرطبي (املتوىف671 :هـ) ،حتقيق ودراسة:
الدكتور :الص�ادق بن حممد بن إبراهي�م ،مكتبة دار املنهاج
للنشر والتوزيع ،الري�اض ،ط 1425 ،1ه�ـ (،)711/1
الفتاوى احلديثية ،أمحد بن حممد ابن حجر اهليثمي( ،املتوىف:
974هـ) ،دار الفكر (ص.)18 :
( )88ق�ال احلاف�ظ اب�ن حج�ر معلقا عىل قول�ه (ليس من�ا )  ( :أي
م�ن أهل س�نتنا وطريقتنا ولي�س املراد به إخراج�ه عن الدين
ولك�ن فائ�دة إيراده هبذا اللف�ظ املبالغة يف ال�ردع عن الوقوع
يف مث�ل ذلك كام يقول الرجل لولده عند معاتبته لس�ت منك
ولس�ت من�ي أي ما أنت عىل طريقتي وق�ال الزين بن املنري ما
ملخصه التأويل األول يستلزم أن يكون اخلرب إنام ورد عن أمر
وجودي وهذا يصان كالم الش�ارع ع�ن احلمل عليه واألوىل
أن يق�ال املراد أن الواق�ع يف ذلك يكون قد تعرض ألن هيجر
ويعرض عنه فال خيتلط بجامعة السنة تأديبا له عىل استصحابه
حالة اجلاهلية التي قبحها اإلسالم فهذا أوىل من احلمل عىل ما
ال يستفاد منه قدر زائد عىل الفعل املوجود وحكى عن سفيان
أنه كان يكره اخلوض يف تأويله ويقول ينبغي أن يمسك عن=

18

هذه االنحرافات؛ خلطورهتا عىل الدين واملجتمع ،فكان
واحل�ذر من أس�باب االنحراف الفكري ،وهذا ما س�ار
يتربأ من منكري القدر ،ففي صحيح مسلم عن حييى بن
يعم�ر قال( :قلت أبا عبد الرمحن إن�ه قد ظهر قبلنا ناس

يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من ش�أهنم وأهنم
يزعمون أن ال قدر وأن األمر أنف قال فإذا لقيت أولئك

فأخربه�م أين برئ منهم وأهنم برآء مني والذي حيلف به

عب�د اهلل بن عمر لو أن ألحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما

قبل اهلل منه حتى يؤمن بالقدر )....

(((8

ويدخليفتربيه-صىلاهللعليهوسلم-ماتضمنتهسورة

األنبياء م�ن قوله تعاىل:ﵛﭐﲆﲇﲈﲉﲊﲋ
ﲌ ﲍ ﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖ
ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﵚ (األنبي�اء،108:

 )109ق�ال احلافظ ابن كثري رمحه اهللَ ( :ف ُق ْ�ل آ َذ ْن ُتك ُْم َعلىَ
�و ٍاء) أي :أعلمتكم أين حرب لكم ،كام أنكم حرب
َس َ
يل ،ب�ريء منكم كام أنكم برآء من�ي ((9(.وال خيفى أن

أقب�ح االنحراف�ات وأش�دها هو رصف العب�ادة لغري

اهلل ،والوق�وع يف الرشك ،والذي ح�ذر اهلل منه ،وأمر
= ذلك ليكون أوقع يف النفوس وأبلغ يف الزجر وقيل املعنى
ليس عىل ديننا الكامل أي أنه خرج من فرع من فروع الدين
وأن كان معه أصله حكاه بن العريب ويظهر يل أن هذا النفي
يفسره التبري اآليت يف حديث أيب موس�ى بعد باب حيث
ق�ال برئ من�ه النبي صلى اهلل عليه و س�لم واص�ل الرباءة
االنفصال من اليشء وكأنه توعده بأن ال يدخله يف شفاعته
مثلا وقال املهلب قوله أنا بريء أي من فاعل ما ذكر وقت
ذل�ك الفع�ل ومل يرد نفيه عن اإلسلام قلت بينهام واس�طة
تع�رف مما تقدم أول ال�كالم) (فتح الباري ،ابن حجر3( ،
)163 /
( )89صحيح مسلم (.)36/1
( )90تفسري القرآن العظيم (ابن كثري) ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن
كثري القريش البرصي ثم الدمشقي (املتوىف774 :هـ) ،املحقق:
حممد حسين ش�مس الدي�ن ،دار الكت�ب العلمية ،منش�ورات
حممد عيل بيضون – بريوت ،ط 1419- ،1هـ.340/5 ،
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نبي�ه التربيء من أصحابه كما يف هذه اآلية ويف غريها

من اآليات.

اجلاهلية.

وأم�ا النص�وص الت�ي ج�اءت بلف�ظ (لي�س من�ا)،

وم�ن األحادي�ث يف هذا املس�ار ،ما ج�اء يف صحيح
مس�لم ع�ن أيب ذر مرفوع ًا( :ليس من رج�ل ادعى لغري

الس�لوكية ،ف�إن كثري من تل�ك االنحرافات ه�ي نتيجة

وليتب�وأ مقعده من الن�ار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال

فه�ي كثيرة ج�دا ،وإن كان كثير منه�ا يف االنحرافات
النحراف�ات فكري�ة س�ابقة ،وم�ن أمثل�ة ذل�ك ،قول�ه
صىل اهلل عليه وس�لم( :-ليس من�ا من ...دعا بدعوىاجلاهلية)( ،((9قال اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل( :ذم يف هذا

أبي�ه وهو يعلمه إال كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا

ع�دو اهلل وليس كذلك إال حار علي�ه)( ((9ففي احلديث

خط�ورة التكفير وقرنه باألم�ور التي تبرأ النبي -صىل
اهلل علي�ه وس�لم -من أصحاهب�ا ،ونحو هذا م�ا جاء يف

احلدي�ث من دعا بدعوى اجلاهلي�ة  ...وهذا كله يقتيض

احلدي�ث اآلخر( :من محل علينا السلاح فليس منا)

اإلسالم  ...ومعلوم أن إضافتها إىل اجلاهلية خرج خمرج

من�ا) ((9(،ق�ال احلافظ اب�ن حجر :املراد م�ن محل عليهم

أن م�ا كان من أمر اجلاهلية وفعله�م فهو مذموم يف دين
ال�ذم ...ومنه قوله أليب ذر -ريض اهلل عنه-ملا عيرّ رجال
بأم�ه إن�ك امرؤ في�ك جاهلي�ة( ((9فإن�ه ذم لذلك اخللق

وألخالق اجلاهلية التي مل جييء هبا اإلسالم)

(((9

وق�ال العالم�ة اب�ن القي�م رمح�ه اهلل ممثلا لدعاوى

اجلاهلية( :الدع�اء بدعوى اجلاهلية ،والتعزي بعزائهم،

كالدع�اء إىل القبائ�ل والعصبي�ة هل�ا ولألنس�اب ،ومثله

التعص�ب للمذاه�ب ،والطرائ�ق ،واملش�ايخ ،وتفضيل
بعضه�ا عىل بع�ض باهل�وى والعصبي�ة ،وكونه منتس�ب ًا
إلي�ه ،فيدعو إىل ذلك ،ويواىل عليه ،ويعادى عليه ،ويزن
الناس به ،كل هذا من دعوى اجلاهلية).

(((9

ولع�ل بع�ض ما تعيش�ه األمة م�ن الدع�وات إىل ما

خيال�ف الشرع غريبة كان�ت أو رشقية هو امت�داد لتلك
( )91صحي�ح البخ�اري ،81/2 ،رق�م ( ،)1294وصحي�ح
مسلم ،99/1 ،رقم (.)103
( )92صحيح البخاري ( )21 / 1برقم ( ،)30،6050وصحيح
مسلم )1282 / 3( ،رقم (.)1661
( )93اقتض�اء الرصاط املس�تقيم ملخالفة أصح�اب اجلحيم ،ابن
تيمية.235 /1 ،
( )94زاد املع�اد يف ه�دي خري العباد ،حممد ب�ن أيب بكر بن أيوب
بن س�عد ش�مس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف751 :هـ)،
مؤسسة الرسالة ،بريوت -مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت،
ط1415 ،27هـ 1994/م.431 /2 ،

(((9

ويف احلدي�ث اآلخ�ر (م�ن س�ل علين�ا الس�يف فلي�س
السلاح لقتاهل�م ملا فيه من إدخ�ال الرعب عليهم ال من

محله حلراس�تهم مثال فأنّ�ه حيمله هلم ال عليه�م ((9(.ويف

ذم من أدخل الرعب عىل املس�لمني وخرج عىل اجلامعة،
ق�ال احلافظ أب�و عمر ابن عبد الرب :أمج�ع العلامء عىل َّ
أن
من ش�ق العص�ا ،وفارق اجلامعة ،وش�هر عىل املس�لمني

السالح وأخاف السبيل ،وأفسد بالقتل والسلب فقتلهم
وإراق�ة دمائه�م واجب ،ألن هذا من الفس�اد العظيم يف

األرض والفس�اد يف األرض موج�ب؛ إلراق�ة الدم�اء

بإمج�اع إال أن يت�وب فاع�ل ذلك من قب�ل أن يقدر عليه
واالهن�زام عندهم رضب م�ن التوبة وكذل�ك من عجز

عن القتال مل يقتل إال بام وجب عليه قبل ذلك (.((9

ويف هذه النص�وص ،وكالم العلامء م�ا يبني خطورة

االنحراف بشقيه الفكري والسلوكي.

( )95صحيح مسلم  ،79/1رقم احلديث (.)61
( )96صحي�ح البخ�اري ـ ،ص ،4/9وانظ�ر :صحي�ح مس�لم،
.98/1
( )97صحيح مسلم ( ،98/1رقم( )99عن سلمة.
( )98فت�ح الب�اري رشح صحي�ح البخ�اري ،أمح�د ب�ن حج�ر
العسقالين.197 /12 ،
( )99التمهي�د مل�ا يف املوطأ من املعاين واألس�انيد ،اب�ن عبد الرب،
.339/23
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املطلب السادس :النهي عن حضور املجالس احلاضنة

دون إن�كار موجب�ة إىل أن يك�ون ح�ارض ًا تل�ك املجال�س

ال خيف�ى األث�ر اخلطير للمجالس احلاضن�ة لالنحراف

إنكاره�ا جيعله من أهل الكف�ر والنفاق ،وهكذا قل يف مجيع

األزمن�ة واألمكنة ،فبينما كانت جمالس مب�ارشة يلتقي فيها

دل هب�ذا على وجوب اجتن�اب أصحاب املع�ايص إذا ظهر

لالنحراف الفكري

بش�قيه الفكري والس�لوكي ،وهي تتن�وع وتتبدل باختالف

تنوعت يف زماننا إىل عدة أش�كال ،وهذه
أصحاهبا بأبداهنمّ ،
املجال�س هلا من اخلطورة أش�د من تل�ك املجالس املبارشة،
خلفائها ،ولس�هولة الوصول إليها ،وخفاء الرؤساء املنظرين

م�ن أصح�اب االنحراف منه�ا ،وإذا نظرنا إىل ه�دي النبي

صلى اهلل علي�ه وس�لم -يف التحذي�ر والنهي م�ن جمالساملنك�ر عموم ًا ،وم�ن جمالس االنحراف الفك�ري خصوص ًا

لعلمن�ا أن هني�ه يش�مل عام�ة جمال�س االنح�راف بش�تى
صوره�ا ،فق�د روى أمحد يف مس�نده ع�ن حرمل�ة العنربى
ع�ن النب�ي -صىل اهلل عليه وس�لم -أن�ه قال ِ :
ات�ق اهلل وإذا

كن�ت يف جمل�س فقم�ت منه فس�معتهم يقولون م�ا يعجبك
ِ
فأتِ�ه وإذا س�معتهم يقول�ون ما تك�ره فال تأت�ه ((10(،فجعل

عام�د ًا ،ث�م سماها ملا ي�دور فيه�ا من كف�ر ونفاق ث�م عدم
االنحراف�ات ،قال القرطبي يف تفسيره :ﵛﳋﳌﳍﳎﵚ

منه�م منكر؛ ألن م�ن مل جيتنبهم فق�د ريض فعلهم ،والرضا
بالكف�ر كفر؛ ق�ال اهلل عز وج�ل :ﵛﳋﳌﳍﳎﵚ ،فكل

م�ن جلس يف جمل�س معصي�ة ومل ينكر عليهم يك�ون معهم
يف الوزر س�واء ،وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا باملعصية

وعمل�وا هبا؛ فإن مل يقدر عىل النكير عليهم فينبغي أن يقوم

عنه�م حت�ى ال يكون من أهل هذه اآلي�ة...وإذا ثبت جتنب
أصح�اب املع�ايص كما بين�ا فتجنب أه�ل الب�دع واألهواء

أوىل)( ،((10قل�ت :والقيام هنا يتضمن مغادرة هذه املجالس

بمختلف الصور املتضمنة للمغادرة ،والتي تنوعت صورها

يف زمنن�ا عرب قن�وات االتصال احلديثة وق�د قال اهلل يف اآلية

األخ�رى :ﵛ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﵚ

النبي -صىل اهلل عليه وس�لم -جمرد سماع ما يك�ره ،موجب ًا

(األنع�ام ،)68 :ق�ال قت�ادة رمح�ه اهلل ،يف تفسير

الكراه�ة الرشعي�ة املتضمن�ة سماع ما حي�رم املش�اركة فيه،

ﳏﳐﳑﳒﳓﵚ (األنعام ،)68 :قال :هناه اهلل أن جيلس

للنه�ي ع�ن إتيان ه�ذه املجالس ،وال خيف�ى أن الكراهة هنا
وأعظ�م ص�ور ذل�ك م�ا يتضم�ن الدع�وة إىل االنحرافات
العقدي�ة والس�لوكية ،وقد قال اهلل تع�اىل :ﵛﭐﲵﲶﲷ

اآلي�ة :ﵛ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

مع الذي�ن خيوضون يف آيات اهلل يكذبون هبا ((10()،وفرسها
السمرقندي رمحه اهلل( :ويف هذه اآلية دليل أن من جلس يف

ﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃ

جملس املعصية ومل ينكر عليهم يكون معهم يف الوزر س�واء،

ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﵚ (النس�اء:

ف�إن مل يق�در بأن ينك�ر عليهم ينبغي أن يق�وم عنهم حتى ال

والتحذي�ر ،حيث أبانت اآلية أن سماع االنحرافات القولية

قال( :دخل يف هذه اآلية كل حمدث يف الدين ،وكل مبتدع إىل

ﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ

 )140وقول�ه تع�اىل :ﵛﳋﳌﳍﳎﵚ يف غاي�ة اخلط�ورة

( )100مس�ند اإلم�ام أمح�د بن حنب�ل ،16 /31 ،رق�م احلديث
( ،)18720وانظ�ر :مس�ند أيب داود الطياليس،532 /2 ،
رق�م احلدي�ث( ،)1303ق�ال اهليثم�ي يف جمم�ع الزوائ�د
( :)392/4ورجال أمحد ثقات.
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وينبغ�ي أن ينك�ر عليهم إذا تكلموا باملعصي�ة أو عملوا هبا،
يك�ون من أهل ه�ذه اآلية .وروى جويرب ع�ن الضحاك أنه

( )101اجلامع ألحكام القرآن ()418 / 5
( )102جام�ع البيان ،أب�و جعفر ابن جرير الطربي436 /11( ،
– .)437
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يوم القيامة) ((10(.ويقول الشوكاين ( :ويف هذه اآلية موعظ ٌة

للتنفري من اجللوس معه  ،هي من الدعوة إىل اعتزال جمالس

عظيم ٌة ملن يتس�مح بمجالس�ة املبتدعة الذي�ن حيرفون كالم

السوء وأصحاهبا ،وال شك ّ
أن أهل االنحراف أشدها سوءا

املضل�ة وبدعهم الفاس�دة ،فأن�ه إذا مل ُينكر عليه�م و ُيغري ما

املطل�ب الس�ابع :تطبي�ق احل�دود أو التعزي�ر يف حق

اهلل ويتالعبون بكتابه وسنة رسوله ويرون ذلك إىل أهوائهم
هم فيه ،فأقل األحوال أن يرتك جمالستهم ،وذلك يسري عليه

غير يسير)(((10وهبذا نعرف دالل�ة ما ج�اء يف الصحيحني

ورضرا.

املنحرفني فكري ًا عند جماهرهتم بأفكارهم.

عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه-قال :قال رسول اهلل

ع�ن أيب موس�ى  -ريض اهلل عن�ه  -ع�ن النب�ي -صلى اهلل

-صىل اهلل عليه وسلم « :-ال حيل د ُم امرئ مسلم يشهد

كحامل املس�ك وناف�خ الكري فحامل املس�ك إما أن حيذيك

الزاين ،والنفس بالنفس ،والتارك لدينه املفارق للجامعة

عليه وس�لم -قال :مث�ل اجلليس الصالح واجلليس الس�وء

وإم�ا أن تبتاع منه وإما أن جتد منه رحي ًا طيبة ونافخ الكري إما

أن حي�رق ثيابك وإما أن جتد رحي ًا خبيثة)( ،((10يقول القايض
عياض رمحه اهلل( :فيه جتنب خلطاء السوء وجمالسة األرشار

وأهل الب�دع واملغتابني للناس؛ ألن مجيع هؤالء ينفذ أثرهم

إىل جليس�هم)( ((10ويقول الش�يخ محزة ابن قاسم) :دل هذا
احلديث عىل التحذير الش�ديد من جلساء السوء؛ ألهنم رش

على من جيالس�هم ،وربما قص�دوا أن ينفعوه فيضروه من
حيث ال يشعرون)( ،((10فالنبي -عليه الصالة والسالم -يف

ه�ذا احلديث ّ
حيذر من اجلليس الس�وء ببي�ان رضره وعاقبة
اجللوس معه ،بتش�بيهه بنافخ الكري ،فه�ذه الصورة الداعية

( )103بحر العلوم ،أبو الليث نرص بن حممد بن أمحد بن إبراهيم
السمرقندي (املتوىف373 :هـ) ()349 /1
( )104فتح القدير ،حممد بن عيل الشوكاين (.)146 /2
( )105صحي�ح البخ�اري ،96/7 ،رق�م احلدي�ث.5534 ،
صحيح مسلم ،2026 /4 ،رقم احلديث .2628
ِ
ِ
ِ
ِ
س�مى إكَم�اَ ل
( )106رشح َصحي�ح ُم ْس�ل ِم لل َق�اضىِ عي�اض ا ُمل َّ
ِ
بفوائد مس�لم ،عياض بن موس�ى اليحصبي السبتي،
ا ُملعل ِم
أب�و الفض�ل (املت�وىف544 :ه�ـ) ،املحق�ق :الدكت�ور حييى
إِ ْسامعيل ،دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع ،مرص ،ط،1
 1419هـ 1998-م.108/8 ،
( )107من�ار الق�اري رشح خمتصر صحي�ح البخ�اري ،مح�زة
حممد قاس�م ،راجع�ه :الش�يخ عبد الق�ادر األرن�اؤوط ،عني
بتصحيحه ونرشه :بشير حممد عيون ،مكتبة دار البيان ،دمشق
اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف -اململكةالعربية السعودية 1410 ،هـ  1990-م (.)176 /5

أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل إال بإحدى ثالث :الثيب

« رواه البخاري ومس�لم .وجاء يف احلديث اآلخر« :من
بدل دينه فاقتلوه»

(((10

فف�ي هذه األحادي�ث ما يبين أن من االنح�راف ما

يوجب احلد أو التعزير ،فالردة وهي أعظم االنحرافات
وأقبحه�ا جاءت النصوص الرصحي�ة باألمر بإقامة احلد

عىل املرتد ،لكن بعد استتابته كام نص عليه العلامء.

ق�ال ابن رجب رمح�ه اهلل :وأما الت�ارك لدينه املفارق

للجامع�ة فامل�راد به من ترك اإلسلام وارت�د عنه وفارق
مجاعة املس�لمني يس�تتاب ويطلب منه العود إىل اإلسالم

 ...وقول�ه -صلى اهلل عليه وس�لم-التارك لدينه املفارق
للجامع�ة ي�دل على أنه ل�و تاب ورج�ع إىل اإلسلام ال

يقت�ل ألن�ه لي�س بت�ارك لدينه بع�د رجوع�ه وال مفارق

للجامعة).

(((10

وبذل�ك نعلم بأن النب�ي -صىل اهلل عليه وس�لمُ -بعث
رمح�ة للن�اس بشير ًا ونذي�ر ًا واتب�ع كل أس�اليب الوع�ظ

واإلرش�اد م�ع املنحرفين فكري� ًا ،وحك�م على فئ�ة م�ن
املنحرفين فكري� ًا بالقت�ل إذا مل تنفع معهم أس�اليب الوعظ
واإلرش�اد والتعليم والتوجيه ،والتحذي�ر والرباء وأرصوا
عىل رأهيم ،فقد أمر بقتلهم محاية للمجتمع وحفظ ًا ألمنه.

( )108صحيح البخاري ،61 /4 ،رقم احلديث (.)3017
( )109جامع العلوم واحلكم ،زين الدين ابن رجب.)344 /1( ،
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املطل�ب الثام�ن :مقاتلة املنحرفين فكري� ًا إذا متنعوا

وق�د علم حكمه�م وخ�وارج وبغاة  ...فاخل�وارج قوم

االنح�راف درج�ات متفاوت�ة ،وال ي�زال البع�ض

كف�ر أو معصي�ة توجب قتال�ه بتأويلهم يس�تحلون دماء

مس�تنكرة ،توج�ب تقويمه واإلنكار علي�ه ،وقد جاءت

اإلمام العدل ومل يستبيحوا ما استباحه اخلوارج من دماء

وكانت هلم شوكة.

ين�زل يف دركات االنح�راف حتى يقرن معه س�لوكيات
السنة الصحيحة عن النبي -صىل اهلل عليه وسلم-وعن
خلفائه الراش�دين يف تصحيح بع�ض االنحرافات بقوة

الس�يف ،وبخاص�ة إن كان ذا ش�وكة ومنع�ة ،وقد تقدّ م

يف حد املرتد-وهو أقبح االنحرافات وأش�دها -القتل،
وال�ردة يف غالب صورها انح�راف فكري يصيب بعض

من مل يرسخ اإليامن يف صدره.

ومن هذا الباب؛ مقاتلة الصديق -ريض اهلل عنه-ملن

هلم منعة ومحية خرج�وا عليه بتأويل يرون أنه عىل باطل
املس�لمني ...وأم�ا البغ�اة فق�وم مس�لمون خرجوا عىل
املسلمني وسبي ذرارهيم)

(((11

وق�ال احلافظ ابن عبد الرب( :ل�و خرجت عىل اإلمام

باغي�ة ال حج�ة هلا قاتلهم اإلم�ام العادل باملس�لمني ...
ويدعوهم قبل ذلك إىل الطاعة والدخول يف اجلامعة فإن

أبوا عن الرجوع والصلح قوتلوا )....

(((11

وقال العالمة القرايف يف كالمه عىل فوائد آية احلجرات

يف قت�ال البغ�اة( :األوىل :أنّه تعاىل مل خيرجهم بالبغي عن

ارت�د من ضعاف اإليامن بعد وف�اة النبي -صىل اهلل عليه
وسلم ،-ففي الصحيحني عن َأبيَ هريرة ريض اللهَُّ َعنْ ُه-

ألن األم�ر للوجوب .الثالثة س�قوط قتاهلم إذا فاؤوا إىل

أب�و بكر ريض اهلل عنه ،وكفر م�ن كفر من العرب ،فقال

ثبت�ت إمامته حرم اخلروج علي�ه و قتاله  ...واخلارجون

اهلل صلى اهلل عليه وس�لم « :أمرت أن أقاتل الناس حتى

طري�ق  ...القس�م الثاين  :اخلوارج الذي�ن يكفرون أهل

َ ،ق َال :لمََّا تويف رس�ول اهلل -صىل اهلل عليه وس�لم-وكان

عمر ريض اهلل عنه :كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول
يقول�وا :ال إل�ه إال اهلل ،فم�ن قاهل�ا فقد عص�م مني ماله

ونفس�ه إال بحقه ،وحس�ابه عىل اهلل «فقال :واهلل ألقاتلن
م�ن فرق بني الصالة والزكاة ،فإن الزكاة حق املال ،واهلل

ل�و منع�وين عناقا كان�وا يؤدوهنا إىل رس�ول اهلل صىل اهلل
عليه وس�لم لقاتلتهم [ص ]601:عىل منعها « قال عمر
ريض اهلل عنه« :فو اهلل ما هو إال أن قد رشح اهلل صدر أيب

بكر ريض اهلل عنه ،فعرفت أنه احلق

(.((11

وم�ن أعظم تل�ك االنحرافات الت�ي توجب القتال،

انح�راف اخل�وارج والبغ�اة ،وق�د نص أه�ل العلم عىل

رشعي�ة مقاتلته�م ،ق�ال اب�ن نجي�م يف الذي�ن يقاتله�م
اإلم�ام( :واخلارج�ون ع�ن طاعت�ه ثالثة قط�اع الطريق

( )110صحيح البخاري.)105 /2( ،
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اإليامن ألن�ه تعاىل سماهم مؤمنني .الثاني�ة ثبوت قتاهلم

أم�ر اهلل ((11( .)...وق�ال اب�ن قدامة املق�ديس( :كل من

[علي�ه] ثالثة أقس�ام :قس�م ال تأويل هلم فه�ؤالء قطاع
احل�ق و أصحاب رس�ول اهلل -صلى اهلل عليه وس�لم-
ويس�تحلون دماء املس�لمني  ...القس�م الثالث :قوم من

أهل احلق خرجوا عىل اإلمام بتأويل سائغ و راموا خلعه
وهل�م منعة وش�وكة فه�ؤالء بغ�اة وواجب على الناس

( )111البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،زين الدين بن إبراهيم بن
حممد ،املعروف باب�ن نجيم املرصي (املتوىف970 :هـ) ،دار
الكتاب اإلسالمي ،ط.151/5 ،2
( )112ال�كايف يف فق�ه أه�ل املدين�ة ،أب�و عمر يوس�ف ب�ن عبد
اهلل ب�ن حمم�د ب�ن عب�د البر القرطب�ي (املت�وىف463 :هـ)،
حتقي�ق :حممد أحيد ول�د ماديك املوريت�اين ،مكتبة الرياض
احلديث�ة ،الري�اض ،اململك�ة العربي�ة الس�عودية ،ط،2
1400هـ1980/م (.)486 / 1
( )113الذخيرة ،أب�و العب�اس ش�هاب الدي�ن أمحد ب�ن إدريس
املالكي الش�هري بالقرايف (املتوىف684 :ه�ـ) ،املحقق :حممد
ب�و خبزة ،دار الغرب اإلسلامي-بريوت ،ط 1994 ،1م،
(.)6 / 12
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معون�ة إمامه�م يف قتاهلم لق�ول اهلل تعاىل :ﵛﭐﲉﲊ

وق�ال العالم�ة الغنيامن معلال األمر بقتل�ه...( :هذا
كل�ه حمافظ�ة على االجتماع وخوف ًا م�ن التف�رق الذي

على أن�ه ال يشرع قتال ه�ؤالء البغ�اة إال بع�د إزالة

املس�لمني وأعراضه�م وأمواهلم؛ ملا حيص�ل يف اخلروج

تيمي�ة رمحه اهلل( :وهلذا ق�ال الفقهاء يف البغ�اة إن اإلمام

وهت�ك األعراض؛ كام ج�رب الناس ذل�ك وعانوا منه

ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔ
ﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﵚ (احلجرات)9 :

(((11

ش�بهتهم ،مامل يصيب�وا دم�اء معصومة ،ق�ال اإلمام ابن
يراس�لهم فإن ذكروا شبهة بينها وإن ذكروا مظلمة أزاهلا

كام أرس�ل على -ريض اهلل عنه-ابن عب�اس -ريض اهلل

عنه-إىل اخلوارج فناظرهم حتى رجع منهم أربعة آالف
وكما طلب عمر بن عبد العزي�ز دعاة القدرية واخلوارج

فناظره�م حت�ى ظهر هلم احل�ق وأقروا به ،ث�م بعد موته

نقض غيالن القدري التوبة فصلب)...

(((11

يضع�ف األمة أمام هجامت األع�داء وحمافظة عىل د َماء

على اإلمام من الفتن وس�فك الدماء وذه�اب األموال
العنت والرش الكثري ،والرشع جاء باحتامل أقل األمرين
رضر ًا؛ لدف�ع ما هو أعظم؛ وهلذا جاءت النصوص عن

رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم -باألمر بقتل من خرج
بطلب السلطة ،واملس�لمون هلم سلطان قائم ملا يف ذلك
من الفتن والتفرق)

(((11

ويدخل يف ه�ذا الباب مجيع االنحراف�ات التي تقود

أصحاهبا لشق عصا املس�لمني ،وتفريق وحدهتم؛ عم ً
ال
بما دل عليه حدي�ث َعر َفج َةَ ،ق َال :س ِ
�م ْع ُت َر ُس َ
�ول اهللِ
ْ َ
َ
صَّل�ىَّ اهللُ َع َلي ِ�ه َو َس� َّل َمَ ،-ي ُق ُ
�ول« :من أتاك�م وأمركم
ْ
َ
مجي�ع عىل رجل واحد ،يريد أن يش�ق عصاكم ،أو يفرق
مجاعتك�م ،فاقتلوه»(((11قال النووي  -رمحه اهلل – معلقا

على احلديث « :فيه األمر بقت�ال من خرج عىل اإلمام أو
أراد تفري�ق كلمة املس�لمني ونحو ذلك وينهى عن ذلك
ف�إن مل ينت�ه قوت�ل وإن مل يندفع رشه إال بقتل�ه فقتل كان

هدرا»(.((11

( )114ال�كايف يف فق�ه اإلم�ام أمحد ،أب�و حممد موف�ق الدين عبد
اهلل ب�ن أمحد ب�ن حممد بن قدام�ة املقديس احلنبلي( ،املتوىف:
620ه�ـ) ،دار الكت�ب العلمي�ة ،ط 1414 ،1هـ 1994-
م ()54 / 4
( )115جمم�وع الفت�اوى ،تق�ي الدين أب�و العباس أمح�د بن عبد
احللي�م ب�ن تيمية احل�راين (املت�وىف728 :ه�ـ) املحقق :عبد
الرمح�ن ب�ن حمم�د ب�ن قاس�م ،جمم�ع املل�ك فه�د لطباع�ة
املصح�ف الرشي�ف ،املدين�ة النبوي�ة ،اململك�ة العربي�ة
السعودية1416 ،هـ1995/م (.)240 / 3
(.)1480 /3( )116
( )117املنه�اج رشح صحيح مس�لم ،أبو زكريا حميي الدين حييى
بن رشف النووي.242-241/12 ،1392،

( )118ذم الفرق�ة واالختلاف يف الكت�اب والس�نة ،عبد اهلل بن
حممد الغنيمان ،النارش :اجلامع�ة اإلسلامية باملدينة املنور،
ط( ،17العدد اخلامس والستون ،السادس والستون) حمرم
-مجاد األخرة 1405هـ1985/م .20/1
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اخلامتة والتوصيات:

 -1تبين أن االنح�راف الفك�ري ،موج�ود يف خير
األزمنة ،وإن كان بنس�ب قليلة ،ويش�تد يف أزمنة

أخرى.

 -2أن النب�ي -صلى اهلل عليه وس�لم-تصدى لكل
انح�راف فك�ري يف زمان�ه ،وتعامل مع�ه بأرقى

األس�اليب وأنفعه�ا ،وحذر أمته م�ن انحرافات
حتدث بعده ،ووجهها لكيفية التعامل معها.

 -3أن االنح�راف الفك�ري س�نة كوني�ة موج�ودة
م�ا وج�د اإلنس�ان ،تتبن�اه بع�ض العق�ول،
واملجتمعات ،واملؤسسات.

وأوىص الباحثان بام ييل:

 -1نرش ثقافة االعتدال والوسطية بني أفراد األمة.

 -2زي�ادة الدراس�ات ح�ول االنح�راف الفك�ري،
وختصيص مراكز بحثية لدراس�ة أس�بابه وتقديم

العالج له.

 -3فت�ح مؤسس�ات إعالمي�ة معتدل�ة تنشر الفكر
الوسطي ،وحتل حمل وسائل االعالم املغرضة.

 -4القضاء عىل وس�ائل اإلعالم الداعية لالنحراف
الفكري ،والرد عليها وتفنيد شبهاهتا.

 -5زيادة االهتامم بمؤسس�ات الدعوة إىل اهلل تعاىل،
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.

 -4إن لالنحراف الفكري أسباب ًا ،ال بد من معرفتها
جيد ًا لعالجه.

امل�ادة الت�ي تدعم األم�ن الفك�ري ،وتقيض عىل

املجتمع�ات واس�تقرارها؛ ف�كان على أصحاب

 -7توعية اآلباء واألبن�اء بخطر االنحراف الفكري

 -5إن االنح�راف الفكري عواقب�ه وخيمة عىل أمن
الق�رار العم�ل على معاجلت�ه بش�تى الط�رق

الصحيحة ،وتعزيز الفكر الوس�طي املس�تمد من
الكتاب والسنة.

 -6كثري من االنحرافات السلوكية منشأها انحراف
فكري.

 -6إع�ادة النظر يف املناهج الدراس�ية ،وزيادة جودة
االنحراف الفكري.

عىل أوالدهم.

 -8حتقي�ق مبادئ اإلسلام م�ن عدل وش�ورى؛ ملا
ل�ه م�ن أث�ر يف القض�اء على أس�باب االنحراف

الفكري.

 -9إبراز العلامء الربانيني املوثوقني ،ودعهم ليكونوا
أداة بناء ومجع لكلمة األمة.

وأخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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املصادر واملراجع

أوال :املراجع العربية.

 اب�ن بطة ،عبي�د اهلل ،اإلبان�ة الكربى الب�ن بطة،املحق�ق ،رضا معط�ي ،وآخ�رون ،الرياض :دار

الراية للنرش والتوزيع.

 االنح�راف الفك�ري وأث�ره عىل األم�ن الوطنييف دول جمل�س التع�اون ل�دول اخللي�ج الع�ريب،

الكويت :األمانة العامة2005 ،م.

 البخ�اري ،حمم�د1422( ،ه�ـ) اجلام�ع املس�ندالصحي�ح املخترص من أمور رس�ول اهلل صىل اهلل

 -ابن تيمي�ة ،أمحد1416( ،ه�ـ1995/م) ،جمموع

عليه وس�لم وس�ننه وأيامه ،املحق�ق :حممد زهري

املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف

 -البستي ،حممد ،اإلحس�ان يف تقريب صحيح ابن

الفت�اوى ،املحق�ق :عبد الرمحن بن قاس�م ،املدينة

 اب�ن تيمي�ة ،أمح�د ،الصارم املس�لول عىل ش�اتمالرس�ول ،املحقق :حممد حمي الدين عبد احلميد،
السعودية :احلرس الوطني السعودي.

 -اب�ن تيمية ،أمحد1416( ،ه�ـ1996/م) إليامن،

بن نارص النارص ،ط ،1دار طوق النجاة.

حبان ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب

األرناؤوط ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة.

 البغوي ،احلسني1403( ،هـ 1983-م) ،رشحالس�نة ،حتقي�ق :ش�عيب األرن�اؤوط وآخ�رون،

املحقق :األلباين ،ط ،5عامن :املكتب اإلسالمي.

ط ،2دمشق :املكتب اإلسالمي.

الصراط املس�تقيم ملخالف�ة أصح�اب اجلحي�م،

إحت�اف اخليرة امله�رة بزوائ�د املس�انيد العرشة،

 ابن تيمية ،أمحد1419( ،هـ 1999-م) ،اقتضاءاملحق�ق ،ن�ارص العق�ل ،ط ،7بيروت :دار عامل

الكتب.

 البوصيري ،أمح�د 1420( ،ه�ـ  1999-م)،املحقق :دار املشكاة للبحث ،ط ،1الرياض :دار

الوطن للنرش.

 -ابن تيمية ،أمحد ،االستقامة ،املحقق :د .حممد رشاد،

 -البيهقي ،أمحد ،)1410( ،شعب اإليامن ،حتقيق:

 -ابن قدامة ،عبد اهلل 1414( ،هـ  ،)1994-الكايف

 -الرتم�ذي ،حمم�د ،ن�وادر األص�ول يف أحادي�ث

املدينة املنورة :جامعة اإلمام حممد بن سعود.

يف فقه اإلمام أمحد ،ط ،1دار الكتب العلمية.

حممد زغلول ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية.

الرس�ول صلى اهلل علي�ه وس�لم ،املحق�ق :عب�د

 -اب�ن منظ�ور ،مج�ال الدي�ن ،)1414( ،لس�ان

الرمحن عمرية ،بريوت ،دار اجليل.

 -األزدي ،حممد1987( ،م) ،مجهرة اللغة ،املحقق:

واألقالم املسمومة ،ط 1القاهرة ،دار االعتصام.

 -األلباين ،حممد )1420( ،صحيح اجلامع الصغري

الصح�اح ت�اج اللغة وصح�اح العربي�ة ،حتقيق:

 -األلباين ،حمم�د 1421( ،هـ  ،)2000-صحيح

للماليني.

العرب ،ط ،3بريوت :دار صادر – بريوت.

رمزي منري ط ،1بريوت :دار العلم للماليني.

وزياداته ،املكتب اإلسالمي.

الرتغي�ب والرتهي�ب ،ط ،1الري�اض :مكتَب�ة
ا َملعارف

 اجلندي ،أنور1400( .ه�ـ1980-م) الصحافة اجلوه�ري ،إسماعيل 1407( ،ه�ـ ،)1987-أمح�د عبد الغفور عطار ،ط ،4بريوت :دار العلم

 احلنبلي ،عبد الرمحن 1424( ،ه�ـ  2004-م)،جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسين حديث ًا من
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جوامع الكل�م ،حتقيق :الدكتور حممد األمحدي،

حييى إِ ْسماعيل ،ط ،1مصر :دار الوفاء للطباعة

 -الدارمي ،عبد اهلل 1412( ،هـ  ،)2000-س�نن

 -السجس�تاين ،س�ليامن ،س�نن أيب داود ،املحق�ق:

ط ،2دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع.

الدارمي ،حتقيق :حسين سليم ،ط ،1السعودية:
دار املغني للنرش والتوزيع.

والنرش.

حممد عبد احلميد ،بريوت ،املكتبة العرصية.

 -الس�عدي ،عب�د الرمح�ن1420( ،ه�ـ 2000-

 -الدارمي ،عبد اهلل1434( ،هـ 2013-م) مسند

م) ،تيسير الكريم الرمحن يف تفسير كالم املنان،

 -الدمشقي ،إسامعيل1419( ،هـ) ،تفسري القرآن

مؤسسة الرسالة.

الدارمي ،ط ،1بريوت :دار البشائر

العظي�م ،املحق�ق :حمم�د ش�مس الدي�ن ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية.

 -ال�رازي ،أمح�د1399( ،ه�ـ 1979-م) ،معجم

مقاييس اللغة ،املحقق :عبد السلام هارون ،دار

الفكر.

 الرازي ،عبد الرمحن1419( ،هـ) ،تفسري القرآنالعظيم املحقق :أس�عد الطيب ،ط ،3السعودية:
مكتبة نزار مصطفى الباز.

 ال�رازي ،حمم�د1420( ،ه�ـ 1999 /م) ،خمت�ارالصح�اح ،حتقي�ق يوس�ف الش�يخ حمم�د ،ط،5
بريوت :املكتبة العرصية ،صيدا :الدار النموذجية.

املحق�ق :عب�د الرمح�ن بن معلا اللوحي�ق ،ط،1

 الس�لمي ،حممد 1425( ،هـ  ،)2004-كش�فاملناه�ج والتناقيح يف ختريج أحادي�ث املصابيح،
حتقي�ق :د .حمم�د إِس�حاق ،ط ،1لبن�ان :ال�دار

العربية للموسوعات.

 الس�ليامن ،متي�م ،التدابري الوقائي�ة من االنحرافالفكري ،دراسة تأصيلية ،بحث مقدم الستكامل
متطلب�ات ني�ل درجة املاجس�تري ،جامع�ة نايف
العربية للعلوم األمنية ،ختصص الترشيع اجلنائي

اإلسالمي.

 الش�نقيطي ،حمم�د 1415( ،ه�ـ  1995-م�ـ)،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،بريوت:

 -رايض ،س�مري1417( .هـ) اإلعالم اإلسلامي

دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.

 -راغب ،نبيل2001( .م) ،أقنعة العوملة الس�بعة،

دمشق :دار ابن كثري ،بريوت :دار الكلم الطيب.

 -الزي�دي ،عب�د اهلل ،محاي�ة املجتم�ع املس�لم م�ن

اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرناؤوط

البح�وث اإلسلامية -جمل�ة دوري�ة تص�در عن

 -الش�يباين ،أمحد 1420( ،ه�ـ  ،)1999-الزهد،

رسالة وهدف ،دعوة احلق ،العدد .172
القاهرة ،دار غريب.

االنح�راف الفك�ري ،فضيل�ة الدكت�ور ،جمل�ة

الرئاس�ة العام�ة إلدارات البح�وث العلمي�ة
واإلفتاء والدعوة واإلرشاد.

 الس�بتي ،عي�اض 1419( ،ه�ـ 1998-م)،ِ
بفوائ�د مس�لم ،املحق�ق :الدكتور
إِكَم�اَ ل املعل�م
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 الشوكاين ،حممد 1414( ،هـ) فتح القدير ،ط،1 الش�يباين ،أمح�د 1421( ،هـ  ،)2001-مس�ندوآخرون ،ط ،1مؤسسة الرسالة.

ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية

 -الش�يخ ،عب�د الرمح�ن1409( ،ه�ـ) ،جمموع�ة

الرس�ائل واملس�ائل النجدية ،ط ،2الرياض :دار

العاصمة.
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 ص�ويف ،عب�د الق�ادر1422( ،ه�ـ1423-ه) ـاملفيد يف مهامت التوحيد ،ط ،1دار االعالم.

 الق�رايف ،أمح�د1994( ،م) ،الذخيرة ،املحق�ق:حمم�د ب�و خب�زة ،ط ،1بيروت :دار الغ�رب

 -الطبراين ،س�ليامن ،املعج�م األوس�ط ،املحقق:

اإلسالمي.

 -الطبري ،حمم�د 1420( ،ه�ـ  ،)2000-جامع

ألحكام القرآن ،حتقي�ق :أمحد الربدوين وإبراهيم

 -العبيس ،عبد اهلل )1409( ،املصنف يف األحاديث

 -القرطب�ي ،يوس�ف( ،ا1387ه�ـ) لتمهي�د ملا يف

 -عثمان ،عب�د ال�رؤوف1414( ،ه) ،ـ حمب�ة

العل�وي ،حممد البك�ري ،املغ�رب :وزارة عموم

رئاس�ة إدارة البحوث العلمي�ة واإلفتاء والدعوة

 -القرطب�ي ،يوس�ف ،ال�كايف يف فقه أه�ل املدينة،

طارق احلسيني ،القاهرة ،دار احلرمني.

البيان يف تأويل القرآن ،ط ،1مؤسسة الرسالة.
واآلثار ،ط ،1الرياض :مكتبة الرشد.

الرس�ول بني االتباع واالبت�داع ،ط ،1الرياض:
واإلرشاد إدارة الطبع والرتمجة.

 القرطب�ي ،حممد( ،ا1384ه�ـ  ،)1964-جلامعأطفيش ،ط ،2القاهرة :دار الكتب املرصية.

املوطأ م�ن املعاين واألس�انيد ،حتقي�ق :مصطفى
األوقاف والشؤون اإلسالمية.

حتقيق :حمم�د املوريت�اين ،ط ،2الري�اض :مكتبة

 -العس�قالين ،أمحد ،)1379( ،فت�ح الباري رشح

الرياض احلديثة.

 -العضي�دان ،س�لوى2007( ،م) ،هك�ذا هزموا

فؤاد ،دار إحياء الكتب العربية.

 -الغنيمان ،عب�د اهلل1405( ،ه�ـ1985/م) ،ذم

مس�لم بن احلجاج القشيري ،حتقق :حممد فؤاد،

جمل�ة اجلامع�ة اإلسلامية باملدينة املن�ور ،ط،17

 -قط�ب ،حمم�د ،)1992-1412( ،منهج الرتبية

صحيح البخاري ،بريوت :دار املعرفة.

اليأس ،ط ،1مؤسسة اجلرييس.

الفرق�ة واالختالف يف الكتاب والس�نة ،ط ،17
(العدد  )65،66حمرم -مجاد األخرة .20/1

 الفريوزآب�ادى ،حمم�د 1426( ،ه�ـ ،)2005-القام�وس املحيط ،حتقيق :مكت�ب حتقيق الرتاث
يف مؤسس�ة الرس�الة ،ط ،8بيروت :مؤسس�ة

الرسالة.

 قاس�م ،حمم�د 1410( ،ه�ـ  ،)1990-من�ارالقاري رشح خمترص صحيح البخاري ،الش�يخ

عب�د الق�ادر األرن�اؤوط ،س�وريا :مكتب�ة دار
البيان.

 القحطاين ،حممد ،الوالء والرباء يف اإلسلام منمفاهيم عقيدة السلف ،ط ،1الرياض ،دار طيبة.

 القزويني ،حممد ،س�نن ابن ماج�ه ،حتقيق :حممد القشيري ،مس�لم ،املس�ند الصحي�ح املخترص،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.

اإلسالمية ،ط ،10القاهرة ،دار الرشوق.

 -قيم اجلوزية ،حمم�د1415( ،هـ 1994/م) ،زاد

املعاد يف هدي خري العباد ،ط ،27بريوت :مؤسسة

الرسالة ،الكويت ،مكتبة املنار اإلسالمية.

 قي�م اجلوزي�ة ،حمم�د )1975 – 1395( ،إغاثةاللهفان من مصائد الش�يطان ،ط ،2بريوت :دار

املعرفة.
 قيم اجلوزية ،حمم�د ،بدائع الفوائد ،بريوت :دارالكتاب العريب.
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،فتاوىاللجنة الدائمة -املجموعة األوىل ،مجع وترتيب:

عبد الرمحن صالح الذيب وإبراهيم حامد أبو صعيليك:اهلدي النبوي يف معاجلة االنحراف الفكري
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أمحد بن عبد ال�رزاق الدويش ،الرياض :اإلدارة
العامة للطبع.
املالك�ي ،أمحد1419( ،هـ) ،املجالس�ة وجواهر
العلم ،حتقيق :مش�هور بن حس�ن ،بيروت :دار
ابن حزم.
املالكي ،حممد1401( ،هـ 1981-م) ،املدخل،
دار الفكر.
املريس ،عيل ،املحكم واملحيط األعظم ،املحقق:
عبد احلميد هنداوي ،بريوت :دار الكتب العلمية
امل�روزي ،حمم�د1406( ،ه�ـ) ،تعظي�م ق�در
الصالة ،املحق�ق ،عبد الرمح�ن الفريوائي ،ط،1
املدينة املنورة :مكتبة الدار.
املصري ،زي�ن الدي�ن ،البح�ر الرائ�ق رشح كنز
الدقائق ،ط ،2دار الكتاب اإلسالمي.
املوصلي ،أمح�د ،)1984 – 1404( ،مس�ند أيب
يعلى ،املحقق :حسين أس�د ،ط ،1دمش�ق ،دار
املأمون للرتاث.
الن�ووي ،حمي�ي الدي�ن ،)1392( ،املنهاج رشح
صحيح مس�لم بن احلج�اج ،ط ،2بيروت :دار
إحياء الرتاث العريب.
هندي ،صالح1990( .م) ،أثر وس�ائل اإلعالم
عىل الطفل ،ط ،1عمان ،حقوق التأليف والنرش
حمفوظة للمؤلف.
اهليثمي ،أمحد ،الفتاوى احلديثية ،دار الفكر.
الفوائ�د،
اهليثم�ي ،علي ،جمم�ع الزوائ�د ومنْب�ع َ
حتقيق ،حسني سليم أسد ،دار ْ
املأمون لِلترّ اث.

عبد الرمحن صالح الذيب وإبراهيم حامد أبو صعيليك:اهلدي النبوي يف معاجلة االنحراف الفكري
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الع َر ِب َية
اء َ
الح َوا ُر َّ
الر َث ِ
ص ْي ِ
الس ْر ِدي في َق ِ
ِ
دة ِ
يب أُ ْن ُم َ
وذ ًجا
َع ْي ِن َّي ُة أَ ِبي ُذ َؤ ٍ
د .عامد محدي عبد اهلل

مدرس األدب العريب  -كلية اآلداب  -جامعة الفيوم

املستخلص
املتتب�ع لقصائ�د الش�عر الع�ريب جيد ظاه�رة رسدي�ة القصيدة
احلكائية قد جتلت بوضوح عند ش�عراء تعددت انتامءاهتم ،ومعها
بارزا قاد خالهلا األحداث  .والقصيدة
دورا ً
لعب احلوار الرسدي ً
ً
الت�ي انتخبتها لعب فيها احلوار السردي دوره متخذا نمطني له :
حوار خارجي  ،وآخر داخيل  .واختذ الش�اعر يف احلوار اخلارجي
نم ًط�ا واحدً ا هو احلوار املبارش وال�ذي جتىل بوضوح يف صوتني :
صوت الشاعر  ،وصوت أميمة  ،وهو حوار م ّيز القصيدة  ،ولكنه
مل يش�بع ه�ذه احلالة من الرصاع الداخلي  .واحلوار الداخيل خلق
م�ن خالله أب�و ذؤيب خي ًطا مش�هد ًيا متص ً
ال من خلال مجلة من
املش�اهد معتم�دً ا فيه�ا عىل تقني�ة حواري�ة جديدة تتك�رر مع كل
مش�هد  .وكان أب�و ذؤي�ب متفننً�ا مبد ًع�ا يف اختي�ار لغ�ة حوارية
 ،نطق�ت عربه�ا الش�خوص واس�تند إليه�ا العم�ل  ،فنهضت به
وأخذت املتلقي إىل أجواء ما وراء النص .
ومن ثم يبدو للقارئ منذ الوهلة األوىل وكأنه أمام بناء هرمي
انحدارا سحر ًيا تشعر
مثري يرتفع فيه الرصاع إىل الذروة  ،وينحدر
ً
معه بالرضا وذلك من خالل مجلة املشاهد التي ضمنت للقصيدة
أن تك�ون واح�دة م�ن القصائ�د الذكية والت�ي لعب فيه�ا احلوار
الرسدي دورا وصل هبا إىل مستوى ٍ
عال من الشعرية.
ً
الكلامت املفتاحية  :احلوار الرسدي – احلوار اخلارجي – احلوار
الداخيل – لغة احلوار -عينية أيب ذؤيب

أولاً  :الشاعر والقصيدة:

الش�اعر ُخ َو ْيلد بن خالد بن محُ َّرث بن ُز َبيد بن خمروم بن
صاهلة بن كاهل بن احلارث بن متيم بن س�عد بن ُه َذيل
ب�ن ُم ِ
دركة بن إلياس ب�ن ُمضرَ بن ِ
ن�زار ((( .وأبو ذؤيب

( )1انظر :األصفهاين ،أبو الفرج عيل بن احلسني بن حممد القريش،
األغاين ،دار الكتب املرصية ،القاهرة .264 /6 ،1935
وانظ�ر :اب�ن األثير ،ع�ز الدين أبو احلس�ن عيل بن حممد ،أس�د
الغاب�ة ،حتقي�ق حمم�د إبراهي�م البنا ،وحمم�د أمحد عاش�ور ،دار
بريوت ،بريوت .150 /2 ،1966 ،وانظر :ابن سلام ،حممد
ب�ن سلام اجلمح�ي ،طبقات فح�ول الش�عراء ،ق�راءة ورشح
حمم�ود حممد ش�اكر ،مطبعة امل�دين ،القاه�رة د .ت.123 /1 ،
وجاء نسب الشاعر يف مجهرة أشعار العرب مطاب ًقا ما ذكرنا مع

الر َث ِ
احلوار الس ِدي يف َق ِصي ِ
ِ
دة ِ
اء ال َع َربِ َية َع ْينِ َّي ُة َأ يِب ُذؤَ ٍ
يب ُأن ُْمو َذ ًجا
ْ
عامد محدي عبد اهلل ُ َ :رَّ ْ

Abstract

Considering Arab poetry, one easily notices narration in
poems by poets of different tribal origins. In such poems,
narrative dialogues play a significant role directing the
poets during action narration. The poem in the present
study, namely the “ain-rhymed” poem by Abu Zuaib,
includes two types of dialogues: an internal dialogue and
an external one.
The poet makes use of external dialogue only through
direct conversation which is easily traced through the
voice of the poet and that of Umaima- a dialogue which
distinguishes the poem but does not satiate internal strife.
Through internal dialogue, Abu Zuaib has created a series
of scenes depending on a new narration technique repeated
in each scene.
The poet was creative in selecting the diction uttered by
the various characters. This diction took the reader to an
atmosphere beyond the text level. The reader, therefore,
finds himself in front of an interesting hierarchical structure
of conflict which reaches is climax. Then it goes down in
a charming way that one feels satisfied with through a
series of scenes which makes the poem wonderful with the
narrative dialogue playing a significant role in making it of
a high poetic value.

اختالف يف اجلد الثاين ،بينام ورد يف األغاين ،أن زبيدً ا بن خمروم.
وورد يف اجلمهرة :أنه زيدً ا بن خمروم :انظر :أبو زيد حممد بن
اخلطاب القريش ،مجهرة أشعار العرب يف اجلاهلية واإلسالم،
حتقيق عيل حممد البجاوي ،هنضة مرص ،مرص ،د .ت ص.534
أما ابن قتيبة فاكتفى من نسب الشاعر باسم أبيه ،فقال :هو
خويلد بن خالد جاهيل ،إسالمي .انظر :ابن قتيبة ،أبو حممد
عبد اهلل بن مس�لم ،الشعر من الش�عراء ،حتقيق ورشح أمحد
حممد شاكر ،دار املعارف القاهرة.653 ،1966 ،
وجاء نس�ب الش�اعر يف خزانة األدب مطاب ًقا ما ذكرناه مع
اختلاف يف اجلد اخلام�س ،فبينام ورد يف األغ�اين أن كاهال
ب�ن احل�ارث ،ورد يف اخلزان�ة أن كاه ً
لا بن معاوي�ة ،انظر:
البغدادي عبد القادر عمر ،خزانة األدب ولب لباب لس�ان
العرب املطبعة األمريية ،بوالق طـ1299 ،1هـ.203 /3 ،
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كنيته ،وذؤيب أحد أبنائه ،والذي مات مع إخوته بسبب
الطاعون (((.

وأب�و ذؤي�ب أحد املخرضمين مم�ن أدرك اجلاهلية،

واإلسلام ،وأس�لم فحس�ن إسلامه ،فعندم�ا أرشق
اإلسلام اعتنقه أبو ذؤيب ،وأخلص .وذهب إىل املدينة

فيه�ا بنيه ((( .ومن ثم وضعه ابن سلام يف الطبقة الثالثة

م�ن فحول اجلاهلية إىل جانب النابغة اجلعدي ،ولبيد بن
ربيعة ،والشامخ بن رضار.

ولق�د أحس�ن اب�ن قتيب�ة يف تقييم أيب ذؤي�ب ،فحني

ترج�م اب�ن قتيبة ألوس بن حجر يق�ول :قيل لعمرو بن

حين علم بمرض رس�ول اهلل – صىل اهلل عليه وس�لم-

بصيرا بالش�عر :من أش�عر الن�اس؟ قال:
مع�اذ ،وكان
ً

وسلم -بأبيات من الشعر (((.

بصريا بالشعر.
معاذ كان عا ًملا
ً

ولكنه مل يس�تطع رؤيته ،ورثى الرس�ول – صىل اهلل عليه
وتشير املص�ادر إىل أن أب�ا ذؤي�ب قد ت�ويف وهو يف

طري�ق عودته م�ن أفريقية ((( وبعضها يذك�ر أنه مات يف
أفريقية ((( ،وبعضها يذكر أنه مات يف طريق مرص (((.

ش�اعرا فحالً ،ال غمي�زة فيه ،وال
«وكان أب�و ذويب
ً

وه�ن»(((() ،قال ابن سلام :ق�ال أبو عمرو ب�ن العالء:

ُ
حسان من أشعر الناس؟ قال :ح ًيا أو رجالً؟ قال:
ُسئل
ح ًيا .قال :أش�عر الن�اس ح ًيا هذيل ،وأش�عر هذيل غري

مدافع أبو ذؤيب ((( ،وقد قال أبو زيد عمر بن ش ّبة :تقدم

أبو ذويب مجيع شعراء هذيل بقصيدته العينية التي يرثي

( )2اب�ن حج�ر ،ش�هاب الدي�ن أبو الفض�ل أمحد بن علي بن حممد
العسقالين ،اإلصابة ،دار صادر ،بريوت 1928م.492 /1 ،
( )3األبيات يف الروض األنف يف رشح السرية النبوية يقول فيها.
كشفت ملرصعه النجوم وبدرها
وتزعزعت آطام بطن األبطح
وتزعزعت أجبال يثرب كلها
ونخيلها حللول خطب مفدح
انظر :السهييل أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل ،الروض
األن�ف يف رشح السيرة النبوية البن هش�ام ،ق�دم له وعلق
علي�ه وضبط�ه :ط�ه عبد ال�رؤوف س�عد ،مكتب�ة الكليات
األزهرية ،القاهرة.275 /4 ،1971 ،
( )4خزانة األدب ص .203 /2
( )5البالذري ،أبو القاس�م العبايس أمحد بن حييى بن جابر ،فتوح
البلدان ،ليدن ،1968 ،ص.226
( )6اب�ن األثير ،عز الدين أبو احلس�ن عيل بن حمم�د ،الكامل يف
التاريخ ،دار صادر بريوت.94 /3 ،1965 .
( )7طبقات فحول الشعراء  ،131 /1واألغاين .264 /6
( )8طبقات فحول الشعراء .131 /1
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أوس ،قي�ل :ث�م من؟ قال :أب�و ذؤي�ب»( ((1وعمرو بن
أم�ا القصي�دة :فعيني�ة أيب ذؤي�ب من عي�ون األدب

اجلاهلي ،ووردت القصيدة بأبي�ات ها كاملة ،أو بعض

منها يف كثري من كتب أدبنا العريب
ٍ
ومعان مميزة؛ فابن قتيبة يف الشعر
أبياهتا كعالمات فارقة،
 ،واستُشهد ببعض

(((1

والشعراء يضع بيت أيب ذؤيب:
والنف�س ِ
راغب� ٌة إذا َر َّغ ْبتَه�ا
ُ
ٍ
َ�ع
ُ�ر ُّد إىل
قلي�ل َت ْقن ُ
ف�إِذا ت َ

ضمن الشعر الذي َح ُسن لفظه ،وجاد معناه ،ويعلق

بعد إيراده البيت قائالً« :حدثني الريايش عن األصمعي

قال :هذا أبدع بيت قالته العرب»(.((1

( )9األغاين .264 /6
( )10الشعر والشعراء .202 /1
( )11القصي�دة أورده�ا املفض�ل الضب�ي كامل�ة ،ورشحه�ا ابن
األنب�اري (املفضليات ص  .)884-849وأوردها أبو زيد
الق�ريش يف مجه�رة أش�عار الع�رب  ،667وأورد البحتري
أبياتًا منها يف محاسته (احلامسة .)142
ومم�ا قي�ل فيه�ا م�ا أورده األصفه�اين :أنه مل�ا مات جعفر
ب�ن املنص�ور ميش املنص�ور يف جنازته يف املدين�ة إىل مقابر
قري�ش ،وملا دفنه وانصرف إىل قرصه طلب أحدً ا ينش�ده
عيني�ة أيب ذؤيب ،وملا أتى املنش�د ،وأنش�ده إياها ،ووصل
البي�ت الذي يقول فيه الش�اعر“ :والده�ر ليس بعتب من
جي�زع “ .ق�ال املنصور للمنش�د“ :صدق واهلل .فأنش�دين
ه�ذا البيت مائة م�رة ليرتدد هذا املرصاع علي”( .األغاين
.)1353 :6
( )12الشعر والشعراء .65 /1

الر َث ِ
احلوار الس ِدي يف َق ِصي ِ
ِ
دة ِ
اء ال َع َربِ َية َع ْينِ َّي ُة َأ يِب ُذؤَ ٍ
يب ُأن ُْمو َذ ًجا
ْ
عامد محدي عبد اهلل ُ َ :رَّ ْ
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ويأيت ببيت أيب ذؤيب:
حتّ�ى كأن للح ِ
�وادث َم ْ�ر َو ٌة
يّ
َ
بص َف�ا ا ُملَّش�رَّ ِ ق َّ
كل ي�و ٍم ُت ْق َ�ر ُع
َ
واص ًف�ا إي�اه بأنه أش�د صالب�ة ،وجزالة لف�ظ ،وقوة

قافية من قول ابن قيس الرقيات:
ِ
احل ِ
إن َ
�واد َ
ث
باملدين�ة ق�دْ
َّ

أوج ْعنَن�ي َو َق َر ْع�ن مرويته
َ

(((1

واس�تعان ثعل�ب يف كتاب�ة قواعد الش�عر ببيت أليب

ذؤيب حني عقد با ًبا للتش�بيه ثم حتدث عن االس�تعارة،

وأورد م�ن أبي�ات االس�تعارة الت�ي اس�تجادها قول أيب
ذؤيب:

أظفاره�ا
ت
وإذا ا َملنِيّ� ُة َأن َْش� َب ْ
َ
ٍ
َ (((1
�ت َّ
�ع
َأ ْل َف ْي َ
كل تمَ يم�ة ال تَنف ُ
وم�ا أمج�ل الكلمات الت�ي وص�ف هب�ا اب�ن طباطبا

العلوي أبياتًا اختارها من عينية أيب ذؤيب حني ذكرها:
ِ
�ن ا َملن ِ
�ع
ور ْيبِه�ا َتت ََو َّج ُ
َأم َ
ُ�ون َ
بم ْعتِ ٍ
يز َُع
والدهر َ
ب َم ْن جَ ْ
ليس ُ
ُ
أظفاره�ا
ت
وإذا ا َملنِيّ� ُة َأن َْش� َب ْ
َ
ٍ
�ت َّ
�ع
َأ ْل َف ْي َ
كل تمَ يم�ة ال تَن َف ُ
والنف�س ِ
راغب� ٌة إذا َر َّغ ْبتَه�ا
ُ
ٍ
َ�ع
ُ�ر ُّد إىل
قلي�ل َت ْقن ُ
ف�إِذا ت َ

فق�ال« :م�ن األبي�ات املحكم�ة املس�توفاة املع�اين،

احلسنة الوصف ،السلسة األلفاظ ،التي خرجت خروج
( )13الشعر والشعراء .540 /1
( )14ثعل�ب ،أب�و العب�اس أمحد ب�ن حييى ،قواعد الش�عر ،رشح
وحتقيق عبد السلام ه�ارون ،دار املع�ارف ،القاهرة ،ط،3
 ،1969ص.48

الر َث ِ
احلوار الس ِدي يف َق ِصي ِ
ِ
دة ِ
اء ال َع َربِ َية َع ْينِ َّي ُة َأ يِب ُذؤَ ٍ
يب ُأن ُْمو َذ ًجا
ْ
عامد محدي عبد اهلل ُ َ :رَّ ْ

النثر سهولة وانتظا ًما فال استكراه يف قوافيها ،وال تكلف

يف معانيها»(.((1

ومن وصف ابن طباطبا ألبيات أيب ذؤيب باملحكمة،

إىل وصف ابن رش�يق القريواين لصاحبها بالتمكن حني

أورد أبياتً�ا من قصيدته يف باب املطب�وع واملصنوع فقال
بعدما أورد أبيات أيب ذؤيب:
وق مقعدَ رابِ ِ
الضـ
ىء ُّ
َف َو َر ْد َن َوال َع ُّي ُ َ َ
ـر ِ
باء َف َ
ـع
ـ�وق النَّ ْظـ� ِم ال َي َت َت َّل ُ
َ
فَشرَ ع�ن يف حج ِ
�ذب ِ
رات َع ٍ
بـار ٍد
َ ْ َ َ َ
بالبِطاحِ تَغيب ِ
َح ِص ِ
فيهاألَك ُْر ُع
ُ
ِ
عـن ِحسّ�ـًا ُدونَـ ُه
ب�ن ُث َّم َس�م َ
فَشرَ ِ َ
ف ِ
احل ِ
ب َق ْر ٍع ُي ْق َر ُع
شرَ َ ُ
جاب َو َر ْي َ
ـ�ص ُم َت َل ِّب ٍ
َميمـ� ًة ِمـ�ن قانِ ٍ
ـ�ب
َون َ
ِ
ـشء َأ َج ُّ
ـع
ـش َو َأق ُط ُ
يف َك ِّفه َج ٌ
ِ
ـ�رن واِمترَ س�ـت بِ ِ
ـ�ه
َفنَكرنَ� ُه َفنَ َف َ َ َ َ
هاديـ ٌة و ٍ
ِ
هـاد ُج ُ
ـع
َس
رش ُ
�طعاء َ َ
ُ
َجـ�ود عائِ ٍ
ٍ
َف َرم�ى َف َأن َف َ
ـط
�ذ ِمـ�ن ن
َس�ه ًام َفخَ َّـر َو ُ
ـع
ريش�ـ ُه ُمت ََص ِّم ُ
ْ�راب هـ�ذا رائِغـ�ا
َف َبـ�دا َلـ� ُه َأقـ ُ
�ث يف الكِ ِ
َع ِ
ال ف َع َّي َ
ج ً
نانة ُي ْر ِج ُع
ِ
صاع ِد ّيـ� ًا ِم ْط َحـر ًا
�ق
َف َرم�ى َف َأ َحل َ
ِ
ـع
بِالك َْشحِ َفاشتَم َل ْت َع َليـه األَ ْض ُل ُ
ِ
ـهـ�ار ٌب
ـ�ن َف
ـ�ن ُحتُو َف ُ
ـه َّ
َف َأ َبدَّ ُه َّ
بِ َذمائِ ِ
بـ�ار ٌك ُمت ََج ِ
ـ�ه َأو ِ
ـع
عـج ُ

وعلق عىل األبيات قائالً« :فأنت ترى هذا النس�ق

كي�ف أطرد ل�ه ،ومل ينح�ل عق�ده ،وال اخت�ل بناؤه،

( )15اب�ن طباطبا ،حممد بن أمحد ،عيار الش�عر ،حتقيق وتعليق د.
ط�ه احلاج�ري ،ود .حممد زغلول سلام ،املكتب�ة التجارية
الكربى ،القاهرة ،1956 ،ص.50-49
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ول�وال ثقاف�ة الش�اعر ومراعاته إي�اه ملا متك�ن له هذا

عابرا إىل املتلقي
حمصورا يف هذا املدى املنظور ،وإنام يمر ً
ً

ونق�ل لنا األصفه�اين يف األغاين عن أيب زيد عمر بن

هذين الش�خصني املتحاورين يف موقع ما داخل النص.

التمكن(.((1

ش�به بأن أبا ذؤيب« :تقدم مجيع ش�عراء هذيل بقصيدته
العينية التي يرثي فيها بنيه»(.((1

ووصف ياقوت احلموي ش�عر أيب ذؤي�ب بأنه» كله

عىل نمط من اجلودة ،وحسن السبك «(.((1

ثان ًيا  :أنامط احلوار

ال�ذي يك�ون بمثاب�ة الش�خص الثال�ث غير املرئي بني

فتصبح دائرة احلوار مفتوحة غري منغلقة ويعطي للحوار

سمة مميزة.

واملتتبع لقصائد الشعر العريب جيد أن ظاهرة رسدية

القصي�دة احلكائية قد جتلت فيها بوضوح عند ش�عراء

كث�ر تعددت انتامءاهتم ملراحل أدبية وتارخيية مبكرة يف

دورا
تاريخ أدبنا الع�ريب .ومعها لعب احلوار الرسدي ً

يكتس�ب احل�وار أمهية كبيرة يف العم�ل األديب ،فهو

ب�ارزا م�ن خالل اعتماده عىل مج�ل وإحي�اءات قادت
ً

مظهره�ا اخلارج�ي أو الداخلي .وقد ال خيتل�ف احلوار

مدح�ا وهجاء
ودارت م�ع أغ�راض الش�عر املختلفة ً

يمثل امللفوظ الذي تنطق به الش�خصيات ،فيكشف عن

يف الش�عر عن احل�وار يف النث�ر إال بمقدار م�ا يقدمه كل
أساس�ا عىل إيصال الرسالة ،أو
منهام من وظائف تعتمد ً

جتس�يد احلالة اإلنس�انية املراد تصويرها .فاحلوار «تبادل

ال�كالم بين اثنين أو أكث�ر ،أو أن�ه نم�ط تواصل حيث
يتبادل ويتعاقب األشخاص عىل اإلرسال والتلقي»(.((1
وجي�ب أن يتس�م «احلدي�ث في�ه باملوضوعي�ة واإلجي�از
واإلفصاح»(.((2

وإذا كان ه�ذا التعري�ف ق�د جعل احل�وار يف ظاهره

قائماً بني ش�خصني ،إال أن احلوار األديب يكتس�ب طبيعة
مميزا إىل مس�توى جديد يتوافر فيه إىل جانب انتقاء
جتعله ً
املف�ردة ،والرتكيب ،واملوض�وع ،واإلحياء .أن�ه ال يبقى

( )16ابن رش�يق ،أيب عيل احلس�ن بن رشيق القريواين ،العمدة يف
حماسن الش�عر وآدابه ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد،
دار اجليل بريوت ،ط ع.130 /1 ،1972 ،
( )17األغاين .2345 :6
( )18معجم األدباء .89 ،83 /11
( )19س�عيد علوش ،معجم املصطلح�ات األدبية املعارصة ،دار
الكت�اب العريب ،بيروت ،مطبعة املكتب�ة اجلامعية ،1985
ص .78
( )20روج�ر م .بس�فيلد ،فن الكات�ب املرسحي ،ترمج�ة :دريني
خشبة ،القاهرة  ،1964ص.218
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حرك�ة األح�داث ،وتناس�بت مع رسعته�ا أو بطئها ،
 ،وغ�زال ورث�اء .وتط�ل علين�ا حكاي�ة ام�رئ القيس
م�ع ابنة عمه عني�زة والتي س�طرها يف معلقته معروفة

ومشهورة:

ت ِ
اخلدْ َر ِخدْ َر ُعنَ ْيـز ٍَة
و َي ْو َم َد َخ ْل ُ
َت إن َ
ت َل َ
َّك ُم ْر ِجل
الو ْيال ُ
َف َقا َل ْ
ك َ
ول و َقدْ َم َ
َت ُق ُ
�ال ال َغبِ ْي ُط بِنَا َمعـ ًا
َع َق ْر َت َب ِعيرْ ِ ي َيا ْام َ
رأ ال َق ْي ِ
س َفان ِْز ِل
ت لهََ ا ِسيرْ ِ ي َ
وأ ْر ِخي ِز َم َامـ ُه
َف ُق ْل ُ
والَ ُتبعـ ِِدينِي ِم�ن جن ِ
َاك ا ُمل َع َّلـل
ْ َ
ْ ْ
َف ِم ْثلِ ِ
وم ْر ِضـ ٍع
ك ُح ْبلىَ َقدْ َط َر ْق ُ
ت ُ
ِ
َف َألهَْ يتُهـ�ا ع ِ
�م محُ ْ ِ
ـو ِل
ْ َ َ ْ
�ن ذي تمَ َائ َ
تأم�ل ه�ذه االفتتاحية الرسدي�ة املتمي�زة ،والتقدمة

حني دخ�ل خدره�ا ،واعتماده على افتتاحي�ة احلوار.

فقال�ت ،...... :تق�ول ،...... :قل�ت ،...... :وختريه
مجلا فعلية تق�ود حركة احل�دث ،وتناس�ب رسعته يف

مقدم�ة أبياته ،وحت�اول أن حتد من رسعت�ه ،وتبطئ منه
يف البيتين األخريين بما حيقق اهلدف الذي يس�عى من

الر َث ِ
احلوار الس ِدي يف َق ِصي ِ
ِ
دة ِ
اء ال َع َربِ َية َع ْينِ َّي ُة َأ يِب ُذؤَ ٍ
يب ُأن ُْمو َذ ًجا
ْ
عامد محدي عبد اهلل ُ َ :رَّ ْ
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خالل�ه إىل إقناع ابن�ه عمه أنه املحب�وب األول من قبل

النساء.

(((2

أ) احلوار اخلارجي:

وه�ذا النوع من احلوار تبدو فيه عني املحاور متأملة،

وه�ذه القصي�دة التي اختيرت للدراس�ة تتألف من

وكأهنا تتأمل األش�ياء ،واحلاالت ،والشخصيات .وهذا

الرسدية ،الت�ي ضمنت هلا أن تكون واحدة من القصائد

والوصف الدقيق العميق ،وتبني وجهة نظر جلية .ومن

تس�عة وس�تني بيتًا ش�عر ًيا تتضمن سلس�لة من املش�اهد
دورا فاع ً
ال يف
الذكي�ة ،والتي لعب فيها الواقع واخلي�ال ً
نقل احلكي إىل مستوى ٍ
عال من الشعرية.

واملعه�ود أن قصي�دة الرثاء تيضء ش�خصيه املرثي،

ولكن القصيدة التي بني يدينا أضاءت ش�خصية الراثي،
فقدم�ت رؤيته للموت قبل احلي�اة من خالل زوايا ذات

دالالت واضح�ة ،جعل�ت منه بطال بفضل م�ا فيها من
األق�وال واألفع�ال واملواق�ف التي تضي�ئ رؤاه .والتي

أخ�ذت م�ن خالهل�ا جدلي�ة امل�وت واحلي�اة وضعه�ا
الش�عري عن�د الش�اعر يف التعبير ع�ن خي�وط التجربة
وعمقها ،وامتزاجها.

وم�ن ث�م ج�اء املقط�ع األول م�ن القصي�دة لي�ؤدي

وظيفة العتبة االستهاللية ،حيث حاول الشاعر أن جيعل
من األبيات (اخلمس�ة األوىل) مدخال استهالل ًيا يلج من
خالله القارئ إىل غياهب النص ،متخذة من احلوار نقطة

انطالق هلذه الرحلة بكل ما فيها من مأس�اة .فنش�عر من
خلال احل�وار يف القصي�دة كأننا أم�ام بناء هرم�ي مثري،
يرتف�ع فيه الصراع إىل الذروة ،وتبدو معه ذات الش�اعر

وكأهنا مشدودة بني قطبني :قطب الرغبة واحلياة ،وقطب
امل�وت الذي يلبس قناع الفقد .وكأنه أراد أن جيرد نفس�ه

ش�ي ًئا فش�ي ًئا حت�ى يصل هب�ا إىل الع�دم .كأنه ينح�در بنا
انحدارا سحر ًيا رسي ًعا مفاج ًئا نشعر معه بالرضا.
ً

وقد اختذ احلوار الرسدي يف القصيدة نمطني :األول:

احلوار اخلارجي .واآلخر :احلوار الداخيل.

( )21انظ�ر :يوس�ف حطين�ي ،يف رسدي�ة القصي�دة احلكائي�ة
نموذجا) ،منشورات اهليئة العامة السورية
(حممود درويش
ً
للكتاب ،وزارة الثقافة ،دمشق  2010ص.7-2

الر َث ِ
احلوار الس ِدي يف َق ِصي ِ
ِ
دة ِ
اء ال َع َربِ َية َع ْينِ َّي ُة َأ يِب ُذؤَ ٍ
يب ُأن ُْمو َذ ًجا
ْ
عامد محدي عبد اهلل ُ َ :رَّ ْ

التأم�ل هو الذي يمنحها مق�درة عالية عىل إبداء الرأي،

ثم فهو «حوار عميق يستدعي الرشح والتأويل ،ويعتمد
احلج�ة والربه�ان ،وهي�دف إىل اإلقناع ،وإثب�ات وجهة

النظ�ر؛ ألنه يربز احلج�ة واألس�لوب»( .((2وهذا النمط
من احلوار هو الذي ظهر معنا يف مقدمة القصيدة:
ِ
الـمن ِ
ُ�ون َوريـبِها َتت ََو َّجع
َأم َ
ـن َ
والـدَ هر َليس بِمعتِ ٍ ِ
يز َُع
َ
ب من جَ ْ
ُ َ ُ
ك ِ
قـا َلت ُأ َم ْي َم ُة:مالجِِ ْس ِم َ
شاح ًبا
ُم ُ
لت َو ِم ُ
ثل مالِ َ
ك َين َف ُع؟
ـنذ ابـت ََذ َ
َأم مـا َلجِ نْبِ َ
ك ال ُيالئِ ُم َم ْض َجع ًا
يك َ
ـض َعـ َل َ
إال َأ َق َّ
ذاك ا َمل ْض َج ُع
ـج ِ
َف َ
ـأ َج ْبتُه�ا َأ ْن مـا لِ ِ
س�م َي َأ َّن ُه
أودى بـنِ�ي ِمـن البِ ِ
الد َف َو َّدعوا
ْ َ َ َّ َ

وهذا املقطع األول يؤدي وظيفة العتبة االستهاللية،

مفتتحا
واحلوار فيه يدل عىل وعي الش�خصية ،ويمثل
ً

لتطوي�ر االح�داث ،وبن�ا ًء فن ًي�ا للح�دث .واخت�ذ هذا
احل�وار اخلارجي نم ًطا واحدً ا ه�و احلوار املبارش ،وهو

احل�وار «الذي تتناوب فيه ش�خصيتان أو أكثر احلدث
داخ�ل العم�ل بطريق�ة مب�ارشة إذ ينطلق ال�كالم من
الشخصية (س) إىل الش�خصية (ص) فرتد الشخصية

(ص)» (.((2

( )22ثزفت�ان ت�ودوروف ،ش�عرية النثر ،ت :أمح�د املديني ،جملة
الثقافة األجنبي�ة العدد  .19دائرة الش�ؤون الثقافية العامة،
بغداد  ،1982ص.57
( )23فات�ح عب�د السلام ،احل�وار القصصي تقنيات�ه وعالقات�ه
الرسدية ،واملؤسس�ة العربي�ة للدراس�ات والنرش ،بريوت،
طبعة أوىل ،1999 ،ص.41
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وم�ن ثم كانت األبي�ات األوىل ممثلة هل�ذا النمط من

الق�ارئ إىل الن�ص وم�ا فيه وهن�ا تتجىل ص�ور احلوار

(أميمة – الش�اعر) من حيث مجل�ة امللفوظات الظاهرة،
يف ش�كلها وبنائه�ا وزمنها جيد أهنا اخت�ذت نم ًطا واحدً ا

يتح�اوران صوهت�ا (أميم�ة) ،وصوت�ه (أب�و ذؤي�ب).
وتتجلى عنارص املش�هد م�ن خالل صوهت�ا الذي يرى

للح�وار .وهو النمط الظاهر الذي يس�تخدم فيه املؤلف

واس�تحضار قوت�ه وعزيمت�ه وإرادت�ه .وجتس�ده لغ�ة

احلوار .والراصد حلركة الكالم املتبادل بني الشخصيتني

فيما تع�ارف عليه الكت�اب يف طرقهم يف الرس�م الكتايب

صي ًغا فعلية يف التدليل الوصفي للمتحدث ،وأكثر تلك

الصيغ تتمثل يف األفعال :قال ،وقلت ،وقالت ،وأجاب،
وأجابت وسأل ،ومهس ،ونادى ... ،الخ ،وغريها.

واعتم�د أب�و ذؤي�ب صيغتين (قال�ت،).... :

(فأجبتها.).... :
ِ
الـمن ِ
ُ�ون َوريـبِه�ا َتت ََو َّجع
َأم َ
ـ�ن َ
والـدَ هر َليس بِمعتِ ٍ ِ
يز َُع
َ
ب من جَ ْ
ُ َ ُ
ك ِ
قـا َلت ُأ َم ْي َم ُة :ما لجِِ ْس ِم َ
شاح ًبا
ُم ُ
لت َو ِم ُ
ثل مالِ َ
ك َين َف ُع؟
ـنذ ابـت ََذ َ
ِ
َأم مـ�ا َلجِ نْبِ َ
�م َم ْض َجع ًا
ك ال ُيالئ ُ
يك َ
ـض َعـ َل َ
إال َأ َق َّ
ذاك ا َمل ْض َج ُع
ـج ِ
َف َ
ـأ َج ْبتُه�ا َأ ْن مـ�ا لِ ِ
س�م َي َأ َّن ُه
أودى بـنِ�ي ِمـن البِ ِ
الد َف َو َّدعوا
ْ َ َ َّ َ

فه�ذا احل�وار القائ�م بين أيب ذؤي�ب وأميم�ة (،((2

�ز القصي�دة وكأهن�ا ج�اءت إجاب�ة لس�ؤال أميم�ة،
م ّي َ
وم�ن ثم فهذا املقط�ع األول جاء لي�ؤدي وظيفة العتبة

االس�تهاللية ،حاول من خالله أبو ذؤيب أن جيعل من
هذه األبيات األربعة مدخ ً
ال اس�تهالل ًيا يلج من خالله

( )24قي�ل :إن أميم�ة زوجت�ه ،وقي�ل :إهن�ا امرأة أخ�رى غري أم
أبنائ�ه ،ألن امرأة كهذه مل تكتو بث�كل االبن هي التي هيام أن
يك�ون زوجه�ا متألقا قو ًي�ا ،وأنكر بعض الدراسين وجود
ام�رأة أصلا ويعتربوهنا صورة ومهي�ة جردها أب�و ذؤيب؛
لتسأل وتثري ما يف نفسه من أمل وحرسة ،انظر :حممد إبراهيم
حوار رثاء األبناء يف الشعر العريب حتى هناية العرص األموي
مكتبة املكتبة ،أبو ظبي ط1401 ،1هـ ص.16
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السردي يف الن�ص مع ه�ذه األبيات فيبرز لنا صوتان

االهنيار ،حماوال أن يلملم حزن الشاعر؛ لرأب صدعه،
االس�تفهام م�ن خالل صي�غ متتالي�ة تتناغ�م يف عالقة
محيمية بصيغ خربيه متوالية:

 أمن املنون وربيها تتوجع؟ -ما جلسمك شاح ًبا؟

 -أم ما جلنبك ال يالئم مضج ًعا؟

هذا االس�تفهام كأن�ه ال حيمل فيه غري االستسلام،

حيمل�ه وينكره .ويق�ول البالغيون يف مثل هذا الس�ياق:
يف االس�تفهام باهلم�زة تقرير بفعل ق�د كان ،وإنكار له مل

أيضا ال يملك يقينًا ،وإنام ينبض بالقلق
كان ( .((2وكأن�ه ً
أم�ام الزم�ن .ه�ذا القل�ق الذي ت َّب�دى يف قول�ه« :ومثل

مالك ينفع» .واليقني الذي يملكه ،يقني من «أن التوجع

أيضا أنه م�ا عن التوجع من
ال جي�دي نف ًع�ا ولكنه يدرك ً
حمي�ص .التوجع هنا أكث�ر مرارة ألنه توج�ع ٍ
جمد يائس،
يزيد من ش�دته ،إحساس الش�اعر بالعجز أمام رصوف
الدهر ونوائبه»(.((2

ولكنه صوهتا الذي رس�م بذور احل�وار الرسدي،

ب�ل وبذور نم�و النص كل�ه .ويف كل م�رة تظهر هذه
الب�ذور دون م�ن زرعها .ويظه�ر صوته الذي حياول
أن يس�تلهم هذه الرؤية املتوترة حيث يصور اإلنس�ان

( )25قال الش�يخ أبوحيان  :إن ُطلب باالستفهام تقرير أو توبيخ
أو إن�كار أو تعج�ب كان باهلم�زة  ....ومنها أهنا تس�تعمل
إلن�كار إثبات م�ا يقع بعده�ا .انظر :الزركيش ،ب�در الدين
حممد بن عبد اهلل ،الربهان يف علوم القرآن ،حتقيق أيب الفضل
الدمياطي ،دار احلديث ،القاهرة  ،2006،ص .527
( )26عدن�ان حممد امحد ،قراءة يف عيني�ة أيب ذؤيب ،جملة املوقف
األديب ،احتاد الكتاب العرب بدمشق؛ العدد 1995 ،292

الر َث ِ
احلوار الس ِدي يف َق ِصي ِ
ِ
دة ِ
اء ال َع َربِ َية َع ْينِ َّي ُة َأ يِب ُذؤَ ٍ
يب ُأن ُْمو َذ ًجا
ْ
عامد محدي عبد اهلل ُ َ :رَّ ْ
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املداف�ع عن نفس�ه وع�ن أحبت�ه يف وجه امل�وت دون
جدوى.
ِ
وتـ ُّل ِ
للـشـامتِني ُأ ِريـهــ ُِم
ـدي
جَ َ

�ب الدَّ ْه ِ
يّأن َلر ْي ِ
�ر ال َأت ََض ْع َض ُع

«وإذا مل يتوج�ع املرء من املوت فمن أي يشء يتوجع

إذن؟ إهن�ا املكاب�رة وحماول�ة االس�تهانة بامل�وت ال�ذي
ح�رص عىل مدافعته عن بنيه« ،ولقد حرصت بأن أدافع
عنهم» فأخفق ،ومل يبق أمامه إال التجلد فال يقوى املوت

عىل ضعضعته وإهناكه!! لقد كان أبو ذؤيب ينازل املوت

صوته الذي يصور احلادثة ،ويرس�م الفاجعة بخلفية

ولكنه�ا منازلة ال ختلو من املراوغ�ة ،واملخاتلة ،والرغبة

وذلك يف بيت القصيدة األول برؤية يقينية س�وداء ،تزيد
احل�وار من بدايته عم ًق�ا وحدة .هذه الرؤي�ة التي جتلت

ومن ث�م كان احلوار يف مقدمة القصيدة بداية مللحمة

املوت عند الش�اعر والتي تنطلق من حس�ه الكئيب جتاه

عىل األبيات الس�تة عشر كاملة وهي رشحية «يف إيقاعها

واهلدوء سبق العاصفة .ويقول هاريس« :إن امللفوظ هو

حزين�ة ،متخذة ش�عار «الده�ر ليس بمعت�ب من جيزع»

م�ن خلال الرشحي�ة األوىل م�ن النص والتي اش�تملت
وتركيبه�ا اللغوي ،تتناوس بني االنفع�ال احلاد الداخيل

الفاج�ع ،وبين الصيغ�ة الوثوقية اخلارجي�ة بني صوتني

يتحاوران»(.((2

صوته الذي يرسم معاين الفقد التي بدت أصيلة يف

أبيات القصي�دة ،ومرتامية يف أرجائها ،وكأنه يصور كل

أحاس�يس الفقد كش�اعر «أحس أن املوت يفسد احلياة،
فروعه هذا اإلحس�اس وغاله ،وأن فراشة احلياة األرسة
ّ

يف الشامتة يف الدهر الذي مل يستطع أن ينال منه»(.((2

احلياة ،عىل نحو كان يش�عرك أن الصمت س�بق الكالم،
ج�زء من أجزاء الكالم يق�وم به متكلم ،وقبل هذا اجلزء

وبع�ده هن�اك صمت من قب�ل املتكلم»( .((3فقد يش�مل

املتحاوري�ن أحيانً�ا صم�ت يس�بق حوارمه�ا ويتخلله؛
وذلك بقص�د توجيه احلوار واس�تمراره وداللته ،وكأن

الصمت هنا جزء يف بناء احلوار .والراصد حلوار الشاعر
م�ع أميمة ي�درك أن الصمت كان س�اب ًقا لبداي�ة احلوار

امللفوظ.

األلوان التي يطاردها ليمسك هبا ،حتوم فوق رأسه قلي ً
ال

صمتهما« :صوت (ها) وصوت�ه .وكأهنا املرة األوىل

احلياة التي يش�عر هبا الشاعر هبجة مروعة ألهنا مسكونة

صمت يسبق هذه الرشحية األوىل من النص وكأن أميمة

صوت�ه هنا حي�اول يف احلوار االس�تعالء عىل املوت،

مه�د للح�وار بالصمت،
صم�ت .حت�ى الش�اعر الذي َّ

ثم تغيب ،فكأن ش�ي ًئا م�ن أمره وأمره�ا مل يكن .وهبجة

هباجس الفناء القريب»(.((2

واالستهانة به والتجلد عليه.
ِ ِ
جَ َ ِ
�م
وت ُّل�دي للــش�امـتـني ُأ ِرهيِ ُ

�ب الدَّ ْه ِ
يّأن َلر ْي ِ
�ر ال َأت ََض ْع َض ُع

( )27كمال أب�و ديب ،الرؤى املقنعة نحو منهج بنبوي يف دراس�ة
الش�عر اجلاهلي�ة ،اهليئة املرصي�ة العامة للكت�اب ،القاهرة،
 1986ص.211
( )28وه�ب أمح�د رومي�ة ،ش�عرنا القدي�م والنقد اجلدي�د ،عامل
املعرفة ،الكويت ،مارس  1996ص .284

الر َث ِ
احلوار الس ِدي يف َق ِصي ِ
ِ
دة ِ
اء ال َع َربِ َية َع ْينِ َّي ُة َأ يِب ُذؤَ ٍ
يب ُأن ُْمو َذ ًجا
ْ
عامد محدي عبد اهلل ُ َ :رَّ ْ

التي تشعر فيها أن للصمت معناه ،وللسكوت موسيقاه.
والش�اعر صوتان يتحاوران يس�بقهام صمت ويتخللهام
عندما أجاب .ق�ال :فأجبتها ....تعرف معه كأنه رسيع
يف ال�رد  ،صام�ت يف اإلجاب�ة  .ألن رسع�ة اجل�واب ال
حتت�اج إىل فعل�ه .وكأن�ه أراد أن جيم�ع بني ف�اء الرسيعة
وبطء اجلواب.

( )29السابق ص.290
( )30س�عيد يقطين ،حتلي�ل اخلط�اب الروائي(الزم�ن ،السرد،
التبئير)  ،املرك�ز الثق�ايف الع�ريب ،ال�دار البيض�اء بيروت
 ،1989ص.17
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برا عن ه�ذه النفس
(أجبته�ا) ال�دال على التأين مع ً

ثم يس�تحيل أن ن�درك اآلخر خارج غرييت�ه ،أي خارج

هاجسا وحقيقة .هذه
واالس�ئلة التي صنعت من املوت
ً

على أن اإلنس�ان كائ�ن ح�واري ،حتى األن�ا يف املنظور

القلق�ة املتوت�رة التي تعاين حال�ة من الصراع الداخيل،
األس�ئلة التي رسعان ما تنتقل من تساؤالت داخلية إىل

خارجية وتنتقل بقصيدة هذه الفاجعة الفردية إىل مستوى
كوين ،فيتغري الفاعل من الشاعر إىل املوت ليطغى فتنتقل
التجرب�ة الداخلي�ة الفردية إىل جترب�ة يف العامل اخلارجي.

تبدو كأهنا بعيدة عن الذات ولكنها مرآة هلا.
وكأن احل�وار ال�ذي ب�دأه الش�اعر بين�ه وبين أميمة
(اخلارج�ي) نق�ل م�ن خالل�ه جترب�ة (داخلي�ة) كان
بمثاب�ة اخليط الذي يواصل املسير بنا نحو نس�ق درامي
تصاع�دي إىل ح�وار (داخلي) ينقل من خالل�ه جتارب
مخا إضاف ًيا للرصاع بني احلياة واملوت.
موحدة ،تعطي ز ً
بداي�ة القصي�دة كان�ت مع ه�ذا احل�وار املبارش بني
الش�اعر وأميمة ،ولكن ه�ذا احلوار مل يش�بع هذه احلالة
من الصراع الداخلي ،واألس�ئلة اجلوهرية فاملس�ألة ال
حيق�ق بغيتها ه�ذا احلوار املبارش؛ إذ رسعان ما تنكش�ف
حوارا داخل ًيا.
األوراق مجي ًعا ليكون
ً
ب) احلوار الداخيل:

العالئق التي تربطه باآلخر»( .((3ومن ثم فإن ذلك يؤكد
الفلسفي مرشوطة باآلخر الذي ينبثق يف ذات اإلنسان.

واحلوار الداخيل ،تشعر فيه أنه نوع من احلوار الدائري

ينطلق من ال�ذات ويعود إليها مبارشة« ،والش�خصية هنا

كأهن�ا تتس�اءل وال حتتاج إىل ج�واب إال أن يأيت ذلك من
تلقاء نفسه أو من داخله»( .((3ومن ثم جلأ الشاعر إىل تقنية

حوارية جديدة ،تتكرر مع هناية كل مشهد ،فيعزز الشاعر
بمشهد آخر يصل حلقات الرصاع بني املوت واحلياة.

ويعم�د أبو ذؤي�ب إىل خلق خيط مش�هدي متصل،

وكأنه يش�عرك يف كل مرة بحال�ة من حاالت الرضا بعد

رحل�ة م�ن التع�ب املضني ،ولع�ل جتاوب امل�وت لدى
الش�اعر هو ما يعكس تصوي�ره جلزئيات املوقف دخولاً
إىل تلك املش�اهد احلوارية الثالث�ة ،وكأنه يعمد إىل تلك

التفاصيل؛ لتحليل ما أمجله يف مقدمته احلكمية الشاملة،
ولتصب�ح االنطالق�ة النفس�ية على كآبته�ا ويأس�ها هي

املحور الدقيق الذي شد اللوحات بعضها إىل بعض.
اللوحة األوىل:

ه�و ح�وار ي�دور بين الش�خصية ونفس�ها ،أو ما
يكون معادلاً للنفس نحو األصحاب الومهيني واألشياء

والدَ ه�ر ال يبقـَى علـى حدَ َثانِ ِ
ـه
َ
َ
ُ َْ
َ
ِ ٍ
يف َر ِ
َّـ�ع
أس ش�اه َقـة َأ َعـ� ُّز مُمَن ُ
والدَ ه�ر ال يبقـَى علـى حدَ َثانِ ِ
ـه
َ
َ
ُ َْ
َ
الس ِاة َل�ه َجدائِ�دُ َأر َب ُع
َج ْ
�و ُن رَّ
ِ
الش ِ
وار ِ
ب ال َي ُ
ب َ
زال ك ََأنَّـ ُه
َصخ ُ
َعبـدٌ لآِ ِل َ
ـع
«مس َب ُ
«أبـي َربي َعـ َة ُ

يوج�د إال يف ح�وار ألن يف داخل�ه يوج�د اآلخ�ر ،ومن

( )33ميخائيل باختني( ،حتليل الرواية تولس�توي البعث) ،ترمجة
وتقديم حممد ب�رادة /جملة الثقافة األجنبية بغداد ،العدد ،2
السنة  3ربيع  ،1982ص.5
( )34فات�ح عب�د السلام ،احل�وار القصصي (تقني�ات عالقات
الرسدية) ص.111

غري الناطقة وس�واها»( .((3فالش�اعر حياور نفسه عندما

جيد حالة ملحة لذلك الرصاع الذي أمل به ،والناش�ئ من
بع�د األحب�ة؛ فيلجأ إلي�ه لتقديم احلاالت النفس�ية التي

تت�م يف وعيه اخلاص ( .((3ومعروف «أن الكائن البرشي

ذات�ه غير متجان�س ،وال يمتلك لغة وحي�دة ،بل هو ال

( )31السابق ص.67
( )32انظ�ر :عيل حوم ،أدوات جديدة يف التعبري الش�عري ،دائرة
الثقافة واإلعالم ،الشارقة ط ،2000 ،1ص.31
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الر َث ِ
احلوار الس ِدي يف َق ِصي ِ
ِ
دة ِ
اء ال َع َربِ َية َع ْينِ َّي ُة َأ يِب ُذؤَ ٍ
يب ُأن ُْمو َذ ًجا
ْ
عامد محدي عبد اهلل ُ َ :رَّ ْ
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َأك ََل َ
ـج
طاو َعتـ ُه َس ْم َح ٌ
ميم َو َ
اجل َ
ثل ال َق ِ
ِم ُ
نـ�اة َو َأز َع َلتـ ُه األَ ْم ُـر ُع
ٍ
بِ َق ِ
قيعـ�ان َس�قاهـا وابِ ٌ
ــل
ـ�رار
ِ
ٍ
ـع
ـرهـ� ًة ال ُيقـل ُ
ـ�م ُب َ
واه َف َأ َ
ثج َ
وض ٍ
َف َلبِث�ن حينـ ًا يعتَلِ
جـ�ن بِ َر َ
ـة
َ
َ
َ
ِ
َف َي ِ
ـع
جدُّ حين ًا يف العـالجِ َو َي ْش َم ُ
حتّ�ى إِذا ج�زَرت ِميـ�اه رزُونِ ِ
ـه
َ
ُ ُ
َ َ
ٍ
ِ ِ
َوبِ َ
ـع
ي
حيـن مـَل�اَ َوة َت َت َقـ َّط ُ
ـأ ِّ
مـر ُه
َذك ََر ُ
ال�ورو َد بهِ ا َوش�اقـى َأ َ
ُش�ـؤ ٌم َو َأق َب َ
ـع
ـل َحيـنُـ� ُه َي َتتَـ َّب ُ
َفاِف َتنَّهـ�ن ِمـن الس ِ
�ـواء َومـاؤُ ُه
ُ َّ
َ
ـع
ثـ�ر َوعا َنـ�دَ ُه َط ٌ
ريـ�ق َمهـ َي ُ
بِ ٌ
َفك ََأ هَّنـ�ا بِ ِ
يـ�ن ُينابِـ� ٍع
اجلـ�ز ِع َب َ
ِ
ِ
بمجُ َم ُع
َوأوالتذيال َعرجاء هَن ٌ
َ
س
َوك ََأن ُ
َّـه َّ
ـن َربـا َبـ ٌة َوكَـأنَّــ ُه َي رَ ٌ
فيض على ِ
الق�داحِ َو َيصـدَ ُع
ُي ُ َ
وك ََأنَّمـا ه ِ
ـب
ـ�دو ٌس ُم َت َق ِّل ٌ
ـو م َ
ُ َ
َ
يف الك ِّ
ـع
ـو َأض َل ُ
َ�ف إِلاّ َأنَّـ� ُه ُه َ
وقمقعدَ رابِ ِ
الضـ
ىء ُّ
َف َو َر ْد َن َوال َع ُّي ُ َ َ
ـر ِ
باء َف َ
ـع
ـ�وق النَّ ْظـ� ِم ال َي َت َت َّل ُ
َ
بـاردٍ
فَشرَ عن يف حج ِ
ذب ِ
رات َع ٍ
َ ْ َ َ َ
بالبِطاحِ تَغيب ِ
َح ِص ِ
فيهاألَك ُْر ُع
ُ
ِ
عـن ِح ّسـًا ُدونَـ ُه
بن ُث َّم َس�م َ
فَشرَ ِ َ
ف ِ
احل ِ
ب َق ْر ٍع ُي ْق َر ُع
شرَ َ ُ
جاب َو َر ْي َ
ـ�ص ُم َت َل ِّب ٍ
َميمـ� ًة ِمـ�ن قانِ ٍ
ـب
َون َ
ِ
ـشء َأ َج ُّ
ـع
ـش َو َأق ُط ُ
يف َك ِّفه َج ٌ
ِ
ـرن واِمترَ س�ـت بِ ِ
ـه
َفنَكرنَ� ُه َفنَ َف َ َ َ َ
هاديـ ٌة و ٍ
ِ
هـاد ُج ُ
ـع
َس
رش ُ
�طعاء َ َ
ُ
َجـود عائِ ٍ
ٍ
ـط
َف َرمى َف َأن َف َذ ِمـ�ن ن
َس�ه ًام َفخَ َّـر َو ُ
ـع
ريش�ـ ُه ُمت ََص ِّم ُ

الر َث ِ
احلوار الس ِدي يف َق ِصي ِ
ِ
دة ِ
اء ال َع َربِ َية َع ْينِ َّي ُة َأ يِب ُذؤَ ٍ
يب ُأن ُْمو َذ ًجا
ْ
عامد محدي عبد اهلل ُ َ :رَّ ْ

ْراب هـ�ذا رائِغـا
َف َبـ�دا َلـ� ُه َأقـ ُ
�ث يف الكِ ِ
َع ِ
ال ف َع َّي َ
ج ً
نانة ُي ْر ِج ُع
ِ
صاع ِد ّيـ ًا ِم ْط َحـر ًا
�ق
َف َرمى َف َأ َحل َ
ِ
ـع
بِالك َْشحِ َفاشتَم َل ْ
ت َع َليـه األَ ْض ُل ُ
ـ�ن َف ِ
ـهـار ٌب
ـ�ن ُحتُو َف ُ
ـه َّ
َف َأ َبدَّ ُه َّ
بِ َذمائِ ِ
بـ�ار ٌك ُمت ََج ِ
ـ�ه َأو ِ
ـع
عـج ُ
ِ
بـ�ات ك ََأنَّمـا
َي ْع ُث ْ�ر َن يف َحـدِّ ال ُظ
ذر ُع
ك ُِس َي ْ
ت ُبرو َد َبنـي َيزيـدَ األَ ُ
واللوحة األوىل قدّ م هلا الش�اعر بمقدمة استهاللية

يقينية يتس�اوى فيها املوت واحلي�اة « :والدهر ال يبقى
حل ُم ِ
�ر ،وفرحتها بام
عىل حدثانه» .قدّ م مش�هد نش�اط ا ُ

ترع�اه من خصب العش�ب ومح�ار الوح�ش جيمعها،
ويفرقه�ا ،ويصي�ح كأنه ي�وزع عليه�ا أقداحها وحالة
الف�رح متلؤه�ا .والصياد ق�د حتزم؛ ليس�تعد لصيدها،

ويرم�ي الصائد س�همه بعد أن أمس�ك قوس�ه ونباله،

آخرا
فينف�ذ يف أت�ان طويل�ة فتموت ،ث�م يأخذ س�هماً ً
لريمي به احلامر ،وتتفرق أسهمه يف احلمر ،فيعطي كل
واح�د نصيبه من املوت؛ بع�د أن كان ينعم بنصيبه من

احلياة.

اللوحة الثانية:

والدَ ه�ر ال يبقـَى علـى حدَ َثانِ ِ
ـه
َ
َ
ُ َْ
َ
ِ
ـالب ُم َـر َّو ُع
ـب َأ َفزَّتـ ُه الك ُ
َش َب ٌ
َشع َ ِ
ِ
يات ُفـؤا َد ُه
الب
الضار ُ
ف الك ُ
َ
بح ا ُمل َصدَّ َق َيفـز َُع
الص َ
َفإِذا َيرى ُ
َو َيع�و ُذ بِاألَرطـى إِذا مـا َش� َّفـ ُه
راحتـ ُه َبلِ ٌ
يـ�ل زَعـز َُع
طـ�ر َو َ
َق ٌ
يرمي بِعين ِ
ُيـ�وب َو َطر ُفـ ُه
َيـه الغ
َ
َ
َ
ُم ٍ
ـع
سم ُ
غض ُي َصدِّ ُق َطر ُف ُه مـا َي َ
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�ـر ُق َمتنَـ� ُه َف َبـ�دا َلـ ُه
َفغَـ�دا ُي َش ِّ
َأولـى َس�وابِ َقهـا َقريبـ ًا تـُوز َُع
ِ
ِ
روجـ ُه
هتاج من َف َز ٍع َو َس�ـدَّ ُف َ
َفا َ
ـ�وار :وافِ ِ
غُرب َض ٍ
يـان َو َأجـْدَ ُع
ٌ
ـ�ن َويحَ تَـمـ�ي
َي َنهش�نَـ ُه َو َي ُذ ُّب ُ
ـه َّ
َع ْب ُل َّ
ـع
ـوى بِال ُط َّرتَيـ ِْن ُم َو َّل ُ
الش َ
َفنَحـا لهَ ـا بِ ُم َذ َّل َق ِ
ـيـن ك ََأنَّـمـا بهِ ِام
ِ
�ن النَض�حِ ا ُمل َجـ�دَّ حِ َأيـْ�دَ ُع
م َ
َفك َ
َـ�أ َّن َس� ّفو َد ِ
يـن لمَّـ�ا ُيقـتَـ�را
جال َله بِ َش ِ
ـواء َش ٍ
ـرب ُينـز َُع
َع ِ ُ
حَ�ت الغ ِ
ُبـ�ار َو َجن ُبـ ُه
َفصرَ َ عنَ� ُه ت َ
ُـل َج ٍ
ُم َتترَ ِّ ٌب َولِك ِّ
صـر ُع
نـب َم َ
ِ
قصدَ ُعص َبـ ًة
َحتّى إِذا ارتَدَّ ت َو َأ َ
ِمنها َوقـا َم شرَ يدُ هـ�ا َيت ََض َّـر ُع
ـالب بِكَـ ِّف ِ
َف َبـدا َلـ� ُه َر ُّب الكِ ِ
ـه
ٌ
هـاف ُ
ـن ُم َقـز َُّع
بيض ِر
ٌ
ريش ُ
�ه َّ
َفرم�ى لِي ِ
نق َ
ـذ َف َّرهـ�ا َف َهـوى َلـ ُه
ُ
َ
ـ�ذ ُطرت ِ
َيـ�ه املِنـز َُع
�هـم َف َأن َف َ َّ
َس ٌ
نيـ�ق ِ
تـار ٌز
َفكَب�ا كَمـا َيكبـ�و فِ ٌ
بِ ُ ِ
بــر ُع
اخلبـ�ت إِلاّ َأنَّـ� ُه ُه َ
ـ�و َأ َ
واللوح�ة الثاني�ة كانت لث�ور الوح�ش ،وكأهنا ممثلة

حلض�ور الذات من أجل مقاومة املوت ،فانترصت رغبة
ال�كالب جمتمعة يف موت الثور على رغبته يف احلياة .ومل

يك�ن ما مأله بني قوائمه بالع�دو الرسيع رغم ضخامته،
وغل�ظ قوام�ه حائًل�اً بين�ه وبين ال�كالب ،إذ رسع�ان

م�ا راحت ال�كالب تنهش�ه وتندف�ع إليه وه�و يدفعها،

وحي�اول أن حيتم�ي منه�ا حت�ى اس�تل س�يفه األخير ،

وح�اول أن يدفعها بقرنيه يف أجوافها حتى ظهر الصياد،
وكأن�ه حيمل بو ًق�ا ُينعي به م�وت الثور ،فريميه بس�همه
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ٍ
م�وت أبدي تغيب
ليش�غله عن الكالب ،فاستس�لم إىل
مع�ه الذات بع�د حضوره�ا ،وتنقيض احلياة م�ع حتمية

املوت»(.((3

اللوحة الثالثة:

والدَ ه�ر ال يبقـَى علـى حدَ َثانِ ِ
ـه
َ
َ
ُ َْ
َ
ـق َ ِ
مست ِ
َّـع
َشع ٌـر َح َل َ
احلديـد ُم َقن ُ
ُ
ِ ِ
ِ
جهـ ُه
رع َحتّى َو ُ
حمَ َيت َع َليه ال�د ُ
ِمن حرها يـوم الك ِ
ـع
َرهيـة َأس َف ُ
َ ِّ َ َ
َ
ِ
ـم َجريهُ ـا
تَعدو بِ ِه َخ
وصاء َيفص ُ
ُ
ح َل َق ِ ِ
خـو تمَ ـز َُع
الرحا َلة َف ِه َي ِر ٌ
َ

بوح لهَ ا فَشرَ َّ َج لحَ َمهـا
الص َ
َقَص�رَ َ َ
بِالن َِّي َف ِه َي تَثوخُ فيهـا ا ِ
ـع
إلص َب ُ
ـي
ـ�ق َأنس�اؤُ هـا َعـ�ن قـانِ ٍ
ُم َت َف ِّل ٌ
كَال ُق ِ
رط ٍ
ُبـر ُه ال ُي َ
ـع
رض ُ
صاو غ ُ
تَأبى بِدُ َّرتهِ ا إِذا مـا اِس�ت ِ
ُكر َهـت

إِلاّ َ
ـع
احل
مـيـ�م َفـإِنَّـ� ُه َي َت َب َّ
ـض ُ
َ
وغ ِ
ـ�ه الكُمـ�ا َة ور ِ
بينَنـ�ا َتعن ُِّق ِ
ـه
َ
َ
ََ
ـع
تيـح َلـ ُه َج
ـرىء َسل َف ُ
َيوم ًا ُأ َ
ٌ
يع�دو بِ ِ
ِ
�ه هَ ِن ُ
ش�ـاش ك ََأنّـ ُه
ـش ا ُمل
َ
ـع
�ليـم َرج ُعـ ُه ال َيظ َل ُ
َصدَ ٌع َس ٌ

( )35الرصاع يف هذه اللوحة مل يكن بني الصياد وكلبه أمام الثور،
وإنام رصاع بني الدهر ووسائله ،وقوته أمام الثور اهلالك ال
حمالة ،وهذا ما ذهب إليه د .عيل البطل ويكون يف هذا خمال ًفا
ل�رأي النوهي�ي حين رأى أن أب�ا ذؤيب يف ه�ذه اللوحة قد
اس�تلهمها من قول اجلاحظ “ :ومن عادة الش�عراء إذا كان
الشعر مرثية أو موعظة أن تكون الكالب هي التي تقتل بقر
حيا أن تك�ون الكالب هي املقتولة”.
الوح�ش ،وإذا كان مد ً
انظر :عيل البطل :الصورة يف الشعر العريب بريوت،1989 ،
ص .133 -132وانظ�ر  :حمم�د النوهي�ي :الش�عر اجلاهيل
منه�ج يف دراس�ته وتقويم�ه ،دار القومي�ة ،القاه�رة ،ج2
ص .759وانظ�ر  :اجلاح�ظ :أبو عثامن عم�رو بن حمبوب،
احلي�وان  ،حتقيق عبد السلام ه�ارون ،دار الكتاب العريب
بريوت ،ط ،3ج 1ص20

الر َث ِ
احلوار الس ِدي يف َق ِصي ِ
ِ
دة ِ
اء ال َع َربِ َية َع ْينِ َّي ُة َأ يِب ُذؤَ ٍ
يب ُأن ُْمو َذ ًجا
ْ
عامد محدي عبد اهلل ُ َ :رَّ ْ
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يالهـمـا
َفتَنا َديـ�ا َوتَوا َقـ َفـت َخ ُ
ـ�ل اللِ ِ
الهـا َب َط ُ
قـاء خُ َ
َوكِ مُ
مـدَّ ُع
مت ِ
َحام َي ِ
يـ�ن ا َملجـدَ ك ٌّ
ـق
ُـ�ل واثِ ٌ
ُ
ِ ِ
َـع
بِ َبالئـ�ه َوال َيـ�و ُم َيـو ٌم َأش�ـن ُ
يهمـ�ا َمرسو َد ِ
َو َع َل ِ
تـان َق مُ
ضاهـا
ـع
الس�وابِـ ِغ تُـ َّب ُ
داو ٌد َأو َصن ُ
َـع َ
الهـا فـي َك ِّف ِ
َوكِ مُ
ـه َيزَنِـ َّيـ ٌة فيهـا
ِ
ـ�ع
ِس ٌ
نـ�ارة َأص َل ُ
�نـان كَا َمل َ
�ـح ذا َرون ٍ
َوكِ مُ
َــ�ق
الهـ�ا ُمت ََو ِّش ٌ
ـع
َع ْضب ًا إِذا َم َّس الضرَ ي َبـ َة َي ْق َط ُ
�يهـمـا بِنَـوافِ ٍ
َفس ِ
ـذ
َفتَخا َلس�ـا ن َ
ِ
ِ ِ
ـع
َكنَوافـذ ال ُع ُبـط ا َّلتـي ال ت ُْر َق ُ
ماج ٍ
عيشـ َة ِ
الها َقد َ
عاش َ
َوكِ مُ
ـد

ـع
الء َلو َأ َّن َشيئـ ًا َين َف ُ
َو َجنى ال َع َ

ثال ًثا :لغة احلوار:

تعد لغة احلوار يف أي عمل أديب جدارية تنطق عربها

الش�خوص ويس�تند إليه�ا العم�ل ،واملتأم�ل يف نوع�ي
احل�وار الذين أرشنا إليهام واحل�وار الداخيل منه بخاصة
ي�رى أنه ق�د خلق ظ ً
ال الزم الش�اعر ،وح�اوره وهدف
إىل إجي�اد أبع�اد رسدي�ة تنه�ض بالنص ،وتأخ�ذ املتلقي
إىل أج�واء ما وراء الن�ص يف رحلة تأملية خت�دم الراوي

والنص يف آن واحد.

مفتتحا للحوار اخلارجي ،وكأنك
وجاء االس�تفهام
ً

تش�عر أنه تس�اؤل احلائر العاجز عن اجلواب ،والذي ال
يريد لتساؤله من أحد جواب.

واللغة املستخدمة هنا يف هذا احلوار تتسم بالوضوح،

حتى أفعال احلوار :قالت ،...فأجبتها .... :هي يف مجلتها
أفع�ال بس�يطة يف تركيبه�ا ،معق�دة يف إحساس�ها ،وكأنه

أراد أن ينق�ل ألميمة اجل�واب املألوف ،والذي ال يتطلب

واللوح�ة الثالث�ة  :لبط�ل ثال�ث يواج�ه امل�وت ،فاختذ

من�ه تَسُت�رُ وال مداجاة ،وكأن نفس�ه نفس�ان :نفس تنطق

ُمكِّنت هلام أسباب السيادة والسطوة والقوة ،ووسائل البقاء

املنية وما يقتضيه اإلحساس هبا من فزع ،وجزع ،وتصرب،

الشاعر من الفارس أداة لرسمها .والصورة كانت لفارسني
واحلي�اة املرتفة .ولكن أنى هلام ذلك؟ وكل منهام يظهر كأنه
بطل عمالق خيتلس نفس صاحبه بطعنات نافذة ال يمكن
هلا االلتئام لينتهي املوقف يف مجلته إىل املوت والفناء.

ه�ذه اللوحات الثلاث م َّثلت نغمات متباينة حلوار

انعكاس�ا
داخلي ،انطل�ق إليه الش�اعر ،وه�ي يف مجلتها
ً

هل�ذا احل�وار اخلارج�ي ال�ذي ب�دأه الش�اعر وكأن هذه
احلال�ة التي مر هبا من كآبة ويأس ،كانت انطالقة نفس�ية

ش�دَّ ت اللوح�ات الثالث بعضه�ا إىل بع�ض .وإذا كان

النص قد بدأ باهنيار اإلنس�ان أمام املوت (الشاعر الذي
فقد بنيه) رغم جه�ده يف املقاومة (حوار خارجي) ،فإنه
ينتهي باهنيار اإلنس�ان أمام امل�وت لكن بعد جمموعة من

اللوحات الرسدية (حوار داخيل).

الر َث ِ
احلوار الس ِدي يف َق ِصي ِ
ِ
دة ِ
اء ال َع َربِ َية َع ْينِ َّي ُة َأ يِب ُذؤَ ٍ
يب ُأن ُْمو َذ ًجا
ْ
عامد محدي عبد اهلل ُ َ :رَّ ْ

نفس خاضعة هلول
لتُس�كت ،ونفس تصمت لتُبكي .إهنا ُ

وتصدع ،وفش�ل .فجاء املعجم اللفظي قائماً عىل أس�اس
التوجع ،والتلف ،واملرصع ،والتصدع عند الشاعر وقائماً
عىل أس�اس الش�دة ،والقس�وة ،والق�وة ،والرشاس�ة من
املوت .فنقل رصا ًعا ظاهره القوة وباطنه االستسالم.

وم�ن ثم ج�اء املعج�م اللفظ�ي موز ًعا بني الش�اعر

وجزعه ،واملوت وسطوته.
اجلزع والتوجع (الشاعر)

 تتوجع -جيزع -شاح ًبا-ابتذلت-أقض-و َّدعوا -غصة-
عربة-ال تقلع -حترموا-فغربت-
عيش-ناصب -أدافع -تدمع -ال
أتضعضع -تصدعوا.

القسوة والرشاسة (املوت)

املنون – ريبها – ليس
بمعتب -ال تدفع-أنشبت
أظفارها -ال تنفع – فجع
الزمان.
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حت�ى وإن كثرت مف�ردات التوج�ع والتص�دع ،واجلزع

مهما تعددت س�بل النج�اة املؤقت�ة منه .وه�ذا ما جعل

هو املنترص ،حتى وإن تقلصت مفردات رشاسته وقسوته.
أظفاره�ا
ت
وإذا ا َملنِيّ� ُة َأن َْش� َب ْ
َ
ٍ
�ت َّ
�ع
َأ ْل َف ْي َ
كل تمَ يم�ة ال تَن َف ُ

اللوحات حوار الهث ،تألق معه الرسد.

واألمل ،إال أن امل�وت ال يعرف عتبى مل�ن جيزع ،يف النهاية

والش�اعر س�بق أن قدَّ م لنا يف احل�وار الداخيل ثالث

لوح�ات ،عرض خالهل�ا جمموعة من املش�اهد احلركية،

أساس�ها الرصاع بني الكائنات واستخدم فيها حيوانات
متنوع�ة يف قوهت�ا وضعفها .ويف كل لوح�ة يكون البطل
فيه�ا يف مواجه�ة ق�دره ،ف ُيس�حق متا ًم�ا أم�ام امل�وت.
فالش�اعر تعامل مع البطولة ومقومات احلياة من منظور

اهنزامي أساسه االنتصار املطلق للموت عىل احلياة ،فبدأ
مستس�لم للم�وت يف كل صورة ،مؤم� ٌن بحتميته
وكأنه
ٌ
مفردات القوة

لغة احلوار الداخيل الذي رس�مه الش�اعر من خالل هذه
انظر معي إىل هذه اللوحة حلامر الوحش ،حني رس�م

لنا الشاعر مقومات قوته وما عرف عنه من طول عمره،
ونشاط احلمر وشدة فرحتها حوله بام تراعاه من خصب

العشب وهو جيمعها ويفرقها ويصيح ثم ترد املاء ،ولكن
يظهر الصياد وقد تحَ َ َّزم هلا وأمسك قوسه ونباله وليعطي

كل واح�د نصيبه من املوت .فيأيت املوت يف قمة حلظات
لذة احلياة.

واملتأم�ل ملف�ردات املعج�م اللفظ�ي التي رص�د لنا من

خالهلا أبو ذؤي�ب مفردات القوة والبس�الة نجدها تتحطم

على عتبة املوت ،وبينهام ش�اعر يرصد احلدث ،ويستس�لم

له ،ونفوسنا بني اجلميع تلهث من خالل معجم لفظي دال.

لذة احلياة وميالد املوت

قسوة املوت

ـ جون الرساة -صخب الشوارب – ـ فوردن -فرشعن -فرشبن-فنكرنه ـ فرمى -فأنفذ -فخر – فأحلق
فاشتملت فأبدّ هن.مسبع -أكل اجلميم -طاوعته سمحج -فنفرن.
أزعلته األمرع _ يفيض – يصدح-مدوس -متقلب-أضلع

انظ�ر معي إىل هذه األفع�ال ،وهي تتواىل ،وكأن كل

دخل�ت يف رصاع م�ع ثور الوحش ،وعمله�ا يف احلقيقة

إهنا أفعال فرحة وس�عادة وحياة .وعىل قدر اللذة يكون

(مقدمات امل�وت) حتى يدركه صاحبها؛ فريميه بس�هم

فعل يمس�ك برقب�ة اآلخ�ر (فوردن-فرشعن-فرشبن)
احلرمان (فرمى ،فأنفذ ،فخر ،فرمى ،فأحلق ،فاشتملت،
فأبده�ن) أفع�ال تدمري وقت�ل .وكأن األفع�ال تتواىل يف

تتابع سينامئي حاد والهث ،يتألق معه الرسد.

ليس أن تصرع الثور ،بل أن تنهك قواه ،وتعطل هروبه
مصيب فيخر رصي ًعا»(.((3

ومن ثم فإن املعجم اللفظي توزع بني حضور الذات

والت�ي مثلها ثور الوحش ومقومات قوته (القوة) ،وبني

وإىل لغة احلوار يف اللوحة الثانية انتقل الشاعر من محر

مقدمات املوت ومثلتها كالب الصياد واملوت برشاسته

حني اس�تدعى الشاعر جمموعة من كالب الصيد ،والتي

( )36انظ�ر :حمم�د النوهي�ي ،الش�اعر اجلاهيل ،منهج يف دراس�ته
وتقويمه ،ج ،2ص.759

الوح�ش إىل مواجه�ة جديدة للموت م�ع ثور الوحش،
وال�ذي م ّث�ل حض�ور الذات م�ن أجل مقاوم�ة املوت،
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وقوته ومثلها الصياد وأدواته.

الر َث ِ
احلوار الس ِدي يف َق ِصي ِ
ِ
دة ِ
اء ال َع َربِ َية َع ْينِ َّي ُة َأ يِب ُذؤَ ٍ
يب ُأن ُْمو َذ ًجا
ْ
عامد محدي عبد اهلل ُ َ :رَّ ْ
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حضور الذات (القوة)

مقدمات املوت (الكالب)

شبب -أفزته -يعوذ -فاهتاج -الكالب الضاريات-ينهشنهسد فروجه-يذهبن -حيتمي -فنحا فرصعنه-ارتدتبمذلقني-سفودين -قام رشيدها-
يترضع

املوت (الصياد)

– -فبدا -رب الكالب -بكفه بيض
رهاف-
فرمى-فهوى-فأنفذ-فكبا.

ويف اللوح�ة الثالث�ة يتخ�ذ الف�رس والف�ارس أداة

املوت ورشاس�ته .واملعج�م اللفظي يف احل�وار الداخيل

ووسائل احلياة املنعمة املرتفة ،والتي ظهرت عىل فرسيهام

ورشاس�ته ،وكأنه يريد أن يدلل على أن املوت ال يعرف

لرس�مها ،فبع�د أن هتي�أت للفارسين أس�باب الق�وة،

من خالل صفات الضخامة والقوة.

ولك�ن هذي�ن الفارسين العمالقني نف�س كل منهام

ختال�س نفس صاحبه بطعنات ناف�ذة ليس هلا عالج وال

التئ�ام؛ لتنته�ي أس�باب الق�وة إىل املوت والفن�اء ،وتأيت
هناية القصيدة متساوقة مع بدايتها .ومركز دائرهتا.
ماج ٍ
عيشـ َة ِ
الها َقد َ
عاش َ
َوكِ مُ
ـد
ـع
الء َلو َأ َّن َشيئـ ًا َين َف ُ
َو َجنى ال َع َ

تنوع�ت مفرداته بني مف�ردات القوة وأس�باهبا ،واملوت
عتب�ى ملن جيزع (ح�وار خارجي) ،وال يع�رف عتبي ملن

يقوى (حوار داخيل).

خامتة:

كن�وزا رسدي�ة يذخر هب�ا تراثنا
ال ش�ك أنن�ا نمتلك
ً

الع�ريب ،وقصي�دة أيب ذؤي�ب اهل�ذيل واح�دة م�ن ه�ذه

بارزا قاد
دورا ً
الكن�وز ،والتي لعب فيها احلوار الرسدي ً
خالهلا األحداث.

مع قوله:
أظفاره�ا
ت
وإذا ا َملنِيّ� ُة َأن َْش� َب ْ
َ
ٍ
�ت َّ
�ع
َأ ْل َف ْي َ
كل تمَ يم�ة ال تَن َف ُ

وراء النص.

وج�اء املعج�م اللفظ�ي هل�ذه اللوح�ة موز ًع�ا بين

اعتامده عىل مجل وإحياءات قادت األحداث.

مقومات القوة للفرس والفارس واملوت.
مقومات القوة (الفرس – الفارس)

املوت

مستشعر -حلق احلديد -مقنع -محيت  -يوم أشنع-عليه الدرع -خوصاء -فرشج -حلمها متفلق فتخالسا بنوافذ-
أنساؤها -هنش املشاس – صدع-سليم ال تُرقع
رجعه ،بطل اللقاء -متحاميني املجد-واثق
ببالئه-يف كفه يزنية – فيها سنان كاملنارة

والالف�ت أن املعج�م اللفظ�ي يف احل�وار اخلارج�ي

تنوعت مفرداته بني استسلام الش�اعر وجزعه ،وقسوة

الر َث ِ
احلوار الس ِدي يف َق ِصي ِ
ِ
دة ِ
اء ال َع َربِ َية َع ْينِ َّي ُة َأ يِب ُذؤَ ٍ
يب ُأن ُْمو َذ ًجا
ْ
عامد محدي عبد اهلل ُ َ :رَّ ْ

ش�اعرا متفننًا يف اختيار لغة حوارية
 بدا أبو ذؤيبً
فاعلة ،اس�تطاعت أن حتل�ق باملتلقي إىل أجواء ما

 كان للحوار الرسدي دور مميز يف القصيدة من خالل اختذ احلوار يف القصيدة نمطني :خارجي :يستدعيالشرح والتأويل ،وه�دف إىل اإلقناع .وداخيل:
حياور فيه الش�اعر نفس�ه عندما جيد حاجة ملحة

لذلك الرصاع الذي أمل به.

 تنوع�ت لغة احلوار داخل النص من خالل معجملفظي ثري يتناسب مع حالة الشاعر وجتربته.

 إنن�ا بحاجة إىل أن ننفض الغب�ار عن جواهر تراثناالع�ريب ليظه�ر برؤي�ة جدي�دة يف ص�ورة جديدة

تأرس القلوب والعقول.
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املصادر واملراجع

أوال :املراجع العربية.

 اب�ن األثير ،عز الدين أبو احلس�ن علي بن حممد،أس�د الغاب�ة ،حتقيق حمم�د إبراهيم البن�ا ،وحممد
أمحد عاشور ،دار بريوت ،بريوت.1966 ،

 اب�ن األثير ،عز الدين أبو احلس�ن علي بن حممد،الكامل يف التاريخ ،دار صادر بريوت.1965 .

 األصفه�اين ،أب�و الفرج عيل بن احلسين بن حممدالق�ريش ،األغ�اين ،دار الكتب املرصي�ة ،القاهرة

.1935

 البغ�دادي عبد الق�ادر عمر ،خزان�ة األدب ولبلباب لسان العرب املطبعة األمريية ،بوالق طـ،1
1299هـ.

 روجر م .بس�فيلد ،فن الكات�ب املرسحي ،ترمجة:دريني خشبة ،القاهرة.1964 ،

 الزركشي ،بدر الدين حممد بن عبداهلل ،الربهان يفعلوم الق�رآن  ،حتقيق أيب الفضل الدمياطي  ،دار

احلديث  ،القاهرة .2006،

 س�عيد عل�وش ،معج�م املصطلح�ات األدبي�ةاملع�ارصة ،دار الكت�اب العريب ،بيروت ،مطبعة

املكتبة اجلامعية .1985

 س�عيد يقطين ،حتليل اخلط�اب الروائ�ي (الزمن،السرد ،التبئير) املرك�ز الثق�ايف الع�ريب ،ال�دار

البيضاء .1989

 ابن سالم ،حممد بن سالم اجلمحي ،طبقات فحولالشعراء ،قراءة ورشح حممود حممد شاكر ،مطبعة

 -البلاذري ،أبو القاس�م العبايس أمح�د بن حييى بن

املدين ،القاهرة د .ت.

 -ثزفتان تودوروف ،شعرية النثر ،ت :أمحد املديني،

األنف يف رشح السيرة النبوية البن هشام ،قدم له

جابر ،فتوح البلدان ،ليدن.1968 ،

جمل�ة الثقاف�ة األجنبية العدد  .19دائرة الش�ؤون
الثقافية العامة ،بغداد .1982

 ثعل�ب ،أبو العباس أمحد بن حييى ،قواعد الش�عر،رشح وحتقيق عبد السلام هارون ،دار املعارف،
القاهرة ،ط.1969 ،3

 اجلاح�ظ :أب�و عثمان عم�رو بن بحر ب�ن حمبوب،احليوان ،حتقيق عبد السالم هارون ،دار الكتاب

العريب بريوت ،ط.3

 اب�ن حج�ر ،ش�هاب الدي�ن أب�و الفض�ل أمحد بنعلي بن حممد العس�قالين ،اإلصاب�ة ،دار صادر،
بريوت 1928م.

 اب�ن رش�يق ،أيب علي احلس�ن بن رش�يق القيرواين،العمدة يف حماس�ن الش�عر وآدابه ،حتقيق حممد حميي
الدين عبد احلميد ،دار اجليل بريوت ،ط ع.1972 ،
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 السهييل أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل ،الروضوعلق عليه وضبطه :طه عبد الرؤوف سعد ،مكتبة

الكليات األزهرية ،القاهرة.1971 ،

 اب�ن طباطب�ا ،حممد ب�ن أمحد ،عيار الش�عر ،حتقيقوتعليق د .طه احلاجري ،ود .حممد زغلول سالم،
املكتبة التجارية الكربى ،القاهرة.1956 ،

 عدنان حممد أمح�د ،قراءة يف عينية أيب ذؤيب ،جملةاملوق�ف األديب ،احت�اد الكتاب العرب بدمش�ق؛
العدد ،1995 ،292

 -عيل البطل :الصورة يف الشعر العريب بريوت.1989 ،

 علي ح�وم ،أدوات جدي�دة يف التعبير الش�عري،دائرة الثقافة واإلعالم ،الشارقة ط.2000 ،1

 فات�ح عب�د السلام ،احل�وار القصصي تقنيات�هوعالقاته الرسدية ،واملؤسسة العربية للدراسات
والنرش ،بريوت ،طبعة أوىل.1999 ،

الر َث ِ
احلوار الس ِدي يف َق ِصي ِ
ِ
دة ِ
اء ال َع َربِ َية َع ْينِ َّي ُة َأ يِب ُذؤَ ٍ
يب ُأن ُْمو َذ ًجا
ْ
عامد محدي عبد اهلل ُ َ :رَّ ْ
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 اب�ن قتيب�ة ،أب�و حمم�د عبد اهلل بن مس�لم ،الش�عروالش�عراء ،حتقيق ورشح أمحد حممد ش�اكر ،دار

املعارف القاهرة.1966 ،

 القريش ،أبو زيد حممد بن اخلطاب ،مجهرة أش�عارالع�رب يف اجلاهلية واإلسلام ،حتقيق عيل حممد
البجاوي ،هنضة مرص ،مرص ،د .ت.

 كمال أبو ديب ،ال�رؤى املقنعة نح�و منهج بنبوييف دراس�ة الش�عر اجلاهلية ،اهليئة املرصية العامة

للكتاب ،القاهرة.1986 ،

 حمم�د إبراهيم حور ،رثاء األبناء يف الش�عر العريبحتى هناية العرص األموي مكتبة املكتبة ،أبو ظبي

ط1401 ،1هـ.

 حمم�د النوهيي ،الش�عر اجلاهيل ،منهج يف دراس�تهوتقويمه ،دار القومية ،القاهرة.

 ميخائي�ل باختين( ،حتلي�ل الرواي�ة تولس�تويالبع�ث) ،ترمجة وتقديم حممد برادة /جملة الثقافة
األجنبية بغداد ،العدد  ،2السنة  3ربيع .1982

 وه�ب أمحد رومية ،ش�عرنا القديم والنقد اجلديد،عامل املعرفة ،الكويت ،مارس .1994

 يوس�ف حطين�ي ،يف رسدي�ة القصي�دة احلكائي�ةنموذج�ا) ،منش�ورات اهليئ�ة
(حمم�ود دروي�ش
ً

العامة الس�ورية للكتاب ،وزارة الثقافة ،دمش�ق
.2010

الر َث ِ
احلوار الس ِدي يف َق ِصي ِ
ِ
دة ِ
اء ال َع َربِ َية َع ْينِ َّي ُة َأ يِب ُذؤَ ٍ
يب ُأن ُْمو َذ ًجا
ْ
عامد محدي عبد اهلل ُ َ :رَّ ْ
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تقدير الذات وعالقته بالسلوك االجتماعي وتقلبات المزاج
لدى مدمني المخدرات بوالية الخرطوم (السودان)
		

		

أ.د.مهيد حممد املتوكل
جامعة أم درمان اإلسالمية

		

		

املستخلص
هدفت الدراسة إىل الكشف عن مستويات تقدير الذات وعالقته
بالسلوك االجتامعي وتقلبات املزاج لدى مدمني املخدرات بوالية
اخلرطوم (السودان) .اس�تخدم املنهج الوصفي ،تم اختيار العينة
بالطريقة العش�وائية البس�يطة والتي بلغ�ت ( )195مفحوص ًا من
الذكور الذين ترتاوح أعامرهم بني ( )55 - 20سنة املرتددين عىل
وحدات العالج النفيس باملسشتفيات احلكومية ،أستخدم مقياس
تقدير الذات واإلستبانة كادأوات للدراسة ،متت معاجلة البيانات
باستخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية (. )SPSS
كانت أهم النتائج :
ـ س�يادة تقدي�ر ال�ذات بدرج�ة دون الوس�ط ل�دى مدمني
املخدرات بوالية اخلرطوم.
ـ وج�ود عالقة ارتباط عكيس بني تقدي�ر الذات مع كل من
القلق االجتامع�ي وتقلبات املزاج لدى مدمني املخدرات
بوالية اخلرطوم.
ـ وج�ود عالق�ة ارتباط ط�ردي بين تقدير الذات م�ع امليل
االجتامعي لدى مدمني املخدرات بوالية اخلرطوم .
 أن ملتغيري امليل االجتامع�ي والقلق االجتامعي قدرة عىلالتنبؤ بتقدير الذات لدى مدمني املخدرات؛ ويفرسان مع ًا
( )%50م�ن التباين املش�اهد يف تقدير الذات لدى مدمني
املخدرات بوالية اخلرطوم.
وختم�ت الدراس�ة ببع�ض التوصي�ات واملقرتح�ات لبحوث
مستقبلية.

مدخل متهيدي:

تعاط�ي املخ�درات وإدمان�ه مش�كلة ت�ؤرق املهتمني يف
ٍ
قطاعات ش�تى؛ كرجال الرشطة والقانون ،اختصاصيي
الط�ب النفسي واملعاجلين النفس�يني ،علماء االجتماع
واخلدم�ة االجتامعية .وهي مش�كلة رافقت املجتمعات
ٍ
لعقود طويلة ،وتفاقم خطرها بانتش�ارها بني
اإلنس�انية

زمر ومجاع�ات متباينة ،فقيرة وغنية ،ريفي�ة وحرضية،
صغ�ار ًا وكب�ار ًا ،رج�االً ونس�اء .إن الن�داءات العاملي�ة
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د.نجده حممد عبد الرحيم جدي
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

Abstract
The study is aimed to find out the levels of self esteem
and its relationship with social behavior and irritable
mood, among drug addicts in Khartoum State.
Simple random sample consist of (195) (2055-) years
old, were selected from males out patients, visiting
psychological units of governmental hospitals in
Khartoum state. The researchers used descriptive
methodology. Self esteem scale and questionnaire
were used as study tools. Collected data were
analyzed statistically by Package of Social Sciences
(SPSS).
Results obtained are:
1/ Self esteem was dominant with below mean among
the drug addicts.
2/ There are Negative correlation between Self esteem
and each of irritable mood, social anxiety among the
drug addicts.
3/ There is Positive correlation between Self esteem
and sociability among the drug addicts.
4/ Social anxiety and sociability are predicators of
Self esteem among the drug addicts. They interpreted
(50%) of observed variance of Self esteem scores.

التي تتع�اىل يوم ًا بعد يوم ،واملؤمترات الدولية التي تعقد
حين ًا بعد حين ،والبحوث التي جترى ،ما هي إال دالئل
واضحة عىل حدة هذه املشكلة وشموليتها.

إن م�ن يبحث ويتقصى بمنهجية علمي�ة رصينة ،عن

اخلصائص النفس�ية ملن وقعوا فريس�ة لإلدم�ان واالعتامد
على املخ�درات ،س�يجد أمامه س�احة لنزاع أفكار ش�تى
واجتاهات متباينة؛ فمسرية األبحاث والدراسات العلمية

املرتاكمة عن ظاهرة اإلدمان ،تكش�ف وبكل الوضوح أن
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ٍ
هذه الظاهرة تش�كل فع ً
لعدد غري قليل من
ال جماالً خصب ًا

عاج�ز ًا ع�ن القيام بأعمال حيقق من ورائه�ا أهدافه؛ أي
أهن�م يفرسون ارتفاع معدالت اإلدم�ان باعتبارها نتاج ًا

النظري�ة .إن االس�تناد على نظري�ة واحدة لفهم وتفسير

النجاح الفردي.

العل�وم ،ومع تع�دد هذه العلوم تع�ددت النتائج ،وبتعدد
النتائ�ج تنوعت النظري�ات واالجتاه�ات الفكرية واألطر

ظاه�رة إدم�ان املخ�درات وآثاره�ا النفس�ية واالجتامعية
يشكل نقطة قوة بالنسبة لدقة النتائج عىل املستوى النظري

للمواق�ف االجتامعي�ة الت�ي يمجد فيه�ا املجتمع هدف
من جانب آخر ،تتوقف فاعلية املامرس�ات العالجية

وبرام�ج إع�ادة التأهي�ل مل�ن وقع�وا فريس�ة إلدم�ان

والبحثي ،ولكنه يشكل نقطة ضعف عىل مستوى املامرسة
العملي�ة والتطبيقي�ة ،والت�ي يمك�ن أن تأخذ مس�ار ًا قوي ًا

والتي يف مقدمتها وصدارهتا -كام يرى الباحثان  -تقدير

توفيقي ومدخل تكاميل ،مع التسليم النسبي بصعوبة هذه

االجتامعي مع األش�خاص ذوي األمهي�ة واالهتامم ممن

وف ّعاالً يف حالة االس�تناد على أكثر من نظرية ،وفق منحى
املهم�ة العلمية عىل املس�توى النظ�ري للتوفيق بني خمتلف

النتائج ،وهو أمر جيعل من املامرس�ة التطبيقية عىل مستوى
امليدان ،يف حاجة أكرب ملضاعفة اجلهود للوصول إىل تصور

عميل متكامل يأخذ بالتنوع النظري.

مشكلة الدراسة وخلفيتها:

أش�ار راسموسين ( )Rasmussen, 2000يف سياق

بيان�ه لصعوب�ة التنظري الس�يكولوجي املفسر لإلدمان،
إىل أن الدراس�ات الثقافي�ة املقارن�ة تبين أن الوظيف�ة
والدالل�ة الرئيس�ة إلدم�ان الكحـول واملخ�درات فـي

كل املجتمع�ات ه�ي التقلي�ل من التوتر ،ال�ذي عادة ما
يرتب�ط بالقلق االجتامعي واالختلال الوظيفي .كذلك

أش�ار منص�ور ن�ارص (2011م) ،إىل أن النظري�ات

الس�يكولوجية املفسرة لإلدم�ان ال ختلو م�ن انتقادات.
ويف ذات الس�ياق يبني حممد رفعت (1980م) أن علامء

االجتامع األمريكيني ،من أمثال (مريتون ) (وكـالورد)
( وأوهلن) يقدمون تفسيرات نفس�ية وثقافي�ة لتعاطي
املخ�درات؛ فالتعاطي من وجهة نظرهم يمثل اس�تجابة
انس�حابية حت�دث ل�دى املتعاط�ي؛ ألن س�بل النج�اح

أمام�ه غير متيرسة أو مغلقة ،ويف الوقت ذاته جيد نفس�ه

املخ�درات على اخلصائ�ص النفس�ية هل�ؤالء املدمنني،

املدم�ن لذاته ،وألس�اليبه ومهاراته يف مواق�ف التفاعل
يعيش�ون معه يف نفس البيئة واملجال النفيس .وعىل ذلك

حيدد الباحثان مشكلة الدراسة يف السؤال الرئييس التايل:
ما تقدير الذات وعالقته بالس�لوك االجتامعي وتقلبات
امل�زاج لدى مدمني املخدرات بوالي�ة اخلرطوم ومن ثم

اإلجابة عىل األسئلة الفرعية التالية:

 -1م�ا مس�تويات تقدي�ر ال�ذات ل�دى مدمن�ي
املخدرات بوالية اخلرطوم؟

 -2هل هن�اك عالقة ارتباط دالة إحصائي ًا بني تقدير
ال�ذات م�ع كل من القل�ق االجتامع�ي وتقلبات

املزاج لدى مدمني املخدرات بوالية اخلرطوم؟
 -3هل هن�اك عالقة ارتباط دالة إحصائي ًا بني تقدير
ال�ذات وامليل االجتامعي لدى مدمني املخدرات

بوالية اخلرطوم ؟

 -4ه�ل يمك�ن التنب�ؤ بتقدي�ر ال�ذات ل�دى مدمني
املخدرات بوالية اخلرطوم من خالل كل من القلق

االجتامعي ،تقلبات املزاج ،امليل االجتامعي؟

أمهية الدراسة:

تتب�دى أمهية الدراس�ة احلالي�ة يف أمهية املتغيرات التي

تتناوهل�ا؛ وه�ي تعاطي املخ�درات واإلدم�ان عليها حيث

مهيد حممد املتوكل ونجده حممد عبد الرحيم جدي :تقدير الذات وعالقته بالسلوك االجتامعي وتقلبات املزاج لدى مدمني املخدرات
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يعترب االدمان أحد املشكالت املجتمعية التي تكتسب قدرا
كبريا من اخلطورة وتستدعي من ثم جانبا كبريا من االهتامم

سواء عىل املستوى العاملي الدويل أو عىل املستوى املحىل.

كذل�ك تتجىل أمهية الدراس�ة احلالي�ة يف أمهية متغري

الس�لوك االجتامع�ي ،وخاص�ة س�مة املي�ل االجتامعي

والقل�ق االجتامع�ي؛ فهي مكونات أساس�ية يف منظومة
التواف�ق اجل ّي�د للف�رد ،كما أهنا وثيق�ة الصل�ة باإلنجاز

واألداء األقصى للف�رد يف مواق�ف التفاع�ل االجتامعي
املختلف�ة ،وه�ي أيض� ًا وثيقة الصل�ة بح�االت الصحة
النفسية بتدرجاهتا املتفاوتة.

أهداف الدراسة:

 -3وج�ود عالق�ة ارتباط دال�ة إحصائي ًا بين تقدير
ال�ذات وامليل االجتامعي لدى مدمني املخدرات

بوالية اخلرطوم.

 -4تعترب املتغريات الثالثة (امليل االجتامعي ،والقلق
االجتامع�ي ،وتقلب�ات امل�زاج) مع ًا تنب�ئ بتقدير
الذات لدى مدمني املخدرات بوالية اخلرطوم.

مصطلحات الدراسة:

يشري عمر أنور الزبداين (1432هـ) إىل أن من املقرر

عند أهل العلم أنه ال سبيل إىل استيعاب وحتليل وتعليل
أي بح�ث دون فه�م مصطلحاته ،ومن هن�ا تظهر أمهية

املصطلح�ات بدق�ة ووض�وح ،م�ن خلال تعريف كل

 -1الكش�ف ع�ن مس�تويات تقدي�ر ال�ذات ل�دى

منه�ا تعريف�ا جامعا مانع�ا ،وعىل ذلك يع�رف الباحثان

 -2الكش�ف ع�ن داللة عالق�ة االرتباط بين تقدير

 -1تقدي�ر الذات :ه�و تقييم الف�رد لذاته من وجهة

مدمني املخدرات بوالية اخلرطوم.

ال�ذات م�ع كل من القل�ق االجتامع�ي وتقلبات
املزاج لدى مدمني املخدرات بوالية اخلرطوم.

 -3الكش�ف ع�ن داللة عالق�ة االرتباط بين تقدير
ال�ذات وامليل االجتامعي لدى مدمني املخدرات

بوالية اخلرطوم .

مصطلحات الدراسة عىل النحو اآليت:

نظ�ره ه�و (حس�ن .)1989 ،ويع�رف الباحثان
تقدي�ر الذات إجرائي ًا بالدرجة التي حيصل عليها

املفح�وص ع�ن اس�تجاباته عن فق�رات مقياس
تقدير الذات املستخدم يف هذه الدراسة.

 -2القلق االجتامعي :ه�و أحد أنواع املخاوف التي

 -4تقصى دالل�ة ق�درة كل م�ن القل�ق االجتامع�ي

متث�ل اضط�راب القلق ،ويتس�م بخ�وف واضح

الذات لدى مدمني املخدرات بوالية اخلرطوم.

 .)2000ويع�رف الباحث�ان القل�ق االجتامع�ي
إجرائي� ًا بالدرج�ة التي حيصل عليه�ا املفحوص

وتقلبات املزاج وامليل االجتامعي عىل التنبؤ بتقدير

فروض الدراسة:

م�ن املجتمع وجتن�ب املواق�ف االجتامعية (عيد،

ع�ن اس�تجاباته ع�ن فق�رات مقي�اس القل�ق

 -1يتدنى تقدير الذات لدى غالبية مدمني املخدرات

االجتامعي املستخدم يف هذه الدراسة.

 -2وج�ود عالق�ة ارتباط دال�ة إحصائي ًا بين تقدير

جتعله ينجذب نحو املش�اركة يف مواقف التفاعل
االجتامع�ي ،ومش�اركة اآلخري�ن وجداني� ًا يف

بوالية اخلرطوم.

ال�ذات م�ع كل من القل�ق االجتامع�ي وتقلبات
املزاج لدى مدمني املخدرات بوالية اخلرطوم.
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 -3س�مة امليل االجتامعي :نزعة سلوكية لدى الفرد

أفراحهم وأتراحهم ،واالستمتاع هبذه املشاركة.
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ويع�رف الباحث�ان املي�ل االجتامع�ي إجرائي� ًا

بالدرج�ة الت�ي حيص�ل عليه�ا املفح�وص ع�ن

اس�تجاباته ع�ن فقرات مقياس املي�ل االجتامعي
املستخدم يف هذه الدراسة.

 -4تقلب�ات امل�زاج :يقص�د بامل�زاج املش�اعر
واالنفعاالت طويلة البقاء نسبي ًا ،أو هو االنفعال
املس�تمر واملس�تقر نس�بي ًا ،وينعك�س امل�زاج عىل

س�لوك وتعامل الفرد مع اآلخرين يف حميط البيئة
التي يعيش فيها .ويقصد بتقلبات املزاج خلل يف

الوضع العاطفي أو االنفعايل ،حيث يش�عر الفرد
بانفع�االت أو عواطف غير مالئمة للظروف أو
لألحداث املرافقة ،وقد يتمثل هذا اخللل يف تغري

احلالة االنفعالية للفرد إىل النقيض دون س�بب أو
تفسير ظاهر .ويع�رف الباحثان تقلب�ات املزاج
إجرائي� ًا بالدرج�ة التي حيصل عليه�ا املفحوص

عن اس�تجاباته عن فقرات مقياس تقلبات املراج
املستخدم يف هذه الدراسة.

 -5إدم�ان املخدرات :يعرف إدم�ان املخدرات بأنه
رغب�ة ملح�ة يف االس�تمرار بتعاط�ي عق�ار ما أو
جمموع�ة عقاقير أي ًا كان�ت الوس�يلة ،ومهام كان

الثمن (زايد ،)1988،ويشير قجة رضا وعزوز
ن�ارص (2007م) إىل أن منظم�ة الصح�ة العاملية

تع�رف إدم�ان املخ�درات بأنّه حالة نفس�ية ،ويف

بع�ض األحي�ان عضوي�ة ،ناجت�ة ع�ن التفاع�ل

الذي حي�دث بني الكائن احلي واملخ�در ،وتتميز
باس�تجابات سلوكية عادة ما تتضمن دافع ًا عنيف ًا
لتن�اول املخدر بش�كل دائم أو بين فرتة وأخرى
للحص�ول عىل آثاره النفس�ية ،وأحيان� ًا من أجل

تفادي أو جتنب اآلثار املزعجة من تعاسة وقالقل
الت�ي تنت�ج يف حال�ة االمتن�اع ،وتفض�ل املنظمة

استخدام مصطلح االعتامدية عىل العقار املخدر،

وهو مصطلح دبلومايس لإلدمان والتعاطي.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أوال :املخدرات:

أ) تعريف املخدرات:

يف العربية كام ورد يف املعجم الوس�يط َخ ِد َر – َخدَ ر ًا:
ع�راه فت�ور واسترخاء .ويق�الَ :خ ِ
�د َر من الشراب أو
الدواء ،وخدر جس�مه وخدرت عظام�ه ،وخدرت يده
وخ ِد َرت عينه ثقلت من قذى يصيبهاَ ،
أو رجلهَ ،
وخ ِد َر
اليوم :اش�تد حره وس�كن ومل يتحرك فيه نسيم (ابراهيم
أنيس.)1972 ،

وتشري ( سليم )1994،إىل أن جلنة املخدرات باألمم

عرفت املخ�درات بأهنا كل مادة أو مس�تحرض
املتح�دة ّ

حتت�وي على عن�ارص منوم�ة أو مس�كنة من ش�أهنا عند

اس�تخدامها يف غير األغ�راض الطبي�ة أو الصناعي�ة أن

ت�ؤدي اىل حالة م�ن التع�ود أو اإلدمان عليه�ا ،مما يرض
بالفرد واملجتمع جسم ًيا ونفسي ًا واجتامعي ًا.
ب) أنواع املخدرات:

 -1املخ�درات الطبيعي�ة :وه�ي خم�درات من أصل
نبايت وهي كل ما يؤخذ مبارشة من النباتات التي

حتت�وي عىل مواد خمدرة س�واء أكان�ت نباتية برية
أي تنبت دون زراعة أو نباتات متت زراعتها منها
(احلشيش واألفيون والكوكا والقات).

 -2املخ�درات التصنيعي�ة :وه�ي املخ�درات
املس�تخلصة م�ن امل�واد والنبات�ات الطبيعي�ة

ولكنها أقوى تركيزا منها واشد فتكا باإلنسان
مثل املورفني املس�تخلص م�ن األفيون ولكنه

اش�د قوة من�ه ،واهلريوين املش�تق من املورفني
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وهو أيضا أشد قوة وتأثري ًا من املورفني .ولعل

ويرى البعض أن التصنيف األعم واالشمل واملألوف

تس�ببه من فقدان الش�هية وزي�ادة يف رضبات

حسب التأثري عىل الصحة اجلسمية ،والنفسية ،والعقلية
للمتعاط�ي وهي تش�مل ( )28نوع ًا فرعي� ًا (القحطاين،

ه�ذه امل�واد املصنعة هل�ا تأثري بال�غ اخلطورة ملا
القل�ب والقش�عريرة وتوس�يع حدق�ة العين

وقص�ور يف وظائ�ف الكلي�ة .ولع�ل أش�د

مرتتب�ات تعاط�ي ه�ذا الن�وع م�ن املخدرات
التع�رض لإلصاب�ة بم�رض نق�ص املناع�ة

يف املعاج�م العلمي�ة املتخصصة هو تصني�ف املخدرات

 ،)2007ومن أشهر هذه األنواع الفرعية:

* املثبط�ات ( :)depressantsوه�ي حت�دث تأثريا

مهبط ًا ملتعاطيها وهي كثرية ومتنوعة مثل األفيون

املكتس�ب (اإلي�دز) الذي من أس�باب انتقاله

واملورفين والكوريين واهلريوي�ن وش�بيهات

تلوث احلقن التي يستخدمها املدمنون.

 -3املخ�درات التخليقي�ة :وهي املخ�درات الناجتة
م�ن تفاعالت كيميائية؛ وهي خم�درات تتم مجيع
مراحل تصنيعها يف املعام�ل من مواد كيميائية ال

امل�واد االفيوني�ة مث�ل ايمث�ادون ،والبيثدي�ن،
والبارييورات ،واليرتبازيبيتات .

* املنش�طات ( :)stimulantsوه�ي حت�دث تأثير ًا

مض�اد ًا للمثبطات ،حي�ث حتدث حتفي�ز ًا جلميع
أجه�زة اجلس�م ل�دى املتعاط�ي ،وتأثير ًا على

يدخل فيها أي نوع من أنواع املخدرات الطبيعية،
وم�ن أمثلته�ا املهلوس�ات ،االمفيتامين�ات،

وظائف�ه املختلفة ،وإحلاق الرضر بالصحة العامة

الباربيتورات ،والكيتاجون.

للمتعاط�ي ،وم�ن ه�ذه امل�واد االمفيتامين�ات،
والكوكايني ،والكراك.

وتقسم منظمة الصحة العقاقري ذات التنشيط النفيس

* املهلوس�ات ( :)Hallucinogensوهي جمموعة

 -األفيون�ات :كاألفي�ون واملورفين والكوريين

وحت�دث تغيرات نفس�يه ،وتش�مل احلش�يش،

إىل ثامنية أنواع رئيسة هي:

عقاقير تؤث�ر على اجله�از العصب�ي املرك�زي،

ومثيالهتا املورفني الصناعية مثل امليثادون والبيد.

 -الكوكا :وتشمل الكوكايني وأوراق الكوكا.

 املثيرات للهلاوس أو املغيب�ات :مث�ل ()lsdوالكيلني والبيسيلوسني .

وعقار ( ،) L.S.Dوامليكالني ،والفينيسكيون.
ثاني ًا :النظريات املفرسة لتعاطي املخدرات:

نظ�ر ًا ألمهي�ة ه�ذه الظاه�رة وتعقده�ا م�ن حيث

 -االمفيتامينات مثل االمفيتامني والديكساميفيتامني

األس�باب املؤدي�ة إليه�ا ،أو م�ن حيث اآلث�ار املرتتبة

 -الباريينت�ورات واملهدئ�ات مث�ل س�يكوباريتال

حول ه�ذا املوضوع ،وتع�ددت آراء العلامء واهليئات

 -القات.

بدراس�ة هذه الظاه�رة؛ وبالتايل ظه�رت جمموعة من

وامليثامفيتامني.

واملريومات وامليثاكلون واجللوتوميد.

 فوالنيل س�ولفانت مث�ل األس�يتون وترتاكلوريدالصوديوم .
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عليه�ا ،فق�د تع�ددت نتيج�ة لذل�ك وجه�ات النظر

احلكومي�ة الرس�مية واملنظامت غري الرس�مية ،املهتمة
التفسيرات النظرية لظاهرة اإلدمان يمكن إجيازها يف

اآليت:
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أ) النظريات البيولوجية:

كان�ت النظريات البيولوجية من أوىل النظريات التي

حاولت تفسير تعاط�ي وإدمان املخ�درات انطالقا من
ميكانيزمات بيوكيميائية أو فسيولوجية ،الختبار وجود

جين�ات ذات ّصل�ة باإلدم�ان يف بن�ي البشر ،ويف ه�ذا

الس�ياق يرى “ أمارك” من خالل قيامه بإجراء دراسات

تفصيلي�ة موس�عة باملجتمع الس�ويدي ،أن هناك عنرصا
وراثي�ا أرسيا ذا صلة بإدمان الكحول .وتركّز النظريات

البيولوجية عىل دور الوراثة يف نشوء اإلدمان وتطورها،

فاحلساسية ورسعة التأثر لدى بعض األفراد نحو بعض

امل�واد املخ�درة ،ه�ي الت�ي ش�جعت علماء البيولوجي

للبح�ث عن العوامل املس�همة يف ذل�ك اإلقبال واللهفة
العالي�ة جتاه امل�واد املخدّ رة؛ ويف هذا اإلطار تشير نتائج

تقني�ات البيولوجيا اجلزيئي�ة إىل أن من املمكن أن يكون
لرتكي�ز إنزيمات املونوأمين املؤكس�دة باجلس�م ،عالقة

بالنزعات وامليول املوجهة نحو اإلدمان.
ب) النظريات النفسية:

بحل واقعي مناس�ب ،س�واء أكان ذلك نتيجة لضخامة
اإلحباط ،أو الس�تعداد تكويني لدى الف�رد قوامه عدم

الق�درة عىل احتامل اإلحباط ،واألغل�ب أن يكون ذلك
مزجي� ًا من العاملني مع ًا ،فت�ؤدي نتائج اإلحباط إىل توتر
ي�ؤدي ب�دوره إىل نك�وص وظه�ور أنامط من الس�لوك

متي�ز مراح�ل الطفول�ة .معنى ه�ذا أن تعاط�ي أو إدمان
املخ�درات ما ه�و إال عملي�ة هروبي�ة ،تدم�ر جان ًبا من

جوان�ب املوضوع�ات ،وجان ًب�ا من املش�اعر ،ومن األنا
ال�ذي خيب�يء ه�ذه املش�اعر ،أي تزوي�ر الواق�ع النفيس

وإن�كاره .وه�ذه الرؤية تتف�ق مع رؤية منظري مدرس�ة
التحليل النفيس التقليديني ،والذين يرون أن التعاطي ما
ه�و إال نكوص ملرحل�ة الطفولة ،يقوم عىل إش�باع مبدأ

اللذة الذي هو مبدأ أسايس ملكون (اهلو).

أم�ا نظري�ات التحليل النفسي املع�ارصة فتعتمد يف

تفسريها لظاهرة إدمان املخدرات عىل نظرية العالقات؛
أي تفسير اإلدم�ان كاس�تجابة الحق�ة لقص�ور يف بناء
الذات وحيلة دفاعية ال شعورية لتحقيق التوافق؛ بمعنى

أن مؤي�دي ه�ذا التفسير يعتبرون التعاط�ي واإلدمان

ي�رى بعض علامء النف�س أن تعاطي املخدرات يرتبط
باضطراب يف الشخصية دون أن يكون ذلك مصحوب ًا بأي

حماول�ة للفرد للقضاء عىل قصور يف ش�خصيته يش�عر به
منذ الطفولة ،وربام يكون نامج ًا عن التفاعالت املضطربة

اجلهاز العصبي املركزي ،فيقوم الفرد بعمل أش�ياء وأمور

ويبين (مصطف�ى )2004،أن هن�اك تي�ارات

أعراض مرضية عقلية ،فاملخدر يبطل فعل مراكز الكف يف
غري مقبولة ،من قبل القيم والتقاليد االجتامعية ،وال تتفق

هذه األعامل وال تتناس�ب مع طبيع�ة املوقف املوجود فيه
الف�رد ،إذ تتس�م بالغرابة والش�ذوذ ،وإذا وصل الفرد إىل

حالة االعتياد أو االعتامد الفسيولوجي يف تعاطي املخدر،

فإن هذه الظاهرة بال ش�ك ترجع الضطراب يف شخصية
الفرد (ابو النيل وآخرون. )1999،

وتعاط�ي املخ�درات وف�ق رؤي�ة علماء آخري�ن هو

نتيجة إحباط ال يقوى الراشد عىل مواجهة آثاره النفسية

مع الوالدين من املراحل األوىل من احلياة.

س�يكودينامية حديث�ة ،ي�رى أصحاهب�ا ومنارصوها أن

التعاط�ي م�ا هو إال حماول�ة ذاتية لتطبيب ال�ذات (Self

 ،)medicationويع�د خانزي�ان ( )Khanzianرائ�د
ه�ذا االجتاه؛ فهو يرى أن التعاطي ليس جمرد هروب من
املش�اكل ،أو الرغبة يف اإلحس�اس بالنشاط أو استهداف ًا

لتدمري الذات ،بل تعاطي ـ من وجهة نظره ـ هو نوع من

التطبيب الذايت للتخلص من املش�اكل النفس�ية واآلالم
االنفعالي�ة .ويؤكد هذا ا ُملنظر أنه وعىل الرغم من جهود
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املتعاط�ي يف العالج الذايت ،إال أهن�ا جهود حمكوم عليها

وم�ن أش�هر التفسيرات االجتامعي�ة الت�ي تناول�ت

ويف س�ياق النظريات النفسية ،يميل بعض أصحاب

حي�ث يط�رح أصحاب ه�ذا االجت�اه الس�ؤال الت�ايل :ما

بين غالبي�ة متعاط�ي املخ�درات ومدمنيه�ا؛ فقد أش�ار

واالقتصادية الكامنة يف تطور اإلدمان؟ ولالجابة عىل هذا

بالفشل الذريع ،ملا يرتتب عليها مشاكل وتعقيدات.

األدبيات النظرية إىل بيان السمات الش�خصية الش�ائعة

(عب�د اهلل )1989،إىل أهن�م متمرك�زون ح�ول ال�ذات
(نرجس�يون) ،مهتم�ون فقط بإش�باع حاجاهتم األولية،
وهو ش�كل طفيل من أش�كال الس�لوك الذي يقبل عليه
األطفال فق�ط دون الكبار ،فه�م ال يقبلون عىل األدوار

الناجحة يف احلياة ولذلك تراهم فاشلني يف القيام باملهام
واألعامل الدالة عىل حتمل املسؤولية ،وفاشلني يف ممارسة
أدواره�م االجتامعي�ة كأزواج وآب�اء ،وغالب ًا م�ا يكونوا

رشكاء فاش�لني يف الناحي�ة اجلنس�ية ،ألن النم�و اجلنيس
لدهيم مضط�رب ومتأخر ،ون�ادر ًا ما يقيم�ون عالقات
جنسية مشبعة.

ج) النظريات االجتامعية:

بالتحلي�ل ظاه�رة تعاط�ي املخ�درات االجت�اه الوظيفي؛
وظيف�ة األرسة والبيئ�ة والثقاف�ة والعوام�ل االجتامعي�ة

السؤال حاول أصحاب هذا االجتاه تفسري ظاهرة تعاطي
املخدرات واإلدمان عليها الرتكيز عىل إبراز االضطرابات

والتناقض�ات يف البناء االجتامعي ،وما يامرس�ه هذا البناء
من ضغوط وتعقيدات عىل أفراده ،تدفعهم يف هناية األمر

إىل اللج�وء لتعاط�ي املخ�درات ،وأن تباين�ت دوافعه�م
لذلك .كذل�ك يرى الوظيفي�ون أن التف�كك االجتامعي
هو س�بب رئيس لتعاطي املخ�درات ،أي أنه عندما تفقد

مؤسس�ات املجتمع س�يطرهتا عىل أفرادها ،ويكون ذلك
خلال فترات التغري االجتامع�ي الرسيع ،ينتشر تعاطي
املخدرات (عبد الفت�اح .)2000 ،ويذهب علامء اجتامع

آخ�رون إىل أن البني�ة األرسي�ة تلعب دورا مهما يف الدفع

باجت�اه تعاط�ي املخ�درات واإلدم�ان عليها؛ فق�د أكدت
دراس�ات عدي�دة أن التف�كك األرسي ع�ادة م�ا يك�ون

تنطل�ق التفسيرات االجتامعي�ة م�ن ك�ون تعاط�ي
العقاقري يعدّ سلوك ًا منحرف ًا ،وهو فشل يف مسايرة املعايري

س�ببا قويا ومبارشا لالنحراف؛ فاألرسة املنهارة تعد احد

تفسير تعاط�ي العقاقير بتحلي�ل املش�اكل االجتامعية،

األرسية غري السوية هي صاحبة الدور األهم ما يف الدفع

االجتامعي�ة؛ حيث ترى معظم الدراس�ات التي حاولت
وخاص�ة عدم قدرة الفرد عىل حتقيق التوافق االجتامعي،

أس�باب تعاطي املخدرات .ويؤك�د آخرون أن العالقات
باجتاه تعاط�ي املخدرات واإلدمان عليه�ا ،ويدللون عىل
ذل�ك بنتائ�ج الدراس�ات التي تؤك�د وجود عالق�ة قوية

أن املتعاطين للمخ�درات يرفض�ون معايير اجلامع�ة
الكبرى ،وغالب� ًا م�ا حياول�ون تكوي�ن مجاع�ات فرعية

ووثيق�ة بني بني ع�دم اس�تقرار العالق�ات األرسية وبني

يف أي ص�ورة م�ن ص�ور االنحرافات األخ�رى ،وحينام

العالقات بني األبوين ومع األبناء ،فإن احتامالت تعاطي

صغيرة تض�م رفاقه�م يف تعاط�ي العقاقير ،أو رفاقهم

احتمال تعاط�ي الف�رد للمخ�درات ،فعندم�ا تضط�رب
األبناء للمخ�درات تصبح أكرب ،وبصف�ة عامة فان هناك

تتك�ون ه�ذه اجلامع�ات وحيقق الف�رد فيها وم�ن خالهلا
إشباع ًا حلاجاته االجتامعية مثل الشعور باحلب واالنتامء،

عالقة قوية ذات داللة ال يمكن إغفاهلا بني تعاطي األبناء

من العسري استعادة تكامله وتوافقه مع املجتمع األكرب.

كليهام (شكري وآخرون.)1993 ،

ومثل ش�عوره بالتقبل والتقدير من قبل اآلخرين ،يصبح
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ي�رى الباحث�ان ـ م�ن كل م�ا تقدم من تفسيرات ـ

أن تعاط�ي املخ�درات يع�د س�لوكا مكتس�با رغ�م أن
التفسيرات البيولوجية تؤكد عىل أن تعاطي املخدرات

ه�و بس�بب إس�هام جين�ات وراثي�ة ،إال أن أغل�ب
الدراس�ات التي تناولت هذه الظاهرة أكدت عىل أمهية
العوامل البيئية ،وخاصة البيئة االجتامعية للفرد ،س�واء
األرسة أو مجاع�ة األصدقاء ،هي التي تلعب دورا كبريا

يف الدفع باجتاه التعاطي.

ثالثا :املتغريات النفسية موضع االهتامم يف الدراسة:
أ) تقدير الذات :Self Esteem

يغ�اىل الفرد يف تقديره لذات�ه ويصاب بام يمكن وصفه

برسط�ان ال�ذات أو تضخم مرىض خبي�ث ىف الذات
جيعل�ه متعالي ًا ومتكرب ًا عىل اآلخري�ن من حوله ،ومن
ثم يكون غري مقبول لدهيم ،ومثل هؤالء األش�خاص
قد يقولون ما ال يفعلون ،وقد يس�خرون من األخرين

يف عدواني�ة لفظي�ة واضح�ة ورصحي�ة .وق�د يبخ�س

الفرد نفس�ه فلا يعطيها قدره�ا احلقيق�ي ،فيحط من
قدرها وينحدر هبا نحو الدونية واإلحس�اس بالنقص

والصحي�ح كام يرى الباحثان هو اإلعتدال والتوس�ط

ال�ذي يعن�ي كل خير؛ فالش�خص الس�وي جيمع بني
حفظه لذاته ولكرامت�ه فيتواضع تواضع ًا حممود ًا وبني

يعرف إنجليش وإنجلي�ش (English & English,

تعالي�ه عىل أه�ل الباطل والفس�وق ،وه�و يرتفع عن

والس�يئة يف الف�رد ،ويع�رف كات�ل املذك�ور يف لورن�س

يف تكوي�ن تقدير الذات ،ي�ورد ( عبدالفتاح)1987،

يقع عىل بعد أو متصل يرتاوح ما بني األجيابيه والس�لبية،

 -عوام�ل تتعلق بالفرد نفس�ه :فلق�د ثبت أن درجه

 ) 1958تقدي�ر الذات بأنه تقييم رصيح للنقاط احلس�نه

( )Lawrence, 1981تقدي�ر الذات بأنه حكم ش�خيص
ويشير كوبرس�ميث (1967م)  Coppersmithإىل أن

تقدير الذات عبارة عن تقييم يضعه الفرد لنفس�ه بنفسه،

وحيافظ عليه.

الس�فه ومغريات دار الغرور .ولبيان العوامل املسهمة

نوعني:

تقدي�ر ال�ذات ل�دى الف�رد تتح�دد بق�در خلوه

م�ن القلق؛ بمعن�ى أنه إذا كان نم�و الفرد خالل
مراح�ل حيات�ه األوىل نم�وا طبيعي� ًا حتققت فيه

ويتضم�ن تقدي�ر ال�ذات اجتاه�ات الف�رد األجيابي�ه

مطالب النمو الس�وي ،فإن تقدي�ره لذاته يكون
إجيابي ًا ،أما إذا كان النمو ممتلئ ًا بمش�اعر اإلحباط

حك�م الف�رد على درج�ه كفاءت�ه الش�خصية ،كما يعرب

واالجتامعي�ة املختلف�ة (راج�ع م�درج ماس�لو

أو الس�لبية نح�و ذات�ه ،كما يوض�ح م�دى اعتق�اده بأنه

ق�ادر ومه�م وناج�ح وك�فء؛ أي أن تقدير ال�ذات هو
ع�ن اجتاه�ات الفرد نحو نفس�ه ومعتقدات�ه عنها ،وهذا

يعن�ي أن تقدي�ر الذات يمث�ل خبرة ذاتية ينقله�ا الفرد
إىل اآلخري�ن باس�تخدام األس�اليب التعبريي�ة املختلف�ة
(الدرينى واخرون.)1983 ،

وي�رى ( كام�ل )1989،أن تقدي�ر ال�ذات ق�د

يتمخض عن وعى أو رؤية سليمة موضوعية للذات،
وقد يكون نامج ًا عن رؤية وعوامل غري موضوعية؛ فقد

النامجة عن الفش�ل يف إش�باع احلاجات النفس�ية

للحاج�ات) ،ف�إن تقدي�ر الف�رد لذاته س�يكون
سلبي ًا ومنخفض ًا.

 عوام�ل تتعل�ق بالبيئ�ة اخلارجي�ة :وه�ى متصلةبظ�روف التنش�ئة األجتامعي�ة ومتغيرات البيئة

الت�ي ترب�ى ونش�أ الف�رد فيه�ا ،وكذل�ك أنامط
وأس�اليب املعاملة الوالدية وغير الوالدية التي

تعرض هلا.
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ب) القلق االجتامعي :Social Anxiety

يشير ميش�يل ( )Michel, 1987إىل أن “دوالرد

بين القلق وإدراك هتديد ال�ذات ،وأن هذا اإلدراك يأيت
يف املرتبة األوىل ،ثم يليه االنفعال السلبي الشديد املتمثل

وميلل�ر  ”Dollard & Millerيبين�ان أن القل�ق مفه�وم

يف حاله القلق ،بحسب ما مر به الفرد من خربات مؤملة.

الش�ديد ،ولكن الصراع هنا ش�عوري ،وينتج من خالل

تظه�ر عن�د قي�ام الش�خص بس�لوك م�ا أم�ام جمموع�ة

نفسي مكتس�ب ،فه�و يرتب�ط بفك�رة الصراع االنفعاىل
التنشئة االجتامعية؛ فاملراهق مث ً
ال تقلقه صورته عن ذاته،
ويقلقه ما يتطلع لتحقيقه يف املستقبل .وحتى خيفف الفرد

م�ن القلق الناش�ىء عن الصراع اإلنفعاىل فإن�ه يلجأ إىل

احلي�ل الدفاعية (تربي�ر ،نكوص ،تس�امي) ،وبذلك فإن
دوالرد وميللر قد أعادا النظر يف املبادىء الس�يكوديناميه

من منظور س�لوكي .وتشير س�امية القط�ان (1986م)

إىل أن “فروي�د” ي�رى أن (األن�ا) ه�ي املس�تقر الوحي�د

للقل�ق ،وهى املكون الوحيد بالش�خصية الذي يش�عر به

ويولده .وتضيف ( القطان )1986،أن روجرز صاحب
نظري�ة ال�ذات ،ي�رى أن القابلية للقلق أنما حتدث عندما

يكون هناك تعارض بني ما يعيش�ه الكائن العضوي وبني
مفه�وم الذات؛ فاالضطراب ي�أيت عندما تكون األحداثـ

الت�ي يت�م إدراكه�ا عىل أهن�ا مهم�ة وذات داللة بالنس�بة
للذات تتعارض مع انتظام الذات؛ فاألحداث أما أن جتد
اإلنكار أويتم حتريفها إىل ٍ
حد تصبح معه صاحله للتقبل.

والقلق االجتامعي هو ن�وع من املخاوف غري املربرة

م�ن الن�اس ،داخ�ل قاع�ات الدراس�ة أو يف املناس�بات
االجتامعي�ة ،أو التق�دم لإلمامة يف الصلاة .يف مثل هذه

املواق�ف االجتامعية يش�عر الف�رد أنه حت�ت املجهر وأن
ال�كل ينظر إليه ،فيتوجس من أن يظه�ر عليه اخلجل أو

اخلوف أو أن خيطيء ،مما يؤدي لشعوره بالتوتر العصبي

أو العضلي أو يتلعث�م يف الكالم ،وقد يش�عر بخفقان يف

رضبات القلب أو بضيق يف التنفس ،وقد يشعر بجفاف
احللق ،وقد يتصبب عرق ًا .وعندما حتدث هذه األعراض
يف موق�ف م�ا من املواق�ف االجتامعية ،فإن املرء يس�عى
جاه�د ًا ليتجنب مثل هذه املواقف ،مما يزيد من توجس�ه

ويضعف ثقته بنفسه ،فتزداد حالته سوء ًا وتعقيد ًا.
يب�دأ هذا اإلش�كال مبكر ًا يف س�ن الطفول�ة أو بداية

املراهق�ة؛ فق�د بين�ت نتائ�ج دراس�ات خمتلف�ة أن هناك
مرحلتين يكثر فيهام ظهور ه�ذا النوع من القلق :ما قبل
املدرس�ة عىل ش�كل خوف من الغرباء ،ومرة أخرى بني

 17 -12س�نة على ش�كل خ�وف م�ن النق�د والتقويم

ويغ�دو التحك�م الش�عورى يف انفع�ال القل�ق أكثر
صعوب�ة عندما يناض�ل الفرد إش�باعا حلاجات ال حت َظى

االجتامع�ي الس�لبي ،وتن�در اإلصاب�ة به بعد اخلامس�ة

اإلنكار من الذات الش�عورية ،عندئذ حيدث التوتر ،فإذا

بتكون هذا النوع من أنواع القلق؛
الوالدي�ة عالقة وثيقة ّ

ش�عوريا باالعتراف ،أو يناض�ل اس�تجابة خلربات جيد
ما أصب�ح الفرد بأي درجة عىل وعى هبذا التعارض فإنه

يش�عر بالقل�ق ،وبأنه غري متح�د أو غري متكام�ل ،وبأنه
غير متيق�ن م�ن وجهاته ،وع�دم املطابق�ة أو املالئمة ما
بين إمكانات الفرد ومنجزاته ،وما بين الذات والذات

املثالي�ة ،ي�ؤدى إىل انخف�اض تقدي�ر ال�ذات والش�عور
بالذن�ب والقلق .يتضح مما س�بق ،أن هن�اك صلة وثيقة
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والعرشي�ن م�ن العم�ر .وألس�اليب التنش�ئة واملعامل�ة

فأسلوب التسلط والقسوة عىل الطفل يفقده ما فطره اهلل

عليه م�ن الفضول وحب االس�تطالع ،وجيعله يميل إىل

اخل�وف واإلحجام وتفادي النقد واإلحس�اس بالعجز.

أما أس�لوب احلامي�ة الزائدة والتدليل فيح�رم الطفل من
ف�رص تأكيده لذاته أثناء تفاعالته االجتامعية مع أقرانه،

سوا ًء باالحتجاج اللفظي أو العميل.
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وم�ن أب�رز أع�راض القل�ق االجتامع�ي اخلج�ل،

والش�خصية ،وقد ثبت هلم أن من الصعب تأكيد وجود

الكآبة املستمرة ،وامللل واألفكار السلبية ورشود الذهن

ويتم حتديد املزاج من خالل مالمح س�لوكية حمددة،

واخل�وف من الناس وم�ن التجمعات و املي�ل لالنطواء
والنس�يان وتش�تت االنتب�اه ،والنظر بتوج�س وريبة إىل

الناس ،والعجز عن التعبري عن رأيه وهو ش�ديد املداراة

للناس ،واخلوف من املحاس�بة واملس�اءلة ،والتناقض يف
السلوك والترصفات واملشاعر فهو حيب ويكره يف نفس

الوقت ،ول�وم الذات .ويف األعراض اجلس�مية النحافة
اجلس�مية وتس�ارع نبضات القل�ب والش�عور بالغثيان،
وفق�دان الش�هية للطعام ،وضع�ف الرغب�ة يف املعارشة
اجلنس�ية ،وكل ه�ذا يرج�ع إىل خلل يف اجله�از العصبي

املركزي للفرد.

ج) تقلبات املزاج :Mood Changes

اج) يف اللغة العربية يشير إىل ما ُيمزج به
لف�ظ َ
(املِ�ز ُ
ِ
من الشرّ ِ
ونحوه ،ويف االصطالح يشري لفظ (املزاج)
اب
ِ
خاص ،كان القدماء
عقيل ّ
( )Moodإىل استعداد ج ّ
سمي ّ
يعتقدون َأنه ُ
ينشأ عن أن يتغ َّلب يف اجلسم َأحد العنارص
والس�ودا ُء ،والبلغم،
األربعة ،وه�ي الدمَّ ،
والصف�راءَّ ،
موي،
ثم كانوا يقول�ون بوجود َأربعة َأمزج�ة :الدَّ ّ
وم�ن َّ
والس ِ
والبلغمي.
وداو ّي،
والص
ّ
َّ
ّ
فراويَّ ،

ويشير ج�روم كاق�ان ()Jerome Kagan, 2005

إىل أن مصطل�ح (املزاج) يف عل�م النفس ،يعرب عن تلك

اجلوانب من ش�خصية الفرد ،مثل االنطواء أو االنفتاح،

والت�ي هي يف كثري من األحي�ان أمور توجد بالفطرة وال

يتعلمها اإلنسان ،ويبني أن العديد من الربامج التصنيفية
اخلاص�ة باحلالة املزاجية قد طورت؛ عىل الرغم من عدم

حتقي�ق توافق ع�ام بني األوس�اط األكاديمي�ة .ويضيف
مبين� ًا أن العلماء قد س�عوا للحص�ول عىل دلي�ل علمي

عىل وجود أس�اس بيولوجي للعالقة بني احلالة املزاجية

مثل هذه العالقة البيولوجية املتبادلة.

ترك�ز ع�ادة عىل تل�ك الت�ي يمك�ن قياس�ها واختبارها
بس�هولة ،وبصفة عام�ة تتضمن ه�ذه العوامل االنفعال
والنش�اط والتبس�م باس�تمرار واالقرتاب أو االنطوائية

التجنبي�ة لألح�داث غير املألوف�ة .ويشير ش�و كارت�ر

وآخ�رون ( )Sue Carter et al, 2008إىل أن معظ�م

أسس�ا وراثية
اخلبراء يتفق�ون على أن للحال�ة املزاجية ً

وبيولوجي�ة ،رغم أن العوامل البيئية والنضج تعمل عىل

تعدي�ل الطرق التي يتم من خالهلا التعبري عن ش�خصية

(ح ْس ُن
الطفل .ويضيف شو كارتر وآخرون أن مصطلح ُ
ال َّتال َُؤم) يشير إىل النجاح يف التعديل بني احلالة املزاجية
والسامت الشخصية األخرى للفرد واخلصائص املحددة

للبيئ�ة .وتعد االختالفات بني األف�راد يف احلالة املزاجية

واألنامط الس�لوكية من األمور غاي�ة يف األمهية يف احلياة
االجتامعية بعامة ،واحلياة األرسية بصفة خاصة.

د) سمة امليل االجتامعي (االجتامعية) Socialization
trait

يعرف(املتوكل )2003،س�مة امليل االجتامعي بأهنا
طب�ع الف�رد وميله ونزعت�ه الثابت�ة نس�بي ًا ألن يكون مع

الن�اس وخيالطهم وينش�د رفقتهم ويتطوع بمس�اعدهتم
والتعاون معهم ،ويشاركهم يف مناسباهتم املختلفة ،وإىل
أن يكون ودود ًا ولطيف� ًا جتاههم .ويبني هذا الباحث أنه

ويف إطار اجلامعة املسلمة فإن سمة امليل االجتامعي تعني

أن يتفاع�ل املس�لم ويتواصل مع إخوانه املس�لمني بكل
احلب والود وس�عة الصدر ورحابته ،وأن يسعى جاهد ًا
لقضاء حوائجهم ومس�اعدهتم والتعاون معهم .ولسمة
امليل االجتامع�ي أمهيتها الرتباطها بالكفاءة االجتامعية،
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وهي مفهوم يشري إىل قدرة الفرد عىل التسامح مع أخطاء
اآلخرين ،واالهتامم هبم بش�كل واسع ،وااللتزام بالقيم

تقرها اجلامعة.
واألخالقيات التي ّ

وم�ن خلال االطلاع على أدبي�ات كثيرة ،ي�رى

الباحث�ان أن س�مة املي�ل االجتامع�ي تتضم�ن أربع�ة
مكونات أساسية هي :أن يكون الشخص حمب ًا لآلخرين
مس�تمتع ًا باملش�اركة يف النش�اط االجتامع�ي واالنفت�اح

على الن�اس ،وأن تك�ون لدية الق�درة عىل اإلحس�اس
بمش�اعرهم واحترام حقوقه�م وآراءه�م ،وأن يظه�ر
اهتامم�ه هبم وقيام�ه بمس�ؤولياته جتاهه�م ،وأن يمتلك
مه�ارات عملية جيدة تس�اعده على التواف�ق والتكيف

يف املواقف االجتامعية املختلف�ة ،مثل مهارات االتصال
والقيادة الرشيدة .وتشري أدبيات عديدة إىل ارتباط سمة

املي�ل االجتامع�ي م�ع كل من تأكي�د ال�ذات والتكامل؛
فاألول يشير إىل قدرة الفرد عىل إس�عاد نفسه وإراحتها

يف املواق�ف االجتامعية ،بينام يشير الث�اين إىل قدرة الفرد
على إس�عاد وإراح�ة اآلخري�ن واجلامعات الت�ي ينتمي

إليها.

تكون ونمو س�مة امليل االجتامعي،
ويف س�ياق بيان ّ
ي�رى بعض الباحثين أن لعاطفة الوالدي�ن دور ًا مه ًام يف
ه�ذه النم�و ،وأن توفير ه�ذه العاطف�ة جي�ب أال يكون
مقترصا عىل س�نوات الطفول�ة األوىل ،بل جيب أن تبقى

متدفقة بش�كل متواصل ومس�تمر خلال مراحل عمره
وحت�ى بلوغ�ه س�ن العرشين .وي�رى الباحث�ان أن نمو

س�مة املي�ل االجتامع�ي ورس�وخها يف ش�خصية الفرد،

تعتمد يف املقام األول عىل مدى إشباع احلاجات النفسية
واالجتامعية عرب س�نوات التنش�ئة ،مثل حاجات احلب
واالنتامء ،واحلاجة للش�عور باألمن والسالمة ،واحلاجة

لتقدي�ر اآلخري�ن وقبوهل�م وتقبلهم ،واحلاج�ة لتحقيق
الذات من خالل إنجازات هلا قيمتها ونفعها لآلخرين.
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ويؤك�د الباحث�ان أن تطبي�ق األص�ول والقواع�د

الرتبوي�ة الت�ي ج�اء هبا اإلسلام ،والت�ي بينه�ا الوحي
الرباين بشقيه القر آن الكريم والسنة النبوية الرشيفة ،هو
خري س�بيل لتنشئة أفراد ًا يتمتعون بسمة امليل االجتامعي

يف أعىل درجات إجيابيتها.

ثالث ًا :الدراسات السابقة:

هدف�ت الدراس�ة التي قام هبا س�عد زغل�ول املغريب

(( )1986يف عبد الرمحن العازمي2008 :م) إىل التعرف
عىل سمات وخصائص من يتعاطون احلشيش يف مرص؛
تم اس�تخدام اختب�ار منيس�وتا املتعدد األوج�ه واختبار

رورش�اخ ،والفحص الطبي ،ودراس�ة احلال�ة عىل عينة
مكون�ة من ( )225ف�رد ًا موزعني ما بني متعاطني داخل

الس�جن وخارجه وأس�وياء .بينت النتائج وجود فروق
جوهرية دالة يف اهلستريا واالنط�واء االجتامعي لصالح
املتعاطين ،كام بين�ت النتائ�ج أن العالق�ات االجتامعية

املتعاطني للحش�يش تتس�م باالنطواء االجتامعي وعدم

املسامهة اإلجيابية.

تن�اول أمح�د ب�ن عب�د اهلل الس�عيد (1408ه�ـ)

(1988م) الظاه�رة م�ن خلال عين�ة بل�غ حجمه�ا
( )300فرد ًا مقس�مني بالتس�اوي إىل ثلاث جمموعات
هي :مس�جونون متعاطون للحش�يش ،مس�جونون غري
متعاطني للحشيش ،أسوياء خارج السجن .ثم استخدم
مقي�ايس الـس�يكوباتية واهلس�ترييا م�ن اختبار منيس�وتا

متع�ددة األوجـ�ه ،مقيـ�اس الـش�عور بالوح�دة ،ب�ك

لالكتئاب ،القلق كسمة وكحالة لسبيلبريجر ،العالقات
االجتامعيـ�ة املتبادل�ة ،اس�تامر املقابلـ�ة اإلكلينيكيـ�ة.
بينت النتائج هذه الدراس�ة وج�ود فروق دالة عىل مجيع
املقايي�س ،وخاص�ة الس�يكوباتية ،اهلس�ترييا ،الش�عور

بالوح�دة ،واالكتئ�اب ،والعالقات االجتامعي�ة املتبادلة
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والقل�ق؛ حي�ث كان�ت درج�ات املس�جونني املتعاطني
للحشيش أكرب.

هدف�ت دراس�ة طلال الزه�راين (1989م) ملعرف�ة

بعض السمات الش�خصية املميزة ملتعاط�ي املخدرات،

عىل عين�ة مكونة من ( )200نزي ً
ال يف مصحات اإلدمان

الثلاث باململكة العربية الس�عودية ،و ( )269س�جني
خم�درات ،و ( )240طالب ًا جامعي� ًا ،و ( )187من عامة

املواطنني بمدينة الري�اض .أظهرت النتائج أن فئة نزالء
املصحات والس�جون يعانون من اختالالت نفس�ية مجة

حي�ث ق�ام الباحث بتطبيق مقياس مكة للش�خصية عىل
عين�ة مكون�ة م�ن ( )40متعاطي ًا مس�جون ًا ،و ( )40من

مقارن�ة بالعاديني ،وأن نظرهتم لذواهتم تتس�م بالس�لبية

تراوح�ت أعامرهم بني (  18ـ  )21س�نة .بينت النتائج

يف دراس�ة ( مفت�اح )1995،والت�ي بعنوان دراس�ة

النزالء بتهم أخرى يف س�جون مدينة جدة (السعودية)،
وج�ود ف�روق دالة بني متعاط�ي املخدرات املس�جونني

مقارن�ة بغير املتعاطين يف :االنتماء األرسي ،توه�م
املرض ،اهلس�ترييا ،البارانويا ،الفصام ،اهلوس اخلفيف،

بينما كان�ت الف�روق غير دال�ة يف سمات االجتامعي�ة،
واالكتئاب والقهار واالنطواء االجتامعي.

أكثر من العاديني.

مقارن�ة بين متعاطي اهلروي�ن وغري املتعاطين يف تقدير

الش�خصية ،تم تطبيق استبيان تقدير الش�خصية للكبار
على عين�ة مكونة م�ن ( )50مدمن ًا للهريوي�ن خيضعون
للعلاج بمستش�فى األم�ل بالدم�ام و( )50ف�رد ًا م�ن
املجتم�ع مم�ن مل يس�بق هل�م تعاط�ي أي ن�وع م�ن أنواع

يف دراس�ة صالح احلازمي (( )1989يف عبد الرمحن

املخ�درات .كش�فت النتائ�ج ع�ن وج�ود ف�روق دال�ة
إحصائي ًا يف سمات :االعتامدية ،التقدير السلبي للذات،

بالتس�اوي بين متعاط�ي منبه�ات ،متعاط�ي مهدئات،

عىل مقايي�س العدوان/العداء ومقياس النظرة الس�لبية

العازم�ي (2008م) ،والت�ي بعنوان بع�ض اخلصائص

العقلي�ة واالنفعالية واخللقي�ة واألرسية ملدمني املنبهات
واملهدئات ،بلغ حجم العينة ( )300مفحوص ًا موزعني
وعاديين .توصل�ت الدراس�ة لع�دة نتائ�ج أمهه�ا أن

جمموعت�ي مدمن�ي املنبه�ات ومدمني املهدئ�ات أظهرتا
ارتفاع ًا داالً مقارنة بمجموعة العاديني يف مجيع السمات
التي قاس�ها اختبار الش�خصية املس�تخدم يف الدراس�ة،
وه�ي :االنط�واء االجتامع�ي ،العزل�ة االجتامعية ،عدم
املس�امهة اإلجيابي�ة يف املجتمع ،اإلحس�اس باالغرتاب،
التقدي�ر الس�لبي لل�ذات ،انخف�اض تقدي�ر ال�ذات،
اإلحساس بالدونية ،قلة الثقة بالنفس.

عدم الكفاية الش�خصية ،عدم التجاوب االنفعايل ،عدم
الثب�ات االنفعايل ،بينام كانت الف�روق غري دالة إحصائي ًا

للحياة.

دراس�ة ( املرزوق�ي1996،م) ،طب�ق فيها اس�تامرة

استقصاء شملت متغريات شخصية وأرسية ،ومقياس

الصح�ة النفس�ية العام�ة ،ومقي�اس مرك�ز أبح�اث

مكافح�ة اجلريم�ة ملفه�وم الذات عىل عين�ة مكونة من
( )57مدمن� ًا مم�ن اجت�ازوا مرحل�ة إزال�ة الس�موم يف

عي�ادات ومستش�فيات متخصصة بلبن�ان ،و ()100
فرد ًا من غري املتعاطني للمخدرات .من نتائج الدراسة

(ظاهرة املخدرات يف املجتمع السعودي) هو عنوان

ش�يوع االختلاالت وأع�راض امل�رض النفسي يف

تم تطبيق اختبار منيسوتا متعدد األوجه إضافة الستبيان

مفهوم ذات س�لبي وإحساس عميق بالدونية لدى فئة

دراس�ة محد املرزوقي التي قام هبا ع�ام ( ،)1994وفيها

الصحة النفس�ية العامة واستبيان أنامط التنشئة األرسية،

أوس�اط املدمنني مقارنة بغري املدمنني ،وأبرزها وجود
املدمنني.
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هدفت دراسة طاهر بن حممد عيل عرييش (2007م)

لتقيص بعض سامت الشخصية لدى مستخدمي القات.
متثل جمتم�ع البح�ث يف العاملني بالقطاع�ات احلكومية
املدني�ة والعس�كرية والقط�اع األهلي بمنطق�ة ج�ازان

باململك�ة العربي�ة الس�عودية .ق�ام الباح�ث باس�تخدام

املنه�ج الوصف�ي املق�ارن ،وتكون�ت عين�ة البح�ث من
جمموعتني ،األوىل تضم ( )260من مس�تخدمي القات،
وتض�م الثانية ( )243من غري مس�تخدمي القات أو أي
خمدر آخر .طبق الباحث مقياس القلق الرصيح لتايلور،

ومقايي�س االنط�واء االجتامعي ،واالكتئ�اب ،والفصام
من اختبار الشخصية متعدد األوجه ،ومقياس الربوفيل
الش�خيص الذي يضم أربع سامت للشخصية :السيطرة،
واملس�ؤولية ،واالتزان االنفعايل ،والسمات االجتامعية.

كش�فت نتائ�ج الدراس�ة ع�ن وج�ود ف�روق دال�ة بين
املس�تخدمني للق�ات وغير املس�تخدمني على مقاييس
القل�ق ،واالنط�واء االجتامع�ي ،االكتئ�اب ،الفص�ام،
وعىل سامت السيطرة ،واملس�ؤولية ،واالتزان االنفعايل،

والسمات االجتامعية .كام بينت النتائج أن القات مصدر

م�ن مصادر االنط�واء االجتامعي و ع�دم االختالط مع
الن�اس عموما .وم�ن نتائج هذه الدراس�ة وجود عالقة

ارتباط عكيس بني القلق م�ع االتزان االنفعايل ،ووجود
عالق�ة ارتباط طردي بني سمات االجتامعية مع كل من
االتزان االنفعايل واملسؤولية.

هدف�ت دراس�ة (العازم�ي2008،م) إىل معرف�ة

التواف�ق النفسي واالجتامع�ي وعالقت�ه باإلدم�ان لدى

ن�زالء املصحات النفس�ية يف اململكة العربية الس�عودية.
بلغ حجم العينة ( )180من املدمنني من خمتلف األعامر
والذي�ن ثبت إدماهن�م قانوني ًا ويعاجل�ون بمجمع األمل
الطبي بمدينة الرياض .تم تطبيق مقياس التوافق النفيس
واالجتامع�ي ،ومقياس ش�دة اإلدمان .أظه�رت النتائج
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وج�ود عالقة ارتباطيه س�لبية بين متغري ش�دة اإلدمان
م�ع كل من التوافق النفيس والتوافق األرسي .من نتائج
هذه الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائي ًا يف التوافق
النفسي واالجتامعي ـ بجمي�ع أبعاده ـ ويف متغري ش�دة

اإلدم�ان يف ض�وء كل من :م�دة اإلدم�ان ،العمر ،ونوع
املخدر.

دراس�ة منص�ور ن�ارص ب�ن حج�اب (2011م)،

والتي ش�مل جمتمعها مدمني مادة األمفيتامينات ممن تم

إرس�اهلم م�ن إدارة مكافحة املخ�درات إىل جممع األمل
للصحة النفس�ية بالدمام ،وأفراد ًا أسوياء من نفس البيئة
االجتامعي�ة والوظيفي�ة وأوضح�ت التحالي�ل املخربية

سلامتهم م�ن التعاطي ألي م�ادة خمدرة .تم اس�تخدام
املنه�ج الوصف�ي املق�ارن ،كام اس�تخدام مقي�اس كاتل

للش�خصية كأداة جلمع البيانات .تكونت عينة الدراس�ة
م�ن ( )100فرد ًا م�ن املدمنني ومثلهم مـن األس�وياء.
ٍ
لعدد من النتائ�ج أمهها وجود فروق
توصلت الدراس�ة
دال�ة يف كل م�ن :كفاي�ة ال�ذات ،والثبـ�ات االنفعـاىل،
والتآلف وبني املدمنني وغري املدمنني.

يف عام (2013م) قام فالح ( )2013بدراسة هدفها

مقارنة اخلصائص النفس�ية واالجتامعي�ة ملتعاطي البنقو
باملجتم�ع الفلس�طيني ،ومقارنتها بخصائص أش�قائهم

الفلس�طينني غري املتعاطني ألي خمدر .تكونت العينة من
( )74م�ن املتعاطين للبنقو ومثلهم من غير املتعاطني.
طبق الباحث اس�تبيان تقدير الشخصية ملمدوحة سالمة

واختبار الش�خصية متعدد األوج�ه ترمجة لويس مليكه.
ٍ
لعدد من النتائ�ج أمهها وجود فروق
توصلت الدراس�ة

دال�ة إحصائي� ًا بين املتعاطين وغير املتعاطين يف كل
من :التقدير الس�لبي للذات ،ع�دم التجاوب االنفعايل،
والنظ�رة الس�لبية للحياة .بينما كانت الف�روق غري دالة
إحصائي� ًا بين املتعاطين وغير املتعاطين يف كل م�ن:

مهيد حممد املتوكل ونجده حممد عبد الرحيم جدي :تقدير الذات وعالقته بالسلوك االجتامعي وتقلبات املزاج لدى مدمني املخدرات

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)10ديسمبر 2016م  -ربيع أول 1438هـ

االعتامدي�ة ،وع�دم الكفاي�ة الش�خصية ،وع�دم الثبات

االنفعايل.

هدفت دراس�ة املش�عان (2013م) إىل معرفة داللة

االرتب�اط بين تقدي�ر ال�ذات مع القل�ق كحالة وس�مة

واالكتئ�اب ل�دى ذوي التعاط�ي املتع�دد للمخدرات،
ومعرف�ة الفروق بني املتعاطني وغير املتعاطني يف تقدير

أ) إن تده�ور السمات واخلصائ�ص النفس�ية ل�دى

أم�ر
م�ن يق�ع يف تعاط�ي املخ�درات وإدماهن�اٌ ،
ي�كاد يكون بدهيي� ًا ،ورصف اجله�ود العلمية يف
البدهييات مضيعة للوقت واجلهد.

ب) إن اإلش�ارات املتكررة لس�لبيات م�ن يتعاطون
املخ�درات ويعتم�دون عليه�ا كلي� ًا أو جزئي� ًا،

رصف لالهتمام عن اجلوان�ب اإلجيابية التي
في�ه
ٌ

ال�ذات والقل�ق واالكتئ�اب .بل�غ حج�م العين�ة ()91
مفحوص ًا بواقع ( )46من املتعاطني للمخدرات)45( ،

ق�د تك�ون موج�ودة أو متبقي�ة ل�دى ه�ذه الفئة

لسبيلبريجر تعريب أمحد حممد عبداخلالق ،ومقياس بيك

اإلجيابيات هي األس�اس واملدخ�ل الرئيس ألي

من غري املتعاطني .تم تطبيق مقياس القلق (كحالة وسمة)
لالكتئاب تعريب أمحد حممد عبداخلالق ،ومقياس تقدير
الذات لروزنربج تعريب جاس�م اخلواجه .بينت النتائج

وج�ود فروق جوهرية دالة بني املتعاطني وغري املتعاطني

يف تقدير الذات والقلق واالكتئاب؛ فاملتعاطون يقدرون
ذواهت�م تقدير ًا منخفض ًا وهم أكثر قلق�ا واكتئابا مقارنة
بغري املتعاطني .ومن نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط
سالبة دالة إحصائي ًا بني تقدير الذات واالكتئاب.

منهجية الدراسة (إجراءاهتا امليدانية):
املنهج العلمي املتبع:

م�ن الن�اس؛ وي�رى الباحث�ان أن االهتمام هبذه
أسلوب عالجي أو تأهييل.

جمتمع الدراسة:

حيدد الباحثان جمتمع الدراسة احلالية عىل النحو اآليت:

 -1م�ن الناحية املكانية اجلغرافي�ة :والية اخلرطوم،
بحدودها اإلدارية املعروفة.

 -2م�ن حي�ث ن�وع املفحوصني :تش�مل الدراس�ة
متعاط�ي املخ�درات ومدمنيها م�ن الذكور ،ممن
يرتددون لتلقي خدمات عالجية يف هذا اجلانب،
بوحدات العالج النفيس باملسشتفيات احلكومية

اتبع الباحثان املنهج الوصفي بش�قيه؛ ألنه األنس�ب

باخلرط�وم وهي(مستش�فى اخلرط�وم ،العصبيه

لتقصى عالق�ة االرتب�اط بني تقدي�ر الذات م�ع كل من

 -3م�ن حيث الفئ�ات العمرية :اقترصت الدراس�ة

واألمث�ل لتس�اؤالت الدراس�ة احلالية ،كام أنه األنس�ب
القل�ق االجتامع�ي ،تقلبات امل�زاج ،واملي�ل االجتامعي
لدى مدمني املخدرات بوالية اخلرطوم.

الدراس�ة احلالية مل تتبع املنهج الوصفي املقارن الذي

اتبعت�ه مجيع الدراس�ات الس�ابقة؛ حيث ي�رى الباحثان
ـ أصح�اب الدراس�ة احلالي�ة ـ أن مقارن�ة السمات
واخلصائص النفسية بني املدمنني وغري املدمنني ال معنى

له ،وذلك لآليت:

بحري ،السالح الطبي ،التجاين املاحي).

على متعاط�ي املخ�درات ومدمنيها م�ن الذكور
الراش�دين ممن تتراوح أعامرهم بني ()55- 20
سنة املرتددين الكثر من مخس مرات.

عينة الدراسة:

ق�ام الباحث�ان بتطبي�ق أدوات مجع البيان�ات ـ والتي
سيأيت توضيحها الحق ًا ـ عىل عينة عشوائية ،تم اختيارها
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بطريقة املعاينة العش�وائية البسيطة ،وبلغ حجم العينة يف
مرحل�ة تطبي�ق األدوات ( )210مفحوص� ًا مرتددي�ن
على العي�ادات النفس�ية للع�ام  ،2014وبع�د مراجعة
االس�تجابات ت�م اس�تبعاد إجاب�ات ( )15مفحوص� ًا؛

جدول رقم ( )1
يوضح االتساق الداخيل للفقرات بمقياس تقدير الذات
معرب ًا عنه بمعامالت االرتباط العزمي لبريسون (ن = )40

إم�ا لعدم اكتمال اإلجابات أو لنمطيته�ا ،وبذلك يكون
احلج�م النهائ�ي للعين�ة ( )195مفحوص� ًا .ولتطبي�ق

البند

معامل االرتباط

البند

معامل االرتباط

2

.722

7

.660

هلم خربة واسعة يف التعامل مع املدمنني.

4

األدوات استعان الباحثان بمجموعة من املساعدين ممن

 -1مقياس تقدير الذات:

يتكون من ( )10فقرات ،مصاغة بصورة تقريرية،

اإلجاب�ة عنه�ا ثالثي�ة (دائما  /أحيان�ا  /ال حي�دث)؛

يت�م تصحي�ح اس�تجابات املفحوصين بإعط�اء هذه
اخلي�ارات الدرج�ات ( )1 / 2 / 3على الرتتي�ب يف

حالة الفقرات املوجب�ة الوجهة (وعددها  7فقرات)،
بينما يتم عكس الدرجات لنف�س خيارات اإلجابة يف

حالة الفقرات الس�البة الوجهة .معنى هذا أن الدرجة
الكبرية تدل عىل تقدي�ر املفحوص لذاته تقديرا إجيابي ًا

مرتفع� ًا ،بينام ت�دل الدرجة املخفضة على قلة تقديره
لذاته.

ت�م التحقق م�ن الص�دق الظاه�ري هل�ذا املقياس

بعرض�ه عىل مخس�ة حمكمين من أس�اتذة عل�م النفس
باجلامعات احلكومية بوالي�ة اخلرطوم ،كام تم التحقق
م�ن االتس�اق الداخلي للفقرات م�ع الدرج�ة الكلية

للمقي�اس م�ن حس�اب معام�ل االرتب�اط العزم�ي
لبريس�ون م�ن بيان�ات عين�ة أولي�ة حجمه�ا ()40
مفحوص� ًا ت�م اختياره�ا بطريقة عش�وائية بس�يطة من

جمتمع الدراس�ة احلالية ،واجلدول التايل يبني نتائج هذا
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.671
.666

3

8

.731

5

أدوات البحث:

اإلجراء:

1

6

9

10

.563

.557
.731
.390
.376

وم�ن بيان�ات نف�س العين�ة األولي�ة ،ق�ام الباحث�ان
بحس�اب قي�م معاملات الثب�ات للدرج�ة الكلي�ة هلذا
املقي�اس ،بطريقت�ي ألف�ا كرونب�اخ وس�بريمان ـ براون،
واجلدول التايل يوضح نتائج هذا اإلجراء:
جدول رقم () 2
يوضح نتائج معامالت الثبات للدرجة الكلية بمقياس
تقدير الذات
املعادلة

ألفا كرونباخ

سبريمان ـ بروان

عدد الفقرات

معامالت الثبات

10

.900

10

.879

يتبني من النتائج املعروضة باجلدولني الس�ابقني ()1
( ) 2متتع مقياس تقدير الذات بخاصيتي صدق االتساق
الداخلي والثب�ات ،وذلك عند تطبيقه على املفحوصني
بمجتمع الدراسة احلالية.
 -2االستبيان:

يتكون هذا االستبيان من ( )26فقرة ،متت صياغتها

بصورة تقريرية لقياس كل من القلق االجتامعي ،تقلبات
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املزاج ،وامليل االجتامعي .خيارات اإلجابة عن كل فقرة

قام الباحث�ان بالتحقق من الص�دق الظاهري للمقاييس

املفحوص بإعطاء هذه اخليارات الدرجات ()1 / 2 / 3

جمموع�ة املحكمني من أس�اتذة علم النف�س باجلامعات

ثالثية (دائام  /أحيانا  /ال حيدث)؛ يتم تصحيح اجابات

عىل الرتتي�ب يف حالة الفقرات املوجبة الوجهة التي تدل

عىل س�يادة الس�مة أو اخلاصية املقاس�ة ،بينما يتم عكس

الدرج�ات لنف�س خي�ارات اإلجاب�ة يف حال�ة الفقرات
الس�البة الوجهة؛ معنى ه�ذا أن الدرجة الكبرية تدل عىل

كم أكرب من اخلاصية املقاس�ة بينما تدل الدرجة املخفضة

على انخف�اض ك�م اخلاصي�ة املقاس�ة ل�دى املفحوص.

الثالث�ة التي يتضمنها ه�ذا االس�تبيان بعرضه عىل نفس
احلكومي�ة بوالية اخلرطوم الذين ع�رض عليهم مقياس

تقدي�ر الذات .كام ق�ام الباحث�ان بالتحقق من االتس�اق
الداخلي للفق�رات م�ع الدرج�ات الكلي�ة للمقايي�س

الفرعي�ة م�ن خلال حس�اب معام�ل ارتباط بريس�ون،

وذلك من بيانات نفس العينة األولية التي حجمها ()40
مفحوص ًا ،واجلدول التايل يبني نتائج هذا اإلجراء:

جدول رقم () 3

يوضح االتساق الداخيل للفقرات باملقاييس الفرعية
باالستبيان معرب ًا عنه بمعامالت االرتباط العزمي لبريسون (ن = )40
مقياس القلق االجتماعي

مقياس تقلبات المزاج

مقياس الميل االجتماعي

البند

معامل االرتباط

البند

معامل االرتباط

البند

معامل االرتباط

1

.416

9

.569

17

.699

2

.631

10

.365

18

.664

3

.608

11

.655

19

.558

4

.349

12

.560

20

.519

5

.539

13

.639

21

.382

6

.460

14

.420

22

.466

7

.622

15

.478

23

.389

8

.293

16

.552

24

.628

25

.305

26

.458

من بيانات نفس العينة األولية ،قام الباحثان بحساب

قيم معامالت الثبات للدرجة الكلية لكل مقياس فرعي

باالس�تبيان ،بطريقتي ألفا كرونباخ وس�بريمان ـ براون،
واجلدول التايل يوضح نتائج هذا اإلجراء:
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جدول رقم () 4

يوضح نتائج معامالت الثبات للمقاييس الفرعية باالستبيان
املقاييس الفرعية

عدد

معامالت الثبات

الفقرات ألفا كرونباخ سبريمان ـ بروان

القلق االجتامعي

8

.783

.738

امليل االجتامعي

10

.821

.822

تقلبات املزاج

8

.825

.812

اس�تخدم الباحث�ان األس�اليب اإلحصائي�ة اآلتي�ة:
التك�رارات والنس�ب املئوي�ة وحدود الثقة للنس�بة يف

املجتمع ،أختبار (ت) ملتوس�ط جمتم�ع واحد ،معامل

االرتب�اط العزمي لبريس�ون ،حتليل اإلنح�دار املتعدد
لتحدي�د معاملات املس�ارات وم�ن ث�م العالق�ات
السببية املبارشة.

عرض نتائج الدراسة:

 -1ع�رض نتائ�ج الف�رض األول ومناقش�تها

يتبني من النتائج املعروضة باجلدولني السابقني () 3
(  )4متت�ع املقاييس الثالثة باالس�تبيان بخاصيتي صدق
االتساق الداخيل والثبات ،وذلك عند تطبيقها بمجتمع
الدراسة احلالية.

الدراس�ة احلالي�ة وال�ذي نص�ه « :توج�د فروق

أساليب املعاجلة اإلحصائية:

بوالي�ة اخلرط�وم « ،قام الباحثان بإج�راء اختبار

وتفسريها:

للتحقق من صحة الفرض األول من فروض

يف تقدي�ر الذات ل�دى غالبية مدمن�ي املخدرات

(ت) ملتوس�ط جمتم�ع واح�د ،واجل�دول الت�ايل

مت�ت معاجل�ة البيان�ات امليدانية باس�تخدام احلزمة

يوضح نتائج هذا اإلجراء:

اإلحصائي�ة للعل�وم االجتامعي�ة ( ،)SPSSوق�د
جدول رقم ( ) 6

يوضح نتيجة اختبار (ت) ملتوسط جمتمع واحد للحكم

عىل درجة سيادة تقدير الذات لدى مدمني املخدرات بوالية اخلرطوم
املتغري
الدرجة الكلية لتقدير الذات

وسط
حسايب

16.8

انحراف
معياري
4.4

من اجلدول الس�ابق ،يالحظ الباحثان أن قيمة (ت)
املحسوبة دالة إحصائي ًا عند مستوى ( )0.001مما يعني
أن هن�اك فرق ًا بني قيمة الوس�ط احلس�ايب املحس�وبة من

بيانات العينة والقيمة املحكية التي متثل الوس�ط النظري
تبع� ًا لفقرات املقي�اس املس�تخدم لقياس تقدي�ر الذات
يف ه�ذه الدراس�ة ،وبالت�ايل تك�ون نتيج�ة الف�رض هي
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قيمة
حمكية
20

قيمة (ت)
املحسوبة

10.146

درجة
احلرية
194

مستوى
الدالله
.001

االستنتاج
دون الوسط

س�يادة تقدي�ر الذات بدرجة دون الوس�ط ل�دى مدمني
املخدرات بوالية اخلرطوم.

وللمزيد من التوضيح وإثراء نتائج الدراس�ة يف هذا

اجلانب ،ق�ام الباحثان بحس�اب الدرج�ة الكلية لتقدير
الذات لكل مفحوص بعينة البحث ،ومن ثم تم حساب
التكرارات والنس�ب املئوية للمفحوصني بكل مس�توى
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من مس�تويات تقدير الذات ،كام تم حساب حدود الثقة

لنس�بة كل مس�توى من هذه املستويات بمجتمع البحث

بمستوى ثقة ( ،)%95واجلدول التايل يوضح نتائج هذه
اإلجراءات األخرية:

جدول رقم ( ) 7

يوضح التكرارات والنسب املئوية لكل مستوى من مستويات تقدير الذات

لدى مدمني املخدرات بوالية اخلرطوم وحدود الثقة هلذه النسب بمجتمع الدراسة (مستوى الثقة )%95
مستويات تقدير الذات

تكرار

النسبة املئوية

104

53.33

تقدير ذات دون الوسط ومنخفض

80

تقدير ذات فوق الوسط ومرتفع

11

تقدير ذات وسط (متوسط)

من بيانات العينة

ُيالح�ظ م�ن اجل�دول الس�ابق (ج�دول رق�م ()6
ان نتيج�ة م�ا ّ
يق�ل ع�ن ( )%35م�ن مدمن�ي املخدرات

بمجتم�ع البح�ث لدهي�م تقدير ذات منخف�ض ،وأن ما
ّ
يقل عن ( )%47منهم لديه تقدير ذات وسط ،وأن نسبة

41.03
5.64

حدود الثقة للنسبة باملجتمع

خطأ معياري

حد األدنى

حد أعىل

0.0357

47.4

59.2

0.0352

0.0165

35.2
2.9

46.8
8.4

مثل الش�عور باألمل النفيس ،والضيق املس�تمر والكدر،

وإمهال النفس وحاجاهتا ،والش�عور بعدم االس�تقرار

والتوت�ر املس�تمر ،ويف ه�ذا الس�ياق ي�رى هيغين�ز

( )Higgins, 1999أن التناق�ض بين ال�ذات الواقعية

من لدهيم تقدير ذات مرتفع ال تزيد عن ( )%8يف حدها

والذات املثالية أو األخالقية من وجهة نظر الش�خص

افترض الباحث�ان أن أغل�ب مدمن�ي املخ�درات

وذل�ك لوج�ود مؤرشات س�لبية مث�ل التهي�ؤ أو امليل

األقىص بمجتمع الدراسة احلالية.

يكون�ون مت�دين ال�ذات وكان�ت النتيج�ه تاكي�دا هل�ذه
الفرضية وهي سيادة تقدير الذات بدرجه دون الوسط؛

وق�د يك�ون س�بب ذلك ـ كما أظه�رت نتائ�ج كثري من
الدراس�ات منها دراسة ش�املرز وآخرون (1991م) أن

متعاطي�ي املواد املخ�دره أقل رضا عن أنفس�هم ولدهيم
اجتاهات سلبية نحو ذواهتم ،وهم أكثر تعرضا للمشاكل

يف حياهتم اليومية ،وأقل طموحا وأكثر اندفاعية وجماراة

وخضوعا.

وربما يرج�ع ت�دين مفه�وم ال�ذات ل�دى ه�ؤالء

األفراد التصافهم بخصائص وسمات انفعالية س�البة

نفسه ،متثل حالة نفسية عامة لدى متعاطيي املخدرات،

لعق�اب ال�ذات .؛ وعندها يكون الش�خص املتعاطي
معرض� ًا ملش�اعر التوت�ر ،وعرض� ًة للش�عور بالذن�ب

واإلثم ،واملي�ل احتقار الذات ،واخلوف والقلق ،ذلك

ألن مثل هذه املش�اعر حت�دث وتقع عندما يعتقد البرش
أهنم خالفوا املعايري األخالقية.

وي�رى الباحث�ان إن تعاط�ي املخ�درات باس�تمرار

ولفترات طويلة؛ ق�د يعطي املتعاطي فكرة عن نفس�ه بأنه

ش�خص ضعي�ف اإلرادة أو أن إرادت�ه ق�د حتطمت ،وأن
إرسافه يف الذنوب واملعايص وبعده عن معظم القيم الدينية

واألخالقي�ة قد يدخل يف نفس�ه الي�أس والقنوط من رمحة
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القيمة العددية ملعامل االرتباط مع متغري القلق االجتامعي

اهلل تعاىل ،وقد يتعطل عن عمله الذي يتكس�ب منه أو تقل
ّ
إنتاجيته ،وقد ّ
يتعطل
يقل نشاطه االجتامعي اإلجيايب وربام

أكرب من نظريهتا مع متغري تقلبات املزاج.

ثقة الناس به ،فينظر اىل نفسه بنوع من تدين التقدير.

تقدي�ر ال�ذات و القل�ق االجتامع�ي وتقلب�ات امل�زاج،

متام ًا ،وكل هذه املعطيات حتجب عنه ثقته بنفسه ،وحتجب

ج�اءت النتيج�ة تؤك�د وج�ود عالق�ه عكس�يه بني

ويفرس الباحثان هذه العالقة العكس�ية الس�البة بام أشار

 -2عرض نتائج الفرض الثاين ومناقشتها وتفسريها:

إلي�ه س�تيفن وآخ�رون ( Steven et al )2001م�ن أن

الدراس�ة احلالي�ة والذي نص�ه « :وج�ود عالقة
ارتباط دالة إحصائي ًا بني تقدير الذات مع كل من

النجاح فيام يس�ند إلي�ه من أعامل ،وهو يس�هم يف فعالية
األداء م�ن خلال زي�ادة الدافعي�ة  Motivationوب�ذل

املخ�درات بوالي�ة اخلرط�وم « ،ق�ام الباحث�ان

املتمثلة يف حدة القلق والشعور باهنزام الذات ،والتفكري

للتحق�ق من صحة الفرض الثاين من فروض

القل�ق االجتامع�ي وتقلبات املزاج ل�دى مدمني
بحس�اب معام�ل االرتب�اط العزم�ي لبريس�ون،
واجلدول التايل يوضح نتائج هذا اإلجراء:
جدول رقم ( )8

يوضح نتائج معامل االرتباط العزمي لبريسون

ملعرفة داللة عالقة االرتباط بني تقدير الذات مع كل
من القلق االجتامعي وتقلبات املزاج لدى مدمني
املخدرات بوالية اخلرطوم (ن =)195

االرتباط مع
املقاييس الفرعية
تقدير الذات

ح

االستنتاج

وجود عالقة
القلق االجتامعي **.001 -.482
ارتباط عكيس دالة
تقلبات املزاج

وجود عالقة
**.001 -.426
ارتباط عكيس دالة

تقدي�ر الذات يقوم عىل معتقدات الفرد حول قدرته عىل

اجلهد ،باإلضافة إىل أنه يعمل عىل خفض تقلبات املزاج

السلبي ،فهو بذلك هيتم باحلكم عىل املقدرة الشخصية.
ويضيف الباحثان إىل ذلك ما أوضحه باندورا (1994م)

 ،Banduraمن أن فعالية ال�ذات ( )Self efficacyهي

الت�ي هتت�م بمعتق�دات الفرد ح�ول قدرته عىل ممارس�ه
الضب�ط والتحك�م يف األح�داث التي تؤثر على احلياة،

وبالت�ايل فإن هذه املعتقدات تؤثر عىل الناحيه االجتامعية
وعلى اخلي�ارات احلياتية ،وعىل مس�توى القل�ق وكيفية

التغلب عليه ،وعىل االكتئاب والضغوط النفسية.

ولع�ل م�ن املتفق علي�ه أن انخف�اض تقدي�ر الذات
يرتب�ط ارتباط� ًا وثيق ًا ب�كل من القل�ق واالكتئاب ،ومن

ثم اخلوف من الفش�ل يف التفاعل الس�وي مع اآلخرين،

األمر الذي يؤدي إىل عدم القدرة عىل الش�عور بالرسور

جتاه اإلنجاز الشخيص أو جتاه انجازات اآلخرين.

يتض�ح من اجل�دول الس�ابق (ج�دول رق�م (  ،) 8أن

 -3عرض نتائج الفرض الثالث ومناقشتها وتفسريها:

األمر الذي يشري إىل وجود عالقة ارتباط عكيس بني تقدير

ف�روض الدراس�ة احلالية والذي نص�ه « :وجود
عالق�ة ارتباط دال�ة إحصائي� ًا بني تقدي�ر الذات

معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى (،)0.001

ال�ذات مع كل من القلق االجتامع�ي وتقلبات املزاج لدى

مدمني املخدرات بوالية اخلرطوم ،كام يالحظ الباحثان أن
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بوالية اخلرطوم « ،قام الباحثان بحس�اب معامل

االرتب�اط العزم�ي لبريس�ون ،واجل�دول الت�ايل
يوضح نتائج هذا اإلجراء:

جدول رقم ( )9

يوضح نتائج معامل االرتباط العزمي لبريسون

ومتأخ�ر ،وم�ن ث�م فهم ن�ادر ًا ما يقيم�ون عالقات
جنسية مشبعة أو مميزة.

م�ن جان�ب آخر يفسر الباحث�ان العالق�ة الطردية

بني تقدير الذات واملي�ل االجتامعي ،بأن تقدير الذات
لي�س موقف� ًا ثابت� ًا أو مس�تقر ًا وخاصة ل�دى متعاطيي
املخ�درات؛ فه�و ـ أي تقدير ال�ذات ـ جمموعة أحكام

ملعرفة داللة عالقة االرتباط بني تقدير الذات مع

ال تتصل بما ينجزه الفرد فقط ،ولكنها تش�مل أحكام

اخلرطوم (ن =)195

فه�و نت�اج للنجاح�ات أو اإلخفاق�ات يف التفاعالت

امليل االجتامعي لدى مدمني املخدرات بوالية
املقاييس
الفرعية

معامل االرتباط
مع تقدير الذات

امليل االجتامعي

**.655

ح

االستنتاج

توجد عالقة
.001
ارتباط طردي دالة

يتض�ح م�ن اجل�دول الس�ابق (جدول رق�م ( 9

)) ،أن قيم�ة معام�ل االرتب�اط دال�ة إحصائي�ا عند
مس�توى ( ،)0.001األم�ر ال�ذي يشير إىل وجود

عالق�ة ارتب�اط طردي بين تقدي�ر الذات م�ع امليل
االجتامعي لدى مدمني املخدرات بوالية اخلرطوم،

كام يالح�ظ أن القيمة العددية ملعام�ل ارتباط تقدير
الذات مع امليل االجتامعي أكرب من نظريهتا الرتباط
تقدي�ر الذات مع كل من القلق االجتامعي وتقلبات

امل�زاج .ويفسر الباحث�ان ه�ذه النتيج�ة بما توصل

إلي�ه عب�د اهلل ( )220/219 :1989م�ن وج�ود

سمات ش�ائعة ألغل�ب مدمن�ي املخ�درات ،أمهها
أهنم متمركزون حول الذات ونرجس�يون ،وأهنم ال

يقبلون عىل األدوار الناجحة يف احلياة ولذلك تراهم
فاش�لني ،وه�م أيض� ًا ضع�اف يف ممارس�ة أدوارهم

كأزواج وآباء ،وغالب� ًا ما يكونون رشكاء ضعفاء يف
الناحية اجلنس�ية ،ألن النمو اجلنيس لدهيم مضطرب

اآلخري�ن على م�ا يس�تطيع الف�رد انج�ازه ،وبالت�ايل
االجتامعي�ة؛ وم�ن ث�م يرتب�ط تقدي�ر الذات بق�وة مع

املي�ول االجتامعي�ة ،ويف ه�ذا الس�ياق تبين ان زي�ادة
احتاملي�ة العجز الس�لوكي أو االنس�حاب من املوقف

ل�دى متعاطي املخدر عندما يواجه مش�كلة أو موقف

اجتامع�ي ضاغ�ط ،األم�ر ال�ذي يؤث�ر على إدراكات

املدم�ن وعلى فعاليت�ه الذاتي�ة وأدراكات�ه لتوقع�ات
اآلخري�ن منه ،وبالت�ايل تقديره الس�لبي لذاته وفقدان

الرضا ع�ن العالقات االجتامعية ،س�واء يف األرسة أو

يف مكان السكن أو العمل.

 -4ع�رض نتائ�ج الف�رض الراب�ع ومناقش�تها
وتفسريها:

للتحقق من صحة الفرض الرابع من فروض

الدراسة احلالية والذي نصه « :دخول املتغريات

الثالث�ة (القل�ق االجتامع�ي ،تقلب�ات امل�زاج،
واملي�ل االجتامعي) معا يف معادل�ة التنبؤ بتقدير
الذات لدى مدمن�ي املخدرات بوالية اخلرطوم

« ،ق�ام الباحثان بإج�راء حتليل اإلنحدار اخلطي
التدرجيي ،واجل�داول التالية توض�ح نتائج هذا

اإلجراء:
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جدول رقم ( )10

يوضح نتيجة حتليل االنحدار املتعدد اخلطي التدرجيي ملعرفة املتغريات

التي هلا القدرة عىل التنبؤ بتقدير الذات لدى مدمني املخدرات بوالية اخلرطوم

املتغريات الداخلة
يف معادلة التنبؤ

مصدر
التباين

خ :1ميل اجتامعي

اخلطأ

خ :2ميل اجتامعي
 +قلق اجتامعي
مع ًا

جمموع
املربعات

دح

متوسط
املربعات

192

10.97

2

921.45

االنحدار

1577.04

1

الكيل

3683.36

193

2106.32

االنحدار

1842.89

الكيل

3683.36

1840.47

اخلطأ

191

1577.04

9.64

193

قيمة (ف)
املحسوبة
81.43

95.6

ح
.001

.001

معامل
االرتباط املتعدد

معامل
التحديد

.654

.428

.707

.500

جدول رقم ( ) 11

يوضح معامالت املسارات (االرتباطات السببية املبارشة)

بني املتغريات التي دخلت يف معادلة التنبؤ بتقدير الذات لدى مدمني املخدرات بوالية اخلرطوم
املتغريات التي دخلت يف
معادلة التنبؤ بتقدير الذات

قيمة معامل املسار
(ارتباط سببي مبارش)

القلق االجتامعي

-.287

امليل االجتامعي

.553

قيمة احتاملية

وجهة معامل املسار

.001

تأثري سببي طردي

تأثري سببي عكيس

.001

جدول رقم ( )12

يوضح معامل االرتباط اجلزئي ملتغري تقلبات املزاج

(مل يدخل يف معادلة التنبؤ) مع الدرجة الكلية لتقدير الذات لدى مدمني املخدرات بوالية اخلرطوم
املتغري الذي مل يدخل يف معادلة
التنبؤ بتقدير الذات
تقلبات املزاج

قيمة معامل االرتباط اجلزئي

ح

-.104

.644

يالح�ظ الباحث�ان م�ن جمموع�ة اجل�داول الس�ابقة

( ،) 12( ) 11( )10أن متغيري املي�ل االجتامع�ي
والقل�ق االجتامعي يدخالن مع� ًا يف التنبؤ بتقدير الذات
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الداللة اإلحصائية ملعامل
االرتباط اجلزئي
غري دال إحصائي ًا

ل�دى مدمن�ي املخ�درات بوالي�ة اخلرط�وم ،أي أن كال
منهما يرتب�ط ارتباط� ًا س�ببي ًا مب�ارش ًا مع تقدي�ر الذات،
حي�ث يرتب�ط امليل االجتامع�ي طردي ًا بينما يرتبط القلق
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االجتامع�ي عكس�ي ًا؛ وأن هذي�ن املتغريين يفسران مع ًا

وي�رى الباحث�ان ،أن مدم�ن امل�واد املخ�درة ،غالب�ا

لدى مدمني املخ�درات بوالية اخلرطوم.كذلك يالحظ

آماله ورغباته ،ذلك ألن مشاعر عدم الرضا ترتبط لدى

( )%50م�ن التباي�ن املش�اهد يف درجات تقدي�ر الذات

الباحث�ان من النتائج الس�ابقة أن متغير تقلبات املزاج مل
يدخ�ل يف معادل�ة التنب�ؤ بتقدير الذات ،وهذا يشير إىل
أن ه�ذا املتغري يرتبط بتقدير ال�ذات ارتباط ًا غري مبارش،

أي م�ن خالل ارتباطه بكل م�ن امليل االجتامعي والقلق
االجتامعي.

ويفسر الباحث�ان هذه النتائ�ج بام أش�ار إليه مدحت

عبد احلميد ( )1993من أن تعاطي العقاقري (يف مراحله

األوىل) ي�ؤدي ع�دة وظائ�ف ـ وف�ق املنظ�ور النفسي
االجتامع�ي ـ مث�ل ختفي�ف التوت�ر ،الش�عور باملتع�ة أو
اإلمتاع ،إشباع احلاجة للشعور بالقوة ،واالبطال املؤقت
لتأثريات األحداث الضاغطة ،نسيان أو تنايس األحداث

املؤملة؛ لذا يكون املتعاطي مستقرا يف حاجاته وتقدير ذاته

يف ه�ذه املراح�ل األوىل .ولك�ن م�ع اس�تمرار التعاطي
ولفترات طويل�ة ،ي�ؤدي إدم�ان تعاطي املخ�درات إىل

آثار نفس�ية سالبة ،مثل الش�عور بالقلق والتوتر املستمر،
الشعور بعدم االستقرار ،الشعور باالنقباض ،مع عصبية

وحِ�دّ ة يف املزاج ،مع وإمهال النف�س واملظهر العام ،عدم
القدرة عىل العمل أو االستمرار فيه .ويف هذا السياق يبني

الني�ال (1998م) أن م�ن اخلصائص الوجدانية الس�البة
ملتعاط�ي املخدر نق�ص دافعية التغيري ،الش�عور باليأس،

الش�عور بالعجز ،املزاج االكتئ�ايب ،االجتاه املؤيد لتعاطي
العقاقري ،الضعف اجلنيس ،الس�لبية ،االندفاعية ،القلق،

املي�ول االنتحاري�ة ،ع�دم الثب�ات االنفع�ايل ،األغرتاب
النفيس ،فقدان التدعيم واملس�اندة االجتامعية ،الش�عو ر
ب�االمل النفيس ،الكدر ،االحب�اط ،نقص دافعية اإلنجاز،

س�وء التواف�ق والعدائي�ة ،الش�عور بالذن�ب ،الش�عور
بالوحدة ،تقلبات املزاج.

يكون أكثر عرضة ملش�اعر اخليب�ة واإلحباط لعدم حتقق
اغل�ب الناس باعتقادهم أن آماهلم الش�خصية مل تتحقق

أو أن حاجاهتم ذات األمهية مل تشبع ،ولكن فئة متعاطيي
املخ�درات حياولون خلق جو م�ن الراحة أو خلق مناخ
يشعرون فيه بالراحة ،بعيد ًا عن الكدر الذي يشعرون به

م�ع غري املتعاطني للمخدرات ،لذا جاء امليل االجتامعي
يف مقدم�ة العوام�ل املنبئة بتقدير الذات ل�دى هذه الفئة

من الناس.

خامتة الدراسة:

أ ) ملخص نتائج الدراسة:

 -1س�يادة تقدير ال�ذات بدرجة دون الوس�ط لدى
مدمني املخدرات بوالية اخلرطوم.

 -2وجود عالقة ارتباط عكيس بني تقدير الذات مع
كل م�ن القل�ق االجتامعي وتقلب�ات املزاج لدى
مدمني املخدرات.

 -3وج�ود عالق�ة ارتباط طردي بين تقدير الذات
وامليل االجتامعي لدى مدمني املخدرات.

 -4أن ملتغيري امليل االجتامع�ي والقلق االجتامعي
ق�درة على التنب�ؤ بتقدي�ر ال�ذات ل�دى مدمن�ي
املخ�درات؛ ويفسران مع� ًا ( )%50م�ن التباين

املشاهد يف تقدير الذات لدى مدمني املخدرات.

ب) توصيات الدراسة:

 -1العم�ل على رفع مس�توى الفعالي�ة الذاتية لدى
متعاطيي املخ�درات؛ فالفعالي�ة الذاتية هي أهم
املتغريات املدعمة لقدرته على املواجهة الفعالة،

ومن ث�م تدعيم عوام�ل املقاومة التي من ش�أهنا

مهيد حممد املتوكل ونجده حممد عبد الرحيم جدي :تقدير الذات وعالقته بالسلوك االجتامعي وتقلبات املزاج لدى مدمني املخدرات
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زيادة قدرته عىل مواجهة املش�كالت والضغوط
النفسية واحلياتية ،والتغلب عليها.

 -2االس�تفادة من معطيات الوح�ي الرباين ،املتمثل
يف الق�رآن الكري�م والس�نة النبوي�ة يف تعدي�ل
الس�لوك وتغيري سمات الش�خصية؛ ففي س�ياق
هذه املعطيات يتم تقدير الشخص تقدير ًا إجيابي ًا،
ويعط�ى اهتامم ًا كبير ًا ملكانته ولكرامته كإنس�ان

(ولق�د كرمن�ا بن�ي آدم) ،وأن الوق�وع يف اخلط�أ

وارت�كاب الذنوب طبيع�ة يف البرش (كل ابن آدم
خطاء ،وخري اخلطائني التوابون).

 -3التأكي�د على أمهي�ة التوعي�ة ضد أخط�ار تناول
املخ�درات بأنواعه�ا املختلفة من خالل وس�ائل

اإلعالم املختلفة وحتميلها مسؤولية ذلك.

 -4دعم املؤسس�ات الصحية واملستشفيات ومراكز
عالج املدمنين وتوجيههم بضرورة رعاية هذه

الرشحية م�ن أبن�اء املجتمع وتوجيهه�م التوجيه
الصحيح يف كيفية العالج من االدمان.

ج) مقرتحات لبحوث ودراسات مستقبلية:

يقرتح الباحثان القيام بالدراس�ات اآلتية كدراسات

جتربية (إمبرييقية :)Empirical

 -1مس�تويات الثقة بالنفس وعالقتها ببعض سامت
الشخصية لدى مدمني املخدرات.

 -2فعالية الذات وعالقتها ببعض سامت الشخصية
لدى مدمني املخدرات.

 -3املهارات االجتامعية وعالقتها بالتوافق االنفعايل
واالجتامعي لدى مدمني املخدرات.

 -4فاعلي�ة برنام�ج إرش�ادي مع�دل بمضامين
إسلامية يف تنمي�ة امله�ارات االجتامعي�ة ل�دى
مدمني املخدرات.
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املصادر واملراجع:

اوالً :القرآن الكريم ،برواية حفص عن عاصم.

ثاني ًا :املراجع العربية:
 -1ـــــــ�ـ (1996م) :ظاه�رة إدم�ان املخدرات
يف بع�ض أنح�اء لبن�ان ،الرياض :مرك�ز أبحاث
مكافحة اجلريمة.
 . -2مصر وحرضها .جملة علم النفس ،العدد ،48
ص 66
 -3اب�ن حج�اب ،منص�ور ن�ارص (2011م)“ :
عوامل الش�خصية الس�تة عرش وعالقتها بإدمان
األمفيتامينات” ،رس�الة ماجس�تري غري منشورة،
جامع�ة ناي�ف العربية للعلوم األمني�ة ،الرياض،
اململكة العربية السعودية.
 -4ابو النيل ،حممود وآخرون (1999م) “ :مشكلة
اإلدم�ان وتعاطي املخ�درات :العوامل النفس�ية
يف اإلدم�ان “ ،إدارة النش�اط االجتامع�ي ،كلي�ة
اآلداب ،جامعة عني شمس.
 -5أبو زيد ،مدحت عبد احلميد )  ( :1993اإلدمان
واالغتراب الف�روق بين املتطوعين للعلاج
وغير املتطوعني من مدمني اهلروين يف الش�عور
باالغتراب ع�ن ال�ذات واآلخري�ن ،دراس�ة
اكلينيكي�ة بإس�تخدام إختب�ار تفه�م املوض�وع،
اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية.
 -6أنيس ،إبراهيم (1972م) :املعجم الوس�يط ،ط
 ،2استانبول :تركيا املكتبة اإلسالمية.
 -7الب�ار ،حممد علي (ب ت) “ :الكحول واملخدرات
واملنبهات يف الغذاء والدواء “ ،جملة الفقه اإلسالمي،
العدد الثالث عرش ،السنة احلادية عرشة.
 -8حس�ن ،حممد بيومي (1989م) “ :تقدير الذات
لدى التالميذ ذوى التحصيل الدراسى املنخفض
“ ،املؤمت�ر اخلامس لعلم النفس ىف مرص ،اجلمعية
املرصية   للدراسات النفسية.

 -9حسين ،حسين و سلامه الدرينى (1993م)« :
تقدير الذات يف البيئة القطرية « ،بحوث ودراسات
يف االجتاهات وامليول النفس�ية ،املجلد الس�ابع ،ج
 ،2مركز البحوث الرتبوية بجامعة قطر.
 -10رض�ا ،قج�ه و ن�ارص ،ع�زوز (2007م)“ :
النظريات والنماذج املفرسة لظاهرة اإلدمان عىل
املخدرات :العوامل الس�يكولوجية والبيولوجية
واالجتامعية ـ الثقافية املؤدية إىل اإلدمان “ ،ورقة
علمي�ة منش�ورة على املوق�عwww.ejtemay. :
.com/showthread.php
 -11رفع�ت ،حمم�د (1980م) :إدم�ان املخدرات
أرضاره�ا وعالجها ،ط  ،3بيروت :دار املعرفة
للطباعة والنرش.
 -12زايد ،حمم�د (1988م) :آفة املخدرات وكيفية
معاجلة اإلدمان ،ط  ،4بريوت :دار األندلس.
 -13الزب�داين ،عم�ر أن�ور (1432ه�ـ) “ :فق�ه
السياس�ة الرشعي�ة :اجلويني أنموذج� ًا « ،كتاب
األمة ،العدد ( ،)144سلس�لة دورية تصدر عن
إدارة البحوث والدراسات اإلسالمية ،قطر.
 -14الزهراين ،طالل (1989م) “ :دراس�ة لبعض
السامت الش�خصية املميزة ملتعاطي املخدرات”،
رس�الة ماجس�تري غير منش�ورة ،كلي�ة الرتبي�ة،
جامعة أم القرى بمكة املكرمة.
 -15الس�عيد ،أمحد ب�ن عبد اهلل (1408هـ) “ :دراس�ة
لبعض اجلوانب النفس�ية ملتعاطي احلشيش بالرياض
“ ،رس�الة ماجس�تري غير منش�ورة ،كلي�ة العل�وم
االجتامعية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض .
 -16سالمة ،فاروق عبد الفتاح ( ::)1987مقارنة
نم�و ال�ذكاء ونم�و تقدي�ر ال�ذات يف الطفول�ة
واملراهق�ة « ،جمل�ة كلية الرتبي�ة ،الع�دد الثالث،
املجلد الثاين ،جامعة الزقازيق.
 -17س�ليم ،س�لوى علي (1994م) :االسلام
واملخدرات ،الرياض (السعودية) :الدار الوطنية.
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 -18ش�كري ،علي�اء وآخ�رون ( :)1993دراس�ة
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 -23عياد ،فاطمة سالمة واملشعان ،وعويد سلطان
( “ :)2013تقدي�ر ال�ذات والقل�ق واالكتئاب
ل�دى ذوي التعاط�ي املتع�دد “ ،جمل�ة العل�وم
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 -25الفال�ح ،س�ليامن قاس�م (1407ه�ـ) :عوامل
تعاطي املخدرات عند الشباب ،رسالة ماجستري
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العالقة بين إدراك المعلمين للعدالة التنظيمية
ومستوى التزامهم بسلوك المواطنة التنظيمية
(((
دراسة ميدانية على معلمي المرحلة الثانوية في منطقة القصيم التعليمية
د .عيل صالح الشايع

أستاذ اإلدارة الرتبوية والتخطيط املشارك
كلية الرتبية جامعة القصيم

املستخلص

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل مستوى إدراك املعلمني
للعدالة التنظيمية يف املدارس الثانوية بمنطقة القصيم.
والتعرف عىل مستوى سلوك املواطنة التنظيمية لدهيم،
والتعرف عىل طبيعة العالقة بني إدراك املعلم للعدالة
التنظيمية وسلوك املواطنة التنظيمية يف املدارس الثانوية
بمنطقة القصيم ،والتعرف عىل الفروق الدالة إحصائيا
يف العالقة بني إدراك املعلمني للعدالة التنظيمية
وسلوك املواطنة التنظيمية والتي ترجع إىل متغريات
الدراسة (اجلنس ،سنوات اخلربة ،نوع املؤهل).
ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث منهج
البحث الوصفي مستعين ًا بأسلوب املسح الوصفي،
وتكونت عينة الدراسة من  386معلم ومعلمة من
معلمي املرحلة الثانوية يف منقطة القصيم التعليمية،
واستخدم الباحث األداة التي طورها (Niehoff
 )and Moorman, 1993لقياس العدالة التنظيمية ،كام
استخدم الباحث املقياس الذي طوره (Podsakoff et
 )al. 1990لقياس سلوك املواطنة التنظيمية .وتوصلت
الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها :أن مستوى
إدراك املعلمني للعدالة التنظيمية متوسط ،أما مستوى
سلوك املواطنة التنظيمية فهو مرتفع ،وتوجد عالقة
ارتباطية موجبة بني العدالة التنظيمية وسلوك املواطنة
التنظيمية .وتوجد فروق دالة إحصائيا يف إدراك
العدالة التنظيمية تعزى ملتغري اجلنس لصالح الذكور
بينام ال توجد فروق تعزى ملتغري اخلربة ونوع املؤهل.
كام ال توجد فروق دالة إحصائيا يف سلوك املواطنة
التنظيمية تعزى ملتغريات الدراسة.

Abstract
The present study aimed to identify the level of Qassim
secondary teachers’ awareness of organizational
justice, and to identify their level of organizational
citizenship behavior. The study also aimed to explore
’the nature of the relationship between teachers
awareness of organizational justice and organizational
citizenship behavior in Qassim secondary schools,
and identify the statistical significant differences
for teachers’ realization of organizational justice
and organizational citizenship behavior according
to some variables including sex, experience and
type of qualification. The study adopted descriptive
research methodology, drawing on descriptive
survey approach. Sample of the study consisted
of 368 secondary teachers in Qassim educational
region. The study utilized a tool that was developed
by Niehoff and Moorman (1993) to measure
organizational justice; it was also based on Podsakoff
et al. (1990) to measure organizational citizenship
behavior. The study found that the level of awareness
of teachers’ organizational justice was average, while
the level of organizational citizenship behavior was
high, and there was a positive correlation between
organizational justice and organizational citizenship
behavior. Statistically significant differences were
found in the perception of organizational justice
due to gender while there were no differences due
to experience and qualification. There were also no
statistically significant differences in organizational
citizenship behavior attributed to the study variables.

( )1يشكر الباحث عامدة البحث العلمي بجامعة القصيم عىل دعم هذا البحث.
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مقدمة

اإلطار العام للدراسة

ومن الس�لوكيات التي تتأث�ر بقيم العدالة يف املنظمة

س�لوك املواطن�ة التنظيمية ،م�ا دفع بع�ض الباحثني إىل

يع�د العنصر البشري أه�م العنارص الت�ي تعتم�د عليه

االهتمام هب�ذا الس�لوك بس�بب نتائج�ه القوي�ة وآث�اره

هبذا العنرص واحلف�اظ عليه وتطويره والرفع من كفاءته،

.)Cohen & Kol, 2004

املنظمة يف حتقيق أهدافها ،وهلذا تسعى املنظامت لالهتامم

باعتب�اره املح�رك األس�ايس لكل النش�اطات الت�ي ينتج
عنه�ا حتويل املدخالت إىل خمرج�ات ،وعليه فإن املنظمة

ق�د تفش�ل لع�دم قدرهت�ا على حتفي�ز موظفيه�ا لتحقيق
أهدافه�ا .ويبدأ االهتمام بالعنرص البشري وإعداده من
املدرس�ة ،ولذلك اهتم بعض الباحثني باخلصائص التي

تزي�د من فعالي�ة املدرس�ة وكان ()Edmonds 1979من
بين أوائ�ل الباحثني الذي�ن قاموا بتحدي�د العوامل التي

يمكن أن تتغلب عىل اآلثار السلبية للمستوى االجتامعي
واالقتص�ادي للطلاب ،وقد حدد مخس�ة عوامل وهي:
القيادة التعليمية القوية من قبل مدير املدرسة ،التوقعات
العالية لتحصيل الطالب العلمي ،والرتكيز عىل املهارات

األساس�ية ،والبيئ�ة اجلي�دة ،والتقيي�م املنتظ�م واملتك�رر
للطالب (.)Cooper, 2010

اإلجيابي�ة على أداء املنظم�ة (;Bolino et al., 2002

واملؤسس�ات التعليمي�ة من أه�م املنظمات التي هي

بحاجة إىل العدالة التنظيمية ألهنا من أسس تقدم البالد،
فكل املوارد األخرى تعتمد عىل العنرص البرشي املتعلم.
ولذل�ك حيتاج املعلمون إىل العدال�ة يف بيئة العمل والتي

بدورها ترفع من إنتاجيته وحتفزه للعمل لصالح الطالب
ألن جزءا كبريا من عمل املعلم ينبغي أن يكون تطوعيا.

مشكلة الدراسة:

أش�ار احلنيط�ي ( )2003ب�أن نتيج�ة غي�اب العدالة

واملوضوعي�ة ل�دى العاملين أدى إىل ح�دوث رصاع

بني القي�م االجتامعي�ة والقي�م التنظيمي�ة .كذلك أكدت
الدراس�ات الت�ي تناولت موض�وع العدال�ة التنظيمية أن
إدراك املوظف هلذا النوع من العدالة من العوامل الرئيسية

ويع�د حتقي�ق العدال�ة التنظيمي�ة أحد عن�ارص البيئة

يف بلورة س�لوك املوظ�ف وتكوين اجتاهات�ه نحو املنظمة

وفاعلي�ة املنظمة .ول�ذا أظهرت الدراس�ات أن العدالة

وأك�د العامري ( )2002أن س�لوك املواطنة التنظيمية له

اجليدة يف املدرسة،ألن حتقيق العدالة يؤدي إىل زيادة كفاءة

التنظيمية يمكن أن تفرس العديد من نتائج السلوك داخل

التي يعمل هبا (.)Lipponen et al, 2011; Choi, 2011
أمهية يف حتسين األداء الكيل للمؤسسة ،ولقلة الدراسات

يمكن أن تلعب دور ًا هام ًا يف تنظيم سلوك املوظفني وقد

التي حتاول الربط بني العدالة التنظيمية وس�لوك املواطنة
يف اململكة العربية السعودية خاصة يف جمال التعليم .ونظر ًا

التزام�ا أكرب ويؤدون أكثر مما جيب عليهم (Colquitt et

العدال�ة التنظيمية الس�ائدة يف املدرس�ة ،كما تنعكس عىل

املنظمة ( ،)Greenberg, 1990كذلك العدالة التنظيمية

تؤثر عىل معتقداهتم ومشاعرهم ومواقفهم وجتعل لدهيم

ألن إنتاجية املعلمني باملدارس تتأثر إىل حد كبري بمستوى

.)al., 2001; Goudarzvandchegini et al., 2011

الت�زام املعلمني بس�لوك املواطنة التنظيمية ،فإن الدراس�ة

واحليادي�ة ،فإن حتقي�ق العدالة هو أح�د التحديات التي

للعدالة التنظيمية وسلوك املواطنة التنظيمية لدى معلمي

وهنا تربز احلاجة إىل أن تتس�م ق�رارات املنظمة بالعدالة
تواجهها املنظامت املعارصة.

احلالي�ة س�لطت الضوء على العالقة بين إدراك املعلمني
املرحلة الثانوية يف منطقة القصيم التعليمية.
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أسئلة الدراسة:

حاولت الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية:

أمهية الدراسة:

حتدت أمهية الدراسة بام ييل:

 -1ما مس�توى إدراك املعلمين للعدالة التنظيمية يف

 -1أمهية املوضوع واملشكلة التي تتصدى لدراستها،

 -2م�ا مس�توى الت�زام املعلمين بس�لوك املواطن�ة

املواطن�ة ل�دى املعل�م ،يف ظ�ل ندرة الدراس�ات

 -3ما الفروق الدال�ة إحصائيا يف العالقة بني إدراك

 -2تفي�د نتائ�ج الدراس�ة متخ�ذي الق�رار يف وزارة

التنظيمية ترجع إىل متغريات الدراس�ة ( اجلنس،

مس�توى العدال�ة التنظيمي�ة وس�لوك املواطن�ة

املدارس الثانوية بمنطقة القصيم؟

التنظيمية يف املدارس الثانوية بمنطقة القصيم؟

املعلمين للعدال�ة التنظيمي�ة وس�لوك املواطن�ة
سنوات اخلربة ،نوع املؤهل)؟

 -4م�ا طبيع�ة العالقة بين إدراك املعلمين للعدالة
التنظيمي�ة ومس�توى التزامه�م بس�لوك املواطنة
التنظيمية يف املدارس الثانوية بمنطقة القصيم؟

أهداف الدراسة:

سعت الدراسة لتحقيق األهداف التالية:

 -1التع�رف على مس�توى إدراك املعلمين للعدالة
التنظيمية يف املدارس الثانوية بمنطقة القصيم.

 -2التع�رف على مس�توى الت�زام املعلمني بس�لوك
املواطن�ة التنظيمي�ة يف امل�دارس الثانوي�ة بمنطقة

القصيم.

وهي طبيعة العالقة بني العدالة التنظيمية وسلوك

العربية التي تعالج هذه املشكالت.

الرتبي�ة والتعلي�م يف توفير معلوم�ات مهمة عن
التنظيمي�ة الخت�اذ اإلج�راءات املناس�بة لرف�ع

مستوى فاعلية املعلم.

 -3بالرغم من أن هناك اهتامما كبريا بموضوع سلوك
املواطنة التنظيمي�ة يف منظامت األعامل ،إال أنه ال
يزال هناك ندرة يف البحوث املتعلقة هبذا السلوك
بني معلمي امل�دارس فعدد األوراق البحثية التي

تناول�ت املواطنة التنظيمية يف املدارس فقط عرش
دراسات عىل مستوى العامل (.)Oplatka, 2006

حدود الدراسة:

التزمت الدراسة باحلدود اآلتية:

 -احل�دود املوضوعي�ة :الكش�ف ع�ن العالق�ة بني

 -3الكش�ف عن الف�روق بني املعلمين حول مدى

إدراك املعلمين للعدال�ة التنظيمي�ة ومس�توى

التنظيمية تبع ًا ملتغريات (اجلنس ،سنوات اخلربة،

 -احلدود املكانية :املدارس الثانوية يف منطقة القصيم

إدراكه�م للعدال�ة التنظيمي�ة وس�لوك املواطن�ة

نوع املؤهل).

 -4الكش�ف ع�ن طبيعة العالق�ة بين إدراك املعلم
للعدالة التنظيمية وس�لوك املواطن�ة التنظيمية يف
املدارس الثانوية بمنطقة القصيم.
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التزامهم بسلوك املواطنة التنظيمية.

التعليمية.

 -احلدود البرشية :معلمي املرحلة الثانوية.

 احل�دود الزمنية :الفصل ال�درايس الثاين من العامالدرايس 1434هـ1435/هـ.
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منهج الدراسة:

اس�تخدمت الدراس�ة املنهج الوصفي (املسح امليداين)

ال�ذي يتناس�ب مع طبيعته�ا وأهدافها ،فعلى الرغم من أن
الوصف هو أبس�ط أه�داف العلم إال أنه أكثرها أساس�ية،
وقدرة عىل حتقيق أهدافه ،ومن املهام الرئيسة للوصف هي

أن حيق�ق للباحث فه ًام أعمق للظاهرة أو املش�كلة موضوع
الدراس�ة ( أبوحطب وص�ادق )1991 ،من خالل وصف
الظاهرة ،ومجع البيانات عنها وحتليلها ،والوصول إىل نتائج

تفيد يف معاجلة مش�كلتها ،ويتم ذلك يف الدراسة احلالية من

خالل عرض وحتليل األدب الرتبوي والدراس�ات السابقة
ذي الصل�ة ،والتع�رف على آراء عين�ة من جمتمع الدراس�ة
(معلم�ي ومعلمات املرحل�ة الثانوي�ة يف منطق�ة القصي�م

التعليمية) ؛ وذلك هبدف مجع البيانات الالزمة لإلجابة عن

أسئلة الدراسة ووصف وحتليل الظاهرة املدروسة (العالقة
بين إدراك املعلمني للعدال�ة التنظيمية ومس�توى التزامهم

بس�لوك املواطنة التنظيمية)؛ الس�تخالص االستنتاجات،

والدالالت املتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة.

مصطلحات الدراسة:

العدالة التنظيمية :Organizational Justice

تع�رف بأهن�ا “إدراك املوظفين مل�دى معامالهت�م

بإنص�اف يف املنظم�ة ،وكي�ف يمك�ن هل�ذا اإلدراك أن
يؤث�ر يف النتائج مثل االلتزام والرضا ،أي هي إحس�اس

املوظ�ف بالعدال�ة يف القضاي�ا ذات الصل�ة بالعم�ل “
(.)Greenberg, 1990

س�لوك املواطن�ة التنظيمي�ة Organizational

:Citizenship Behavior

عرف بأنه “ الس�لوك االختي�اري التطوعي الذي ال

ين�درج حتت نظ�ام احلوافز الرس�مي يف املنظم�ة والذي
هيدف إىل تعزي�ز أداء املنظمة وزيادة كفاءهتا وفعاليتها “

(.)Organ,1990

ويع�رف س�لوك املواطنة التنظيمي�ة اصطالح ًا بأنه “

الس�لوك التطوع�ي التقديري م�ن املعلم ال�ذي يتجاوز
متطلبات الوظيفة الرسمية” (.)Cooper, 2010

ويع�رف إجرائيا يف هذه الدراس�ة بأن�ه :عمل اجتامعي
يامرس�ه معلم املرحل�ة الثانوية بمنطقة القصي�م تطوع ًا عرب
التزام أديب من أجل حتقيق رسالته وأهداف املدرسة لضامن

نجاحها وزيادة فاعليتها يف حتقيق أهداف العملية التعليمية.

اإلطار النظري للدراسة:

يتن�اول اإلط�ار النظري العدال�ة التنظيمية من حيث

مفهومه�ا وأنواعه�ا ومبادئه�ا العام�ة ،ويتن�اول مفهوم
س�لوك املواطنة وتصنيفاهت�ا املختلفة ،وأب�رز النظريات
املفسرة لطبيع�ة العالقة بين العدالة التنظيمية وس�لوك
املواطنة التنظيمية ،وذلك فيام ييل:

أوال :العدالة التنظيمية :مفهومها وأنواعها ومبادئها

العدال�ة االجتامعية هي أح�د أهم املواضيع التي تقع

ضم�ن نط�اق العدال�ة ،وه�ي أن يكون هناك إحس�اس

ع�ام مع اعتق�اد أن يك�ون األس�اس يف معامل�ة األفراد

وتع�رف إجرائيا يف هذه الدراس�ة :بأهنا درجة إدراك

واجلامع�ات حتقيق العدالة فيام بينهم ،وأن يس�تفيدوا من

املعاملة التي ُيعامل هبا من قبل مدير املدرس�ة من خالل

أو الثقافة ( .)Fua, 2007ومن أهم مس�ؤوليات مديري

معل�م املرحل�ة الثانوي�ة بمنطقة القصيم حلال�ة العدل يف
مقارنة ما قدمه من جهود يف جمال عمله بزمالئه املعلمني
وما يرتتب عىل ذلك من التزام ورضا.

منافع املجتمع بدون النظر إىل الطبقة أو اجلنس أو العرق
املدارس هي ضامن العدال�ة االجتامعية داخل املدارس،

ولذلك جي�ب عىل املديرين أن يس�هموا يف تنمية العدالة

عيل صالح الشايع:العالقة بني إدراك املعلمني للعدالة التنظيمية ومستوى التزامهم بسلوك املواطنة التنظيمية
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واملس�اواة بني الطلاب واملعلمني والعاملين باملدارس

النتيجة ،بل يتعدى إىل طريقة هذا احلكم واختاذ هذا القرار

ولذل�ك أدرك الباحث�ون أمهية قيم ومب�ادئ العدالة

علي�ه تكون عملية صناع�ة القرار وعملية اخت�اذ القرار يف

(.)Cunningham & Cordeiro, 2003

داخ�ل املنظمة ،فق�د ذك�ر ( )Rawls, 1971أن العدالة

هي الفضيل�ة األساس�ية للتنظيم االجتامع�ي .والعدالة
التنظيمي�ة هي التي هتتم بتطوير قواع�د التوزيع أو اختاذ
الق�رارات بش�أن عملي�ات االس�تحواذ داخ�ل املنظمة

مثل امله�ام والس�لع واخلدمات واملكاف�آت والعقوبات
واألج�ور واملناصب والف�رص واألدوار بين املوظفني

واملعايري املجتمعية التي تش�كل األس�اس هل�ذه القواعد

(.)Folger & Cropanzano, 1998

( .)Greenberg, 1990; Lind & Tyler, 1988وبن�اء

األساس متسقة وغري منحازة (.)Johnson et al., 2005
العدالة التفاعلية:

وهلا اعتبار مهم يف مكان العمل بس�بب اآلثار املرتتبة

عىل املعاملة العادلة ،فلها دور أسايس يف تطوير مستويات
االنتماء والثق�ة الالزم�ة للموظفين والتي تعل�ب دور ًا

هام� ًا يف س�لوكيات املواطن�ة ( .)Organ,1990ويمكن

تعريفها بأهنا طريقة اإلدارة يف املعاملة التي يتلقاها الفرد

وق�د ح�دد ()Colquitt et al., 2001على نوعين

والت�ي تراعي اجلانب اإلنس�اين يف املامرس�ات التنظيمية

اإلج�راءات املس�تخدمة لتوزيع هذا النات�ج .ولكن معظم

وللعدال�ة التنظيمي�ة العديد م�ن املب�ادئ العامة التي

م�ن العدال�ة التنظيمي�ة ه�ي عدالة توزي�ع النات�ج وعدالة
الدراسات ذكرت ثالثة أنواع للعدالة التنظيمية هي العدالة

التوزيعي�ة  distributive justiceوالعدال�ة اإلجرائي�ة

 procedural justiceوالعدال�ة التفاعلية Interactional

 ،Justiceويمكن توضيح أنواع العدالة التنظيمية فيام ييل:
العدالة التوزيعية:

(.)Cohen-Charash & Spector, 2001

يمكن إجيازها عىل النحو التايل (:)Hoy & Tarter, 2004

 مبدأ املس�اواة :ويفرتض أن تكون مسامهة األفراديف املنظمة تتناسب مع دخوهلم منها.

 مبدأ اإلدراك :أن يدرك األفراد تأثري العدالة العامةعىل العدالة الفردية.

 -مب�دأ تع�دد األص�وات :ويفترض أن الزي�ادة يف

وهي شكل من أشكال العدالة التنظيمية والتي تركز

املش�اركة يف صناعة القرار يرتتب عليها زيادة يف

املدخلات الت�ي قدمها للعم�ل (.)Giap et al., 2005

 -مبدأ العالقات الش�خصية :ويفرتض أن االحرتام

عىل إحساس الفرد بأنه حصل عىل خمرجات تتناسب مع
أي أن هناك تناس�با بني اجله�د الوظيفي املبذول واألجر
واحلوافز املالية واملعنوية املقدمة له.

هو نوع من الس�لوك الناضج ال�ذي يرتتب عليه

ضامن العدالة يف املنظمة.

 -مبدأ االتس�اق :ويفرتض أن اتس�اق سلوك القادة

العدالة اإلجرائية:

وهي إدراك األفراد أس�باب اخت�اذ القرارات التي متت

وأن هل�ا م�ا يربرها ل�دى اإلدارة .حيث أثبت�ت أدلة كثرية

أن تص�ور العدال�ة التنظيمية ال يقترص على احلكم بنزاهة
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القرارات العادلة.

أم�ر رضوري خلل�ق إدراك للعدال�ة مل�ن هم أقل

منهم مرتبة.

 مبدأ املس�اواة السياس�ية واالجتامعية :ويفرتضأن�ه من الضروري املش�اركة اجلامعي�ة يف صنع
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واخت�اذ الق�رارات وفق� ًا للمصالح الش�خصية

 -2وع�ي الضمير  :Conscientiousnessوه�و

 -مب�دأ التصحي�ح :ويرتبط هذا بتحسين القرارات

التوقع�ات .وبعب�ارة أخرى هو التف�اين اخلالص

بشكل مستقل.

اخلاطئة أو الرتاجع عنها.

الس�لوك التطوع�ي من املوظ�ف ال�ذي يتجاوز
للمنظم�ة واحترام قواع�د العم�ل فيه�ا .ويف
امل�دارس نج�د أن وق�ت املعل�م يك�ون متاح�ا

ثانيا :سلوك املواطنة التنظيمية :مفهومها وتصنيفاهتا

للطالب خارج أوقات الدوام الرسمي.

تتع�دد تعاريف الباحثني لس�لوك املواطنة التنظيمية،

الش�كوى والتذم�ر يف حال�ة ح�دوث مش�اكل،

املختلفة

وأول من وضع مفهوم للمواطنة التنظيمية هو (Smith

 -3الروح الرياضي�ة  :Sportsmanshipوهي عدم

أي الس�لوك اإلجي�ايب واالس�تعداد لتنفي�ذ املهام

 )et al., 1983وق�د ح�ددوا بعدي�ن لس�لوك املواطن�ة

اإلضافية دون تذمر .ويف املدارس يتمثل ذلك يف

 )& Arora, 2008بأهن�ا س�لوكيات تطوعي�ة تزي�د م�ن

لتحسين تعلي�م الطلاب على الرغم م�ن كثرة

مه�ا اإليث�ار واالمتث�ال املطل�ق .وعرفه�ا (Krishnan

الس�لوك االجيايب للمعلمين وجهودهم املبذولة

الكفاءة التنظيمية من خالل مس�اعدة زميل يف العمل أو

األعباء واحلصص الدراسية.

ومهما اختلف�ت التعاري�ف نجد أن س�لوك املواطنة
التنظيمية جتمع عىل ثالثة مالمح رئيس�ة وهي :أوالً :أنه

االلتزامات والتعاون مع اآلخرين .ويف املدارس

املرشف أو املنظمة.

 -4الكياس�ة  :Courtesyوتعن�ي التعه�د بتنفي�ذ
نج�د أن املعلمني يلتزم�ون باجلداول واإلرشاف

س�لوك طوعي وليس إجباريا .ثاني ًا :أن يكون الس�لوك
في�ه مصلحة م�ن منظور املنظم�ة .ثالث ًا :أن الس�لوك ذو

 -5السلوك احلضاري  :Civic virtueويعني وجود

وعىل الرغم من االهتامم املتزايد يف املواطنة التنظيمية

رغبة جادة يف التطوير من حيث أس�اليب العمل

التصنيف�ات هو تصني�ف أرغ�ن ( )Organ,1990وهي

املدارس نج�د أن املعلمني حيرصون عىل حضور

طابع متعدد األبعاد(. )Bogler & Somech, 2005

إال أن�ه ال يوج�د اتف�اق على أبعادها .ولكن من أش�هر
كالتايل:

 -1اإليث�ار  :Altruismوهو س�لوك تطوعي للفرد
يتضمن مس�اعدة اآلخرين فيما يتعلق بالعمل أو

ح�ل مش�كلة يف املنظم�ة ،وإن مل يكن ج�زءا من

وظيفت�ه .ويف امل�دارس يتمثل ذل�ك يف أن يكون
املعل�م بدي ً
ال عن زميله املريض أو يس�اعد املعلم

اخلبير املعلم اجلديد وهي ليس�ت مدرجة ضمن

مسؤولياته.

عىل الساحات.

معرف�ة وافية عن أس�اليب العم�ل يف املنظمة مع

وسياس�ات املنظمة وتطوير ال�ذات كذلك .ويف
االجتامعات واللقاءات غري الرسمية مثل جمالس
اآلب�اء ألن فيها حتس�ينا لصورة املدرس�ة .كذلك

الكثير م�ن املعلمين حيضرون دورات لتطوير

أنفسهم من أجل طالهبم.

يف امل�دارس ألهن�ا منظم�ة خدمي�ة هن�اك حت�د يف حتقيق

التوازن بني أهداف املعلمني املهنية وأهدافهم التنظيمية ألنه

الب�د من حتقيق الفائ�دة الكربى للطالب م�ن قبل املعلمني

واملنظمة عىل حد سواء(.)Dipaola and Hoy, 2005
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ثالثا :النظريات املفرسة للعالقة بني العدالة التنظيمية

الدراسات السابقة

هناك نظريت�ان تفرسان العالقة بني العدالة التنظيمية

التي تناولت متغريات الدراسة احلالية وهي:

وسلوك املواطنة التنظيمية

وسلوك املواطنة التنظيمية يمكن توضيحهام فيام ييل:

نظري�ة املس�اواة (The equity theory (Adam,

اس�تعرض الباح�ث يف هذا اجلزء بعض الدراس�ات

أوال :دراسات ربطت بني متغريي الدراسة احلالية:

تناول�ت دراس�ة ( )Burns, 2012إدراك العدال�ة

 1965والت�ي تن�ص أن األف�راد ه�م الذي�ن حي�ددون

التنظيمي�ة ل�دى معلم�ي امل�دارس الثانوي�ة فيما يتعلق

ومقارنته�ا بالنات�ج أو املخرج�ات ( )Outputالت�ي

يف والي�ة فرجيني�ا والعالقة بينه�ا وبني س�لوك املواطنة

قي�م مس�امهاهتم أو مدخالهت�م ( )Inputيف وظيف�ة م�ا

حيصل�ون عليها من الوظيف�ة ،أي أن الفرد يقارن نس�بة
مدخالت�ه إىل خمرجات�ه مع نس�بة مدخلات وخمرجات
اآلخري�ن وفق� ًا ملحكات مث�ل املهارة واخلبرة وغريها.

بالتفاع�ل مع مديري امل�دارس وعملي�ات صنع القرار

التنظيمي�ة والتحصي�ل العلم�ي للطالب ،وباس�تخدام
معاملات االرتب�اط وقي�اس ق�وة العالق�ة بين ه�ذه
املتغيرات ،أش�ارت نتائ�ج الدراس�ة إىل وج�ود عالق�ة

ووفق�ا هل�ذه النظرية ف�إن الفرد حي�اول احلد م�ن التوتر
املوجود داخله بسبب الظلم أو غياب العدالة .وتأسيس ًا

وس�لوك املواطنة التنظيمية ل�دى معلمي هذه املدارس.

املواطن�ة التنظيمي�ة لألف�راد يتأث�ر بدرجة كبيرة بمدى

التنظيمية والتحصيل الدرايس للطالب.

على م�ا س�بق ف�إن ( )Organ,1990اعتبر أن س�لوك
إحس�اس األفراد بالعدالة يف معاملة املنظمة هلم ،وذلك

باملقارنة مع زمالئهم الذين يعملون معهم .والعدالة هنا

ال تعني اإلنصاف وكذلك ال تعني بالرضورة املس�اواة،
فعندما يعامل األفراد بش�كل متساو ،ال يعني أن العدالة

قد حتققت ،ألنه قد يتم املساواة بني املتميزين مع غريهم

من العاملني.

نظرية التبادل االجتامع�ي The social exchange

إجيابي�ة ذات دالل�ة إحصائي�ة بين العدال�ة التنظيمي�ة
بينما مل يت�م العثور عىل دلي�ل لوجود عالقة بين العدالة
وقام كل من ( )Aslam&Sadagat, 2011بدراس�ة

هدف�ت إىل التع�رف على تأثير العدال�ة التنظيمي�ة عىل

س�لوك املواطن�ة التنظيمية ،وتكونت عينة الدراس�ة من

( )150عض�و هيئة تدريس من مخ�س كليات يف جامعة
البنج�اب يف باكس�تان .وكش�فت الدراس�ة أن للعدال�ة
التنظيمي�ة تأثيرا إجيابيا عىل س�لوك املواطن�ة .فإذا وجد

املوظف�ون منظمته�م عادل�ة ومنصفة يف عدال�ة التوزيع

 theoryوه�ي واحدة من النماذج الفكرية األكثر تأثري ًا

والعدال�ة التفاعلي�ة يكون�ون أكثر ميال إلظهار س�لوك

 (1996فإن العالقات بين الطرفني (األفراد واملنظمة)

وأج�رى ( )Mohammad et al., 2010دراس�ة

بين الطرفين ،ويصبح الط�رف املتلقي الف�رد املوظف

وه�ي ( عدال�ة التوزي�ع ،والعدالة اإلجرائي�ة ،والعدالة

يف الس�لوك التنظيمي ،ووفق� ًا (Greenberg & Scett,

تتط�ور مع مرور الوق�ت إىل ثقة والء ثم الت�زام متبادل
لدي�ه وفاء وانتامء هلذه املنظمة ،فيعامل املنظمة باملثل مع
بعض اخلدم�ات التطوعية مما يؤثر عىل س�لوك املواطنة
التنظيمية لديه.
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املواطنة مما يفيد يف تقدم املؤسسة.

هدفت إىل حتديد تأثري ثالث�ة أنواع من العدالة التنظيمية
التفاعلية ) عىل بعدين من أبعاد سلوك املواطنة التنظيمية

ومه�ا ( س�لوك االمتث�ال ،وس�لوك اإليث�ار) وطبق�ت
الدراس�ة عىل ( )120من املوظفني غير األكاديميني يف
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اجلامع�ة الوطني�ة يف ماليزي�ا .وم�ن أهم نتائج الدراس�ة

وهدف�ت دراس�ة املهدي ( )2006إىل الكش�ف عن

املواطن�ة ،بينام يدرك املوظف�ون تأثري العدال�ة اإلجرائية

املواطن�ة يف امل�دارس الثانوي�ة العام�ة يف مجهوري�ة مرص

أن�ه ال توج�د عالقة بني عدال�ة التوزيع وبعدي س�لوك
والعدال�ة التفاعلي�ة يف بيئ�ة العم�ل ،وأهن�ا تس�اعدهم

عىل ممارس�ة س�لوك املواطنة اإلجيايب جت�اه املنظمة وجتاه

املرشفني وكذلك جتاه زمالء العمل.

وتناول( )Kürsad & Murat, 2009دراسة هدفت

إىل حتدي�د إدراك معلم�ي امل�دارس االبتدائي�ة يف تركي�ا

للمواطن�ة التنظيمي�ة والعدال�ة التنظيمي�ة ،وه�ل ه�ذا
اإلدراك خيتل�ف تبع�ا ملتغيرات الدراس�ة وه�ي اجلنس

وجم�ال الدراس�ة واألقدمي�ة .وم�ن أهم نتائج الدراس�ة

أن املعلمني لدهيم إدراك إجيايب بش�أن املواطنة التنظيمية
والعدال�ة التنظيمي�ة ،وإن إدراكهم للمواطن�ة التنظيمية

ال خيتل�ف باختلاف متغريات الدراس�ة ،بينما إدراكهم
للعدالة التنظيمية خيتلف وفق ًا لألقدمية فقط .وأن هناك

عالق�ة إجيابية متوس�طة بين مواطنة املعلمين التنظيمية
وإدراكهم للعدالة التنظيمية.

ويف دراس�ة( )Ertu¨rk, 2007الت�ي هدف�ت إىل

التع�رف على دور العدالة التنظيمي�ة والثقة يف املرشف

يف تعزي�ز س�لوك املواطن�ة التنظيمي�ة ،وتكون�ت عين�ة

الدراس�ة م�ن ( )1.018أكاديم�ي يف اجلامع�ات
احلكومي�ة يف تركيا .وم�ن أهم نتائج الدراس�ة أن الثقة

يف املشرف تتوس�ط العالق�ة بين العدال�ة التنظيمي�ة
وس�لوك املواطنة التنظيمية ،كذلك كشفت الدراسة أن
من بين أبعاد العدال�ة التنظيمية بعد العدال�ة التفاعلية

وأنه هو املصدر األس�ايس للثقة يف املشرف ،وأن الثقة

يف املشرف هلا تأثري يف س�لوك املواطن�ة التنظيمية ،وأن
الثقة يف املرشف ستزيد كلام أدرك املوظفون أن الوسائل
املستخدمة لتحديد املكآفات واملهام املطلوبة منهم أكثر

عدال وإنصافا.

العالق�ة بين العدال�ة التنظيمي�ة وأداء املعلمني لس�لوك
العربية ،والتوص�ل إىل نموذج لتعزيز العدالة التنظيمية.

وتكون�ت عين�ة الدراس�ة م�ن ( )1083معل ً
ما .وبينت

نتائج الدراس�ة أن تصورات املعلمين للعدالة التنظيمية
كان�ت بدرج�ة متوس�طة ،وأن هناك عالق�ة موجبة دالة

إحصائي�ا بني العدال�ة التنظيمية وأداء املعلمني لس�لوك
املواطنة التنظيمية.

وهدفت دراس�ة املعايط�ة ( )2005إىل التعرف عىل

درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية يف األردن للعدالة
التنظيمي�ة م�ن وجهة نظ�ر املعلمين وعالقتها بس�لوك

املواطن�ة التنظيمي�ة ملعلميهم م�ن وجهة نظ�ر املديرين،
وتكون�ت عينة الدراس�ة م�ن ( )72مدير ًا ومدي�رة بينام
بلغ�ت عينة املعلمني ( )1010معلماً ومعلمة .وأظهرت
نتائج الدراسة أن درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية
العام�ة يف األردن للعدال�ة التنظيمي�ة جاءت متوس�طة،

كام أش�ارت النتائ�ج إىل ع�دم وجود ف�روق ذات داللة
إحصائية تعزى ملتغريي اجلنس واخلربة.

ثانيا :دراسات تناولت متغري العدالة التنظيمية:

يف دراس�ة احلراحش�ة ( )2012هدفت الدارس�ة إىل

التعرف عىل درجة إحساس العاملني يف مديريات الرتبية
والتعليم يف حمافظة املفرق بالعدالة التنظيمية ،وأثر بعض
املتغريات املستقلة (اجلنس ،املؤهل العلمي ،اخلربة) عىل

درج�ة إحساس�هم بالعدال�ة التنظيمي�ة .وتكون�ت عينة
الدراسة من ( )120موظف ًا ،وأشارت نتائج الدراسة إىل

أن درج�ة إحس�اس العاملني بالعدال�ة التنظيمية جاءت
بدرج�ة منخفض�ة .وبينت نتائج الدراس�ة ع�دم وجود

ف�روق ذات داللة إحصائية يف درجة إحس�اس العاملني
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بالعدالة التنظيمية تعزى ملتغري اجلنس ،وأظهرت النتائج
أن هن�اك فروق ًا ذات داللة إحصائية يف درجة إحس�اس
العاملين يف مديري�ات الرتبي�ة والتعليم تع�زى ملتغريي
املؤهل العلمي وسنوات اخلربة.

نظر املعلمني ،وتكونت عينة الدراس�ة من ( )351معل ًام
ومعلمة .وأشارت نتائج الدراسة إىل أن مستوى ممارسة

مدي�ري امل�دارس الثانوي�ة احلكومي�ة يف عمان للقي�ادة
األخالقي�ة كان متوس�ط ًا ،وكذل�ك ممارس�تهم لس�لوك

وأجرت صابرين أبو جارس ( )2010دراسة هدفت

املواطنة التنظيمية كان متوسط ًا ،وأن هناك عالقة إجيابية

على أبعاد األداء الس�ياقي املتمثلة يف االلت�زام التنظيمي

للقيادة األخالقية ومس�توى ممارس�تهم لسلوك املواطنة

إىل التع�رف على أث�ر إدراك العاملني للعدال�ة التنظيمية

واملواطن�ة التنظيمي�ة لدى العاملني يف وزارات الس�لطة

ذات داللة إحصائية موجبة بني مستوى ممارسة املديرين

التنظيمية.

وتناول�ت دراس�ة ( )Cooper, 2011العالق�ة بين

الفلس�طينية بقط�اع غ�زة .وتكون�ت عينة الدراس�ة من
( )311موظف� ًا ،وأظهرت نتائج الدراس�ة وجود عدالة

الفعالية اجلامعية وس�لوك املواطنة التنظيمية ومسامهاهتام

املواطنة التنظيمية بدرجة عالية ،كذلك أش�ارت النتائج

م�ن املعلمين يف امل�دارس الثانوي�ة يف والي�ة أالبام�ا.

تنظيمي�ة والت�زام تنظيم�ي بدرج�ة متوس�طة ،وس�لوك

إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني إدراك العاملني

للعدال�ة التنظيمي�ة وبين االلت�زام التنظيم�ي واملواطنة
التنظيمية.

وق�ام حمارمة ( )2000بدراس�ة هدف�ت إىل التعرف

عىل مدى إحس�اس موظفي الدوائ�ر احلكومية األردنية
يف حمافظت�ي الك�رك والطفيل�ة بالعدال�ة التنظيمية ،وأثر

بع�ض املتغيرات املس�تقلة (اجلن�س ،املؤه�ل العلمي،

اخلربة ،العمر) عىل درجة إحساسهم بالعدالة التنظيمية،
وبلغت العينة ( )450موظف ًا ،وتشير نتائج الدراسة إىل
تدين إحس�اس موظفي الدوائ�ر احلكومية يف املحافظتني
بالعدالة التنظيمية ،وأن هناك فروق ًا ذات داللة إحصائية

يف مستوى إحساسهم بالعدالة تعزى ملتغريات الدارسة.
ثالثا :دراسات تناولت سلوك املواطنة التنظيمية:

يف فعالية املدرسة .وتكونت عينة الدراسة من ()1859
وأش�ارت نتائج الدراس�ة أنه ال توجد عالقة ذات داللة
إحصائية بني س�لوك املواطنة التنظيمية وفعالية املدرسة

إال يف حال�ة التحك�م يف املتغيرات التالي�ة ( الوض�ع
االجتامع�ي واالقتصادي للطلاب ،الفعالي�ة اجلامعية،

كذلك أظهرت النتائج أن س�لوك املواطن�ة التنظيمية ال

يسهم مسامهة فريدة من نوعها يف فعالية املدرسة.

وأج�رى الرشيف�ي ( )2011دراس�ة هدف�ت إىل

التع�رف على س�لوك املواطن�ة التنظيمي�ة ل�دى معلمي
املدارس الثانوية يف األردن .وتكونت عينة الدراس�ة من

( )30مديرا ومديرة و ( )150معل ًام ومعلمة .وأشارت
نتائج الدراس�ة إىل أن املعلمني يامرس�ون سلوك املواطنة

التنظيمي�ة بدرجة متوس�طة من وجه�ة نظرهم وكذلك
م�ن وجهة نظ�ر املعلمني ،وأنه توجد ف�روق ذات داللة

إحصائي�ة يف درج�ة ممارس�ة س�لوك املواطن�ة التنظيمية

وأج�رت رائ�دة العرايضة ( )2012دراس�ة هدفت

تع�زى ملتغريي اجلن�س والوظيفية ،بينما ال توجد فروق

الثانوي�ة احلكومية يف عامن للقي�ادة األخالقية ،وعالقته

التنظيمية تعزى ملتغريات اخلبرة واملؤهل العلمي ونوع

إىل التع�رف على مس�توى ممارس�ة مدي�ري امل�دارس
بمس�توى ممارستهم لسلوك املواطنة التنظيمية من وجهة
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ذات دالل�ة إحصائي�ة يف درجة ممارس�ة س�لوك املواطنة

الدراسة.
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وس�عت دراس�ة رشف ( )2007إىل التع�رف

العدالة التنظيمية وس�لوك املواطن�ة ،وكذلك يف

املواطنة التنظيمية يف حمافظة املنوفية يف مجهورية مرص

 -ختتل�ف الدراس�ة احلالية عن الدراس�ات الس�ابقة

على درج�ة أداء معلم�ي التعلي�م االبتدائي لس�لوك
العربي�ة ،وم�دى اختلاف ه�ذا األداء بين املعلمني

وفق� ًا خلصائصه�م الش�خصية ،وكذل�ك الوق�وف

استخدامها لنفس املنهج واألدوات البحثية.

يف جوان�ب أخرى ،حي�ث اختلفت معها يف عينة

الدراسة.

على العالق�ة بين أداء املعلمني هلذا الس�لوك واملناخ

فقد تناولت دراس�ة ( )Burns, 2012إدراك العدالة

وأظهرت النتائج ارتفاع مستوى أداء معلمي املرحلة

فرجيني�ا والعالقة بينها وبني س�لوك املواطنة التنظيمية،

املدريس ،وتكونت عينة الدراس�ة من ( )350معل ًام.
االبتدائي�ة لس�لوك املواطن�ة التنظيمي�ة ،بينما هن�اك

انخف�اض يف أح�د مكون�ات ه�ذا الس�لوك ( الروح

الرياضي�ة) ،ووج�ود ف�روق دال�ة إحصائي�ا يف أداء
املعملني لس�لوك املواطنة بني الذكور واإلناث ونوع

املدرس�ة (خاص�ة -عامة) .وأن هن�اك عالقة موجبة
ذات دالل�ة إحصائي�ة بني س�لوك املواطن�ة التنظيمية

للمعلمني واملناخ املدريس.

التنظيمي�ة ل�دى معلم�ي امل�دارس الثانوي�ة يف والي�ة
أم�ا دراس�ة ( )Aslam&Sadagat, 2011فقد تناولت

أعض�اء هيئة التدريس يف جامعة البنجاب يف باكس�تان.
أما دراس�ة ( )Mohammad et al., 2010فقد تناولت

ثالثة أن�واع من العدالة التنظيمية وعىل بعدين من أبعاد

س�لوك املواطن�ة التنظيمي�ة وطبقت على املوظفني غري
األكاديميين يف اجلامع�ة الوطنية يف ماليزيا .أما دراس�ة

( )Kürsad and Murat, 2009فق�د طبق�ت على

وق�ام الزهراين ( )2007بدراس�ة هدف�ت إىل حتديد

معلمي املرحلة االبتدائية يف تركيا .كذلك طبقت دراسة

التعلي�م الع�ام احلكومي�ة بمدينة ج�دة .وتكون�ت عينة

التدري�س يف اجلامع�ات احلكومي�ة .أما دراس�ة املهدي

مستوى س�لوك املواطنة التنظيمية لدى معلمي مدارس
الدراس�ة م�ن ( )289مديرا و ( )786معل ًام .وأش�ارت
نتائ�ج الدراس�ة أن املديرين ي�رون أن مس�توى املواطنة
التنظيمي�ة ل�دى املعلمين متوس�ط بينما ه�م ي�رون أن
مس�توى املواطنة لدهيم عال .كذل�ك عدم وجود عالقة

ارتباطي�ة بني العوامل الش�خصية ورؤية عينة الدراس�ة
ملامرسة املعلمني ألبعاد سلوك املواطنة التنظيمية.

التعليق عىل الدراسات السابقة

 تتش�ابه الدراس�ة احلالي�ة مع الدراس�ات الس�ابقةيف بع�ض اجلوان�ب ،خاص�ة يف تناوهل�ا ملتغيري

( )Ertu¨rk, 2007يف تركي�ا ولك�ن على أعض�اء هيئ�ة
( )2006فق�د طبق�ت على معلمي املرحل�ة الثانوية يف
مجهوري�ة مصر العربي�ة .ودراس�ة املعايط�ة ()2005

طبق�ت على مدي�ري ومعلم�ي امل�دارس الثانوي�ة يف
األردن .أما باقي الدراس�ات فقد تناولت أحد متغريي

الدراسة.

 تس�تفيد الدراس�ة احلالية من الدراس�ات الس�ابقةيف حتديد املش�كلة ،واملنهج املس�تخدم ،وتأصيل

اإلط�ار النظ�ري ،وبن�اء أدوات الدراس�ة ،وىف
تفسري ومناقشة النتائج.
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اإلطار امليداين للدراسة:

األصلي .وت�م تقنين االس�تبانة املس�تخدمة يف
الدراس�ة احلالية عىل عينة تكونت من  100معلم
ومعلم�ة م�ن معلم�ي املرحل�ة الثانوي�ة بمنطق�ة
القصيم ،منهم  58م�ن الذكور و 42من اإلناث،
بينام تكونت عينة الدراسة األساسية -التي طبقت
عليه�ا الدراس�ة -م�ن  368معلًم�اً ومعلم�ة م�ن
معلمي املرحلة الثانوي�ة بمنطقة القصيم ويوضح
جدول (  ) 1لتوزيع األفراد عينة الدراسة يف ضوء
سنوات اخلربة ،واجلنس ،ونوع املؤهل:

أ) جمتم�ع الدراس�ة :يش�مل جمتم�ع الدراس�ة مجي�ع
معلم�ي املرحل�ة الثانوي�ة الذي�ن ه�م على
رأس العم�ل يف الفص�ل ال�درايس الث�اين م�ن
عام1435/1434ه�ـ والبال�غ عددهم 4200
معل ً
ما و 2898معلم�ة (إدارة التعلي�م يف منطقة
القصيم 1434ه.)1435/
ب) عينة الدراس�ة :بس�بب كرب حجم جمتمع الدراسة
أخذ الباحث عينة عشوائية بسيطة ممثلة للمجتمع
جدول ( ) 1

توزيع األفراد عينة الدراسة تبعا ملتغريات (سنوات اخلربة ،اجلنس ،نوع املؤهل)
سنوات اخلربة

أقل من  5سنوات

من  5سنوات ألقل من 10

العدد

النسبة املئوية

اجلنس

العدد

النسبة املئوية

99

%26.9

إناث

155

%42.1

80

%21.7

من  10سنوات ألقل من 15

98

%26.7

من  15سنة فأكثر

91

%24.7

ج) أدوات الدراسة:

اعتمد الباحث عىل األداة التي طورها (& Niehoff

 )Moorman, 1993لقياس العدال�ة التنظيمية بأبعادها

ذكور

213

%57.9

نوع املؤهل

العدد

النسبة املئوية

غري تربوي

45

%12.2

تربوي

323

%87.8

الرشوط السيكومرتية لالستبانة:
الصدق:

 -1الص�دق الظاه�ري (ص�دق املحكمين) :وفي�ه

الثالثة (العدالة التوزيعية ،والعدالة اإلجرائية ،والعدالة
التفاعلي�ة) ،كما اعتمد أيض ًا على املقياس ال�ذي طوره

للتأكد من مناسبة عبارات االستبانة ومدى توافق

التنظيمي�ة بأبعادها اخلمس�ة (اإليثار والكياس�ة والروح

املحكمني احلكم عىل صياغ�ة العبارات واقرتاح

( )Podsakoff et al. 1990لقي�اس س�لوك املواطن�ة
الرياضية والسلوك احلضاري ووعي الضمري).
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تم عرض االس�تبانة عىل جمموع�ة من املحكمني
صياغة العبارات مع البيئة الس�عودية وطلب من

أي تعديالت ممكنة عليها.
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 -2صدق االتس�اق الداخيل :وتم فيه التأكد من
صدق االستبانة بحساب معامالت االرتباط
بين درج�ة كل عب�ارة ودرج�ة البع�د ال�ذي

تنتم�ي إلي�ه وذل�ك للتأكد من مدى متاس�ك
وجتان�س العبارات يف كل بعد كام هو موضح
بجدول ( :) 2

جدول ( ) 2
معامالت االرتباط بني درجات عبارات األداة املستخدمة
لقياس إدراك العدالة التنظيمية وسلوك املواطنة التنظيمي ودرجات األبعاد املنتمية إليها

العدالة التوزيعية

م

تابع العدالة اإلجرائية

االرتباط

م

االرتباط

اإليثار

االرتباط

م

م

الروح الرياضية

االرتباط

السلوك احلضاري

م

االرتباط

1

**0.710

11

**0.811

21

**0.754

31

**0.751

41

**0.794

3

**0.803

12

**0.837

23

**0.857

33

**0.801

43

**0.906

14

**0.859

25

2

4

5

**0.748

**0.658

**0.600

العدالة اإلجرائية

العدالة التفاعلية

13

15

6

**0.669

16

8

**0.856

18

7

9

10

**0.857

**0.805

**0.832

17

19

20

22

**0.819

**0.785

24

**0.857

**0.890

**0.776

**0.831

**0.801

الكياسة

**0.831

**0.639

26

28

**0.729

38

**0.638

**0.738

**0.812

**0.851

يتض�ح مم�ا س�بق أن مجي�ع معاملات االرتب�اط بني
درجات عبارات االس�تبانة ودرجات األبعاد معامالت
دال�ة إحصائي� ًا عن�د مس�توى  0.01مم�ا يؤك�د جتانس

44

**0.827

وعي الضمري

**0.779

30

** دالة عند مستوى ثقة ،،، 0.01

34

35

**0.715

36

29

**0.818

32

**0.532

27

**0.785

**0.679

42

**0.856

**0.653

37

**0.651

39

**0.610

40

عبارات األبعاد ومتاسكها فيام بينها ،وكذلك تم حساب
معامالت االرتباط بني أبعاد االس�تبانة والدرجة الكلية
كام هو موضح بجدول ( :) 3

جدول ( ) 3

معامالت االرتباط بني األبعاد املختلفة ألدوات الدراسة
األبعاد

إدراك العدالة التنظيمية

العدالة
التوزيعية

العدالة
اإلجرائية

العدالة
التفاعلية

سلوك املواطنة التنظيمية
اإليثار

الكياسة

الروح
الرياضية

وعي
الضمري

السلوك
احلضاري

معامالت االرتباط **0.648 **0.715 **0.393 **0.701 **0.736 **0.945 **0.882 **0.610
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الثبات:

يتض�ح مم�ا س�بق أن معاملات االرتب�اط بين أبعاد

اس�تبانة إدراك العدال�ة التنظيمي�ة وس�لوك املواطن�ة

التنظيمي�ة والدرج�ة الكلية لكل حم�ور مجيعها معامالت
دالة إحصائي ًا عند مس�توى  0.01مما يؤكد متاسك أبعاد

االستبانة يف كل حمور.

ت�م التأك�د م�ن ثب�ات أدوات الدراس�ة باس�تخدام

معامالت ألفا-كرونباخ لكل بعد من األبعاد يف حموري
االس�تبانة وكذل�ك يف حال�ة الدرجة الكلي�ة لكل حمور
فكانت كام هو موضح باجلدول التايل:

جدول ( ) 4

معامالت ثبات استبانة إدراك العدالة التنظيمية وسلوك املواطنة التنظيمية
األبعاد

إدراك العدالة التنظيمية

العدالة العدالة العدالة
التوزيعية اإلجرائية التفاعلية

الدرجة
الكلية

سلوك املواطنة التنظيمية

اإليثار

الروح
الكياسة
الرياضية

السلوك الدرجة
وعي
الضمري احلضاري الكلية

ألفا-كرونباخ 0.833 0.860 0.790 0.760 0.839 0.865 0.938 0.944 0.891 0.747

يتضح من اجلدول الس�ابق أن استبانة إدراك العدالة
التنظيمية وسلوك املواطنة التنظيمية وأبعادها وحماورها
املختلف�ة هل�ا معاملات ثبات جي�دة و ُمرضية مم�ا يؤكد
صالحيتها لالستخدام يف الدراسة احلالية.

مس�توى إدراك املعلمني للعدالة التنظيمية يف املدارس
الثانوية بمنطقة القصيم؟» ولإلجابة عىل هذا التساؤل

ت�م حس�اب املتوس�طات احلس�ابية واالنحراف�ات
املعياري�ة للدرجات املوزونة إلدراك العدالة التنظيمية

وأبعاده�ا الفرعي�ة ل�دى معلم�ي امل�دارس الثانوي�ة

نتائج الدراسة وتفسرياهتا:

بمنطق�ة القصيم عينة الدراس�ة فكانت النتائج كام هي

أوالً  :نتائج إجابة السؤال األول:

ين�ص التس�اؤل األول للدراس�ة احلالي�ة على «ما

موضحة يف التايل:

جدول ( ) 5

املتوسطات واالنحرافات املعيارية إلدراك العدالة التنظيمية

وأبعادها الفرعية لدى معلمي املدارس الثانوية بمنطقة القصيم
العدالة التنظيمية

العدالة التوزيعية

2.710

العدالة اإلجرائية

2.928

العدالة التفاعلية

العدالة التنظيمية (ككل)
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املتوسط

3.317

3.049

االنحراف املعياري

معامل االتفاق

مستوى العدالة التنظيمية

الرتتيب

1.053

%68.25

متوسط

1

0.791

1.019

0.851

%70.81

%65.20

%72.09

متوسط

متوسط

متوسط

3

2
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يتضح من اجلدول السابق أن:
مس�توى إدراك املعلمني للعدال�ة التنظيمية يف املدارس
الثانوية بمنطقة القصيم متوسط ،وكذلك األبعاد الفرعية،
وكان�ت معامل االتفاق –جتانس االس�تجابات-مرتفع يف
حال�ة الدرجة الكلية ويف بعد العدالة التوزيعية وقد يعزى
ذلك إىل رضا املعلمني ع�ن الرواتب التي يتقاضوهنا وأهنا
تتناس�ب م�ع اجلهد املب�ذول وأيض� ًا طبيع�ة كادر املعلمني
حيث إن التعيني عىل املستوى اخلامس ،ومنخفض نوع ًا ما
يف حال�ة العدالة اإلجرائية والعدال�ة التفاعلية ،وقد يعزى
ذل�ك إىل املركزي�ة يف اختاذ الق�رارات دون إتاح�ة الفرصة
للمعلم للمش�اركة أو التعبري عن رأيه ،أو عدم املوضوعية
يف تطبي�ق القرارات ،أو املحس�وبية يف اإلج�راءات ،وهذه
العوامل تؤثر على املعاملة التي يتلقاها املعلم من املدير مما
تؤث�ر عىل العدالة التفاعلية .وهذه النتيجة تتفق مع النتيجة
الت�ي توصل هلا (املهدي )2006 ،ب�أن تصورات املعلمني
للعدالة التنظيمية كانت بدرجة متوس�طة ،كذلك تتفق مع
دراس�ة (املعايط�ة )2005 ،بأن ممارس�ة مدي�ري املدارس
الثانوية العامة يف األردن للعدالة التنظيمية جاءت متوسطة.
بينما ختتلف ع�ن نتيجة دراس�ة (احلراحش�ة )2012 ،بأن
إحس�اس العاملني يف مديري�ات الرتبية والتعليم يف حمافظة

املفرق ج�اءت بدرج�ة منخفضة .والش�كل التايل يعرض
ملس�توى إدراك العدال�ة التنظيمي�ة وأبعاده�ا الفرعية لدى
معلمي املرحلة الثانوية عينة الدراسة احلالية:

شكل (  :) 1مستوى إدراك معلمي املرحلة الثانوية بمنطقة
القصيم للعدالة التنظيمية

ثاني ًا :نتائج إجابة السؤال الثاين:
ين�ص التس�اؤل األول للدراس�ة احلالي�ة على “ م�ا
مس�توى الت�زام املعلمين بس�لوك املواطن�ة التنظيمية يف
املدارس الثانوية بمنطق�ة القصيم ؟» ولإلجابة عىل هذا
التس�اؤل تم حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات
املعياري�ة للدرج�ات املوزونة لدرجات الت�زام املعلمني
بس�لوك املواطنة التنظيمية يف املدارس الثانوية وأبعادها
الفرعية فكانت النتائج كام هي موضحة يف التايل:

جدول ( ) 6

املتوسطات واالنحرافات املعيارية للمواطنة التنظيمية وأبعادها الفرعية لدى معلمي املدارس الثانوية بمنطقة القصيم
املواطنة التنظيمية

املتوسط

وعي الضمري

3.682

السلوك احلضاري

3.712

املواطنة التنظيمية (ككل)

3.487

الكياسة
اإليثار

الروح الرياضية

االنحراف املعياري

معامل االتفاق

مستوى املواطنة التنظيمية

الرتتيب

0.723

%80.36

مرتفع

4

4.329

0.689

3.800

0.779

1.955

0.878
0.782

0.434

%84.08
%79.50

%76.35
%60.00

%87.55

عيل صالح الشايع:العالقة بني إدراك املعلمني للعدالة التنظيمية ومستوى التزامهم بسلوك املواطنة التنظيمية

مرتفع جد ًا
مرتفع

1

2

مرتفع

ضعيف

مرتفع

3
5
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يتضح من اجلدول السابق أن:

مصر العربي�ة .كذل�ك األبع�اد الفرعي�ة ،وكان معامل

مس�توى املواطنة التنظيمية لدى املعلمني يف املدارس

االتفاق –جتانس االس�تجابات -بصف�ة عامة مرتفعا ما

ذل�ك إىل أن املعلمين يولون س�لوك املواطن�ة التنظيمية

األف�راد فيما يتعلق هبذا البع�د مل يكن بالش�كل املأمول،

الثانوي�ة بمنطقة القصيم بصفة عام�ة مرتفع ،وقد يعزى
اهتامم ًا خاص ًا ملا له أثر عىل الطالب بش�كل خاص وعىل

البيئ�ة املدرس�ية بش�كل عام ،وه�و انعكاس إجي�ايب بأن
التعليم رس�الة .وهذا يتفق مع دراس�ة (رشف)2007 ،

حي�ث توص�ل إىل ارتفاع مس�توى أداء معلم�ي املرحلة

عدا بعد الروح الرياضية مما يعني أن جتانس اس�تجابات

والش�كل الت�ايل يع�رض ملس�توى املواطن�ة التنظيمي�ة
وأبعاده�ا الفرعي�ة ل�دى معلم�ي املرحلة الثانوي�ة عينة

الدراسة احلالية:

االبتدائية لس�لوك املواطن�ة التنظيمي�ة يف حمافظة املنوفية

يف مجهوري�ة مصر العربي�ة ،كذل�ك تتف�ق مع م�ا نتيجة
(الزه�راين )2007 ،حي�ث ي�رى املعلمون أن مس�توى

س�لوك املواطن�ة التنظيمية لدهيم ع�ال .بينام ختتلف هذه

النتيج�ة م�ع ما توصل ل�ه كل من (العرايض�ة)2012 ،
حي�ث توص�ل إىل أن مس�توى ممارس�ة س�لوك املواطنة

ل�دى مديري امل�دارس الثانوي�ة احلكومي�ة يف عامن كان

متوس�ط ًا وكذلك ختتلف مع دراسة (الرشيفي)2011 ،

حي�ث توصل إىل أن معلمي امل�دارس الثانوية احلكومية
يف األردن يامرس�ون س�لوك املواطن�ة التنظيمي�ة بدرجة
متوسطة .وكان أعىل أبعاد املواطنة التنظيمية يف املستوى
هو الكياس�ة وكان مس�تواها مرتفعا جد ًا وهذا يعني أن

املعلمني ملتزمون بام يسند هلم من أعامل إلدراكهم لألثر
اإلجيايب هلذا االلتزام عىل العملية التعليمية ،يليها اإليثار

حيث كان مس�تواها مرتفعا يليها الس�لوك احلضاري ثم
وع�ي الضمير وكان مس�توامها مرتفعا ،بينما أقل أبعاد
املواطنة التنظيمية يف املستوى هو الروح الرياضية حيث

كان مس�تواها ضعيف�ا ،وه�ذه النتيج�ة تتفق مع دراس�ة

(رشف )2007 ،حي�ث توص�ل إىل انخف�اض ال�روح
الرياضي�ة لدى معلم�ي املرحل�ة االبتدائي�ة يف مجهورية
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شكل (  : ) 2مستوى إدراك معلمي املرحلة الثانوية بمنطقة
القصيم للعدالة التنظيمية

ثالث ًا :نتائج السؤال الثالث:

ينص التساؤل الرابع للدراسة احلالية عىل “ هل توجد

ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة يف إدراك املعلمين للعدالة
التنظيمية وس�لوك املواطنة التنظيمية ترجع إىل متغريات
الدراسة ( اجلنس ،سنوات اخلربة ،نوع املؤهل)؟
بالنسبة ملتغري اجلنس (ذكور ،إناث):

ت�م اس�تخدام اختب�ار “ ت “ يف حال�ة املجموع�ات

املس�تقلة  Independent Samples T-Testللكش�ف

ع�ن داللة الفروق بني متوس�طي درجات املعلمني عينة
الدراس�ة يف العدالة التنظيمية وسلوك املواطنة التنظيمية

تبع� ًا ملتغري اجلنس (ذكور ،إناث) فكانت النتائج كام هي
يف جدول (  ) 7و (:)8

عيل صالح الشايع:العالقة بني إدراك املعلمني للعدالة التنظيمية ومستوى التزامهم بسلوك املواطنة التنظيمية
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جدول ( :) 7

داللة الفروق يف العدالة التنظيمية تبعا ملتغري اجلنس
العدالة التنظيمية
العدالة التوزيعية
العدالة اإلجرائية
العدالة التفاعلية
العدالة التنظيمية
(درجة كلية)

املستوى

متوسط

انحراف معياري

الذكور

13.563

4.014

اإلناث

13.536

3.880

الذكور

18.272

5.979

اإلناث

16.600

6.191

الذكور

30.653

9.405

اإلناث

28.748

9.489

الذكور

62.488

16.863

اإلناث

58.884

17.082

يتضح من اجلدول السابق أنه:

درجات احلرية

قيمة « ت»

مستوى الداللة

366

0.067

غري دالة

366

2.610

0.01

366

1.910

غري دالة

366

2.014

0.05

ل�ه دراس�ة ()Sweeney&McFarlin, 1997

 -توجد فروق دالة إحصائي ًا عند مس�توى 0.05

ب�أن الف�روق يف العدال�ة اإلجرائي�ة لصال�ح

الذك�ور واإلناث م�ن معلمي املرحل�ة الثانوية

 -ال توج�د ف�روق دال�ة إحصائي� ًا يف العدال�ة

يف إدراك العدال�ة التنظيمي�ة (درج�ة كلية) بني

بمنطق�ة القصي�م والف�روق لصال�ح الذك�ور.
وتتف�ق ه�ذه النتيج�ة م�ع دراس�ة (حمارم�ة،

 )2000بينما ختتل�ف ه�ذه النتيجة مع دراس�ة

اإلناث.

التوزيعي�ة والعدال�ة التفاعلية كأبع�اد للعدالة

التنظيمي�ة بين الذك�ور واإلناث م�ن معلمي
املرحل�ة الثانوية بمنطقة القصي�م .وقد يعزى

(احلراحش�ة )2012 ،ودراس�ة (& Kürsad

ذل�ك إىل خض�وع اجلنسين ألعب�اء وظيفي�ة

 -توجد فروق دالة إحصائي ًا عند مس�توى 0.01

وهذه النتيجة تتفق مع دراس�ة (Lee&Farh,

بين الذك�ور واإلن�اث م�ن معلم�ي املرحل�ة

( )Sweeney&McFarlin, 1997ب�أن هناك

.)Murat, 2009

يف العدال�ة اإلجرائي�ة كبعد للعدال�ة التنظيمية

الثانوي�ة بمنطق�ة القصي�م والف�روق لصال�ح
الذكور .وختتلف ه�ذه النتيجة مع ما توصلت

ورواتب (العدالة التوزيعية) ألنظمة موحدة،

 ، )1999بينما ختتل�ف م�ع نتيج�ة دراس�ة
فروق�ا دال�ة إحصائي� ًا يف العدال�ة التوزيعي�ة

لصالح الذكور.

عيل صالح الشايع:العالقة بني إدراك املعلمني للعدالة التنظيمية ومستوى التزامهم بسلوك املواطنة التنظيمية
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جدول ( :) 8

داللة الفروق يف سلوك املواطنة التنظيمية تبعا ملتغري اجلنس
سلوك املواطنة

املستوى

متوسط

اإلناث

19.071

18.948

3.899

الذكور

21.451

3.537

الذكور

10.183

الذكور

18.516

3.693

السلوك
احلضاري

الذكور
اإلناث

14.855

3.357

املواطنة التنظيمية
(درجة كلية)

الذكور
اإلناث

83.953

اإليثار
الكياسة
الروح الرياضية
وعي الضمري

الذكور

انحراف معياري

اإلناث

اإلناث

اإلناث

21.909
9.219

18.258
14.839
83.297

3.903
3.315
4.140

3.513
3.516
3.725

10.091

10.887

يتضح من اجلدول السابق أنه:

 ال توج�د فروق دال�ة إحصائي ًا يف س�لوك املواطنةالتنظيمي�ة (درج�ة كلي�ة) وأبعاده�ا (اإليث�ار،

الكياس�ة ،وع�ي الضمير ،الس�لوك احلضاري)

بني الذك�ور واإلناث من معلمي املرحلة الثانوية
بمنطق�ة القصيم .وتتفق هذه النتيجة مع دراس�ة

( )Kürsad & Murat, 2009ودراس�ة (رشف،

 ،)2007بينما ختتل�ف م�ع دراس�ة (الرشيف�ي،
.)2011

 -توج�د فروق دال�ة إحصائي ًا عند مس�توى 0.01

فيالروح الرياضية كبعد لسلوك املواطنة التنظيمية
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درجات احلرية

قيمة « ت»

مستوى الداللة

366

0.298

غري دالة

366

1.262

غري دالة

366

2.347

0.01

366

0.676

غري دالة

366

0.042

غري دالة

366

0.596

غري دالة

بني الذك�ور واإلناث من معلمي املرحلة الثانوية
بمنطقة القصيم والفروق لصالح الذكور.
بالنسبة ملتغري سنوات اخلربة:

ت�م اس�تخدام حتلي�ل التباي�ن األح�ادي One Way

 ANOVAللكش�ف عن داللة الفروق يف إدراك العدالة
التنظيمية وس�لوك املواطنة التنظيمي�ة وأبعادمها الفرعية

والراجعة الختالف سنوات اخلربة (أقل من  5سنوات،

من  5س�نوات إىل  10س�نوات ،من  10س�نوات ألقل

م�ن  15س�نة 15 ،س�نة فأكث�ر) فكانت النتائ�ج كام هي
موضحة يف جدول (  ) 8و (  ) 9و ( )10و (:)11

عيل صالح الشايع:العالقة بني إدراك املعلمني للعدالة التنظيمية ومستوى التزامهم بسلوك املواطنة التنظيمية
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جدول ( ) 8

العدد واملتوسطات واالنحرافات املعياري إلدراك العدالة التنظيمية
لدى معلمي املرحلة الثانوية بمنطقة القصيم تبع ًا ملتغري سنوات اخلربة
العدالة التنظيمية

العدالة التوزيعية

العدالة اإلجرائية

العدالة التفاعلية

العدالة التنظيمية
(الدرجة الكلية)

سنوات اخلربة

العدد

املتوسط

االنحراف املعياري

 1أقل من 5

80

13.1625

3.59128

 2من  5إىل 10

99

13.4545

4.05390

 3من  10إىل 15

98

13.8061

3.81170

 4من  15فأكثر

91

13.7253

4.31294

 1أقل من 5

80

18.2250

6.16642

 2من  5إىل 10

99

17.3535

6.22751

 3من  10إىل 15

98

17.8980

6.00599

 4من  15فأكثر

91

16.8681

6.08862

 1أقل من 5

80

31.3125

9.39646

 2من  5إىل 10

99

29.4141

8.90197

 3من  10إىل 15

98

30.9082

9.13934

 4من  15فأكثر

91

27.9011

10.25026

 1أقل من 5

80

62.7000

16.49964

 2من  5إىل 10

99

60.2222

16.13183

 3من  10إىل 15

98

62.6122

16.62667

 4من  15فأكثر

91

58.4945

18.69068

عيل صالح الشايع:العالقة بني إدراك املعلمني للعدالة التنظيمية ومستوى التزامهم بسلوك املواطنة التنظيمية
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جدول ( ) 9

العدد واملتوسطات واالنحرافات املعياري لسلوك املواطنة التنظيمية
لدى معلمي املرحلة الثانوية بمنطقة القصيم تبع ًا ملتغري سنوات اخلربة
العدالة التنظيمية

سنوات اخلربة

العدد

املتوسط

سلوك املواطنة التنظيمية
اإليثار

 2من  5إىل 10

99

19.1616

 1أقل من 5

 3من  10إىل 15

98

 1أقل من 5

 4من  15فأكثر

الكياسة

 3من  10إىل 15

98

21.9592

 1أقل من 5

80

 2من  5إىل 10

99

91
99

 3من  10إىل 15

98

 1أقل من 5

80

 2من  5إىل 10

91
99

 3من  10إىل 15

98

 1أقل من 5

80

 2من  5إىل 10

91
99

 3من  10إىل 15

98

 1أقل من 5

80

 2من  5إىل 10

 3من  10إىل 15
 4من  15فأكثر

88

4.49248

3.33960

 2من  5إىل 10

 4من  15فأكثر

املواطنة التنظيمية
(الدرجة الكلية)

3.87697

80

 4من  15فأكثر

السلوك احلضاري

18.4396

3.38878

21.3375

 4من  15فأكثر

وعي الضمري

91

19.5714

3.73741

3.73808

 4من  51فأكثر

الروح رياضية

80

18.7375

االنحراف املعياري

91

99

98
91

21.8586

21.3407

10.2250
9.9697

9.2857
9.7033

3.03049

3.72445

4.22463

4.33179

3.64395
3.39442

18.5500

3.56459

18.2449

3.36771

18.1010

18.7912

14.8500

14.7475

14.4796

15.3516

83.7000

83.8384

83.5408

83.6264

3.83724

3.69238

3.45349

3.56669

3.49146

3.52254

11.27493

10.29534
9.53363

10.86651

عيل صالح الشايع:العالقة بني إدراك املعلمني للعدالة التنظيمية ومستوى التزامهم بسلوك املواطنة التنظيمية
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جدول ( ) 10

داللة الفروق يف إدراك العدالة التنظيمية وسلوك املواطنة التنظيمية وأبعادمها الفرعية والراجعة الختالف سنوات اخلربة
العدالة التنظيمية
العدالة التوزيعية

مصدر التباين

جمموع املربعات

بني املجموعات

داخل املجموعات

22.138

درجات
احلرية

متوسط
املربعات

5712.881

364

15.695

بني املجموعات

94.328

3

31.443

الكيل

العدالة اإلجرائية داخل املجموعات
الكيل

العدالة التفاعلية
العدالة التنظيمية
(درجة كلية)

بني املجموعات

5735.019

3

367

7.379

13639.973

364

37.472

645.289

3

215.096

13734.302

367

داخل املجموعات

32299.491

364

88.735

بني املجموعات

1116.748

3

372.249

الكيل

106382.671

الكيل

32944.780

داخل املجموعات 105265.924

367
364

367

289.192

قيمة
ف

مستوى
الداللة

0.470

غري دالة

0.839

2.424

1.154

غري دالة

غري دالة

غري دالة

جدول ( ) 11

داللة الفروق يف سلوك املواطنة التنظيمية وأبعادمها الفرعية والراجعة الختالف سنوات اخلربة
سلوك املواطنة
اإليثار

درجات
احلرية

متوسط
املربعات

داخل املجموعات

5503.319

364

15.119

بني املجموعات

30.183

3

10.061

مصدر التباين
بني املجموعات
الكيل

الكياسة

الروح الرياضية

وعي الضمري

جمموع
املربعات

68.681

5572.000

3

367

22.894

داخل املجموعات

4334.184

364

11.907

بني املجموعات

43.880

3

14.627

الكيل

4364.367

367

داخل املجموعات

5573.848

364

15.313

بني املجموعات

26.913

3

8.971

الكيل

داخل املجموعات
الكيل

5617.728
4773.945

4800.859

367
364

367

13.115

عيل صالح الشايع:العالقة بني إدراك املعلمني للعدالة التنظيمية ومستوى التزامهم بسلوك املواطنة التنظيمية

قيمة
ف

مستوى
الداللة

0.545

غري دالة

0.955

0.684

1.011

غري دالة

غري دالة

غري دالة
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سلوك املواطنة
السلوك
احلضاري
املواطنة التنظيمية
(درجة كلية)

درجات
احلرية

متوسط
املربعات

جمموع
املربعات

داخل املجموعات

4488.093

364

12.330

بني املجموعات

4.671

3

1.557

مصدر التباين
بني املجموعات

37.385

الكيل

داخل املجموعات
الكيل

3

367

4525.478

364

39873.848

39878.519

يتضح من اجلداول السابقة ما ييل:
 ال توج�د ف�روق دال�ة إحصائي� ًا يف إدراك العدالةالتنظيمي�ة وأبعاده�ا املختلف�ة ل�دى معلم�ي
املرحل�ة الثانوي�ة بمنطق�ة القصي�م تبع� ًا ملتغير
اخلبرة ،وختتل�ف ه�ذه النتيجة مع م�ا توصل له
(احلراحشة )2012 ،و(حمارمة.)2000 ،
 ال توج�د فروق دال�ة إحصائي ًا يف س�لوك املواطنةالتنظيمية وأبعادها املختلفة لدى معلمي املرحلة
الثانوي�ة بمنطق�ة القصيم تبع ًا ملتغير اخلربة ،وقد
يع�زى ذل�ك إىل أن املعلمين ق�د أدرك�وا أمهي�ة
س�لوك املواطن�ة التنظيمي�ة بوصفه عام ً
لا حمفز ًا

367

12.462

109.544

قيمة
ف

مستوى
الداللة

1.287

غري دالة

0.014

غري دالة

لتمي�ز الطالب بش�كل خاص واملدرس�ة بش�كل
ع�ام ،ولذلك ال خيتلفون يف إدراك هذا الس�لوك
بن�ا ًء عىل خربهتم .وتتفق هذه النتيجة مع دراس�ة
(الرشيفي.)2011 ،
بالنسبة ملتغري نوع املؤهل (تربوي ،غري تربوي):
ت�م اس�تخدام اختب�ار “ ت “ يف حال�ة املجموع�ات
املس�تقلة  Independent Samples T-Testللكش�ف
ع�ن داللة الفروق بني متوس�طي درجات املعلمني عينة
الدراس�ة يف العدالة التنظيمية وسلوك املواطنة التنظيمية
تبع� ًا ملتغير ن�وع املؤهل (ترب�وي ،غري ترب�وي) فكانت
النتائج كام هي يف جدول (  ) 12و (:)13

جدول ( ) 12

العدالة التنظيمية
العدالة التوزيعية
العدالة اإلجرائية
العدالة التفاعلية
العدالة التنظيمية
(درجة كلية)
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داللة الفروق يف العدالة التنظيمية تبعا ملتغري نوع املؤهل

املستوى

متوسط

غري تربوي

13.378

غري تربوي

18.956

غري تربوي

31.378

غري تربوي

19.533

تربوي
تربوي
تربوي
تربوي

انحراف معياري

13.576

4.032

17.375

6.094

29.638
18.926

3.366
6.175
9.551
8.858
3.989
3.138

درجات احلرية

قيمة « ت»

مستوى الداللة

366

0.315

غري دالة

366

1.628

غري دالة

366

1.155

غري دالة

366

0.980

غري دالة

عيل صالح الشايع:العالقة بني إدراك املعلمني للعدالة التنظيمية ومستوى التزامهم بسلوك املواطنة التنظيمية

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)10ديسمبر 2016م  -ربيع أول 1438هـ

جدول ( ) 13

داللة الفروق يف سلوك املواطنة التنظيمية تبعا ملتغري نوع املؤهل
املوطنة التنظيمية

املستوى

متوسط

اإليثار

غري تربوي

21.556

3.209

غري تربوي

10.511

4.026

غري تربوي

18.133

3.634

غري تربوي

14.800

3.382

الكياسة
الروح الرياضية
وعي الضمري

تربوي

تربوي

تربوي

تربوي

السلوك
احلضاري

تربوي

غري تربوي

املواطنة التنظيمية
(درجة كلية)

تربوي

غري تربوي

21.656

انحراف معياري

9.675

18.446

14.854

60.588

63.711
83.557

84.533

3.485

3.892

3.618

3.534

17.275

15.002
10.579
9.300

يتضح من اجلداول السابقة ما ييل:

 ال توج�د ف�روق دال�ة إحصائي� ًا يف إدراك العدالةالتنظيمي�ة (درجة كلية) أو أبعاده�ا الفرعية تبع ًا
ملتغير ن�وع املؤهل (ترب�وي ،غري ترب�وي) لدى
معلمي املرحلة الثانوية بمنطقة القصيم.

 ال توج�د ف�روق دال�ة إحصائي� ًا يف س�لوك املواطنةالتنظيمي�ة (درج�ة كلي�ة) أو أبعاده�ا الفرعية تبع ًا
ملتغير ن�وع املؤه�ل (ترب�وي ،غير ترب�وي) لدى
معلمي املرحلة الثانوية بمنطقة القصيم .وقد يعزى

ذلك إىل أن الدراسة اجلامعية كفاية إلدراك كل من
العدالة التنظيمية وسلوك املواطنة التنظيمية.

درجات احلرية

قيمة « ت»

مستوى الداللة

366

0.183

غري دالة

366

1.345

غري دالة

366

0.542

غري دالة

366

0.097

غري دالة

366

1.153

غري دالة

366

0.588

غري دالة

رابع ًا :نتائج إجابة السؤال الرابع:

ين�ص التس�اؤل الثال�ث للدراس�ة احلالية على «ما

طبيع�ة العالق�ة بين إدراك املعلمني للعدال�ة التنظيمية
ومس�توى التزامه�م بس�لوك املواطن�ة التنظيمي�ة يف

امل�دارس الثانوي�ة بمنطقة القصي�م» ولإلجابة عن هذا

التس�اؤل ت�م حس�اب معاملات ارتباط بريس�ون بني
درجات إدراك العدالة التنظيمية وأبعادها الفرعية لدى

معلم�ي املرحلة الثانوية بمنطق�ة القصيم ودرجاهتم يف

املواطنة التنظيمي�ة وأبعادها الفرعية فكانت النتائج كام
هي موضحة باجلدول التايل:

عيل صالح الشايع:العالقة بني إدراك املعلمني للعدالة التنظيمية ومستوى التزامهم بسلوك املواطنة التنظيمية
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جدول ( ) 14

معامالت ارتباط بريسون بني درجات إدراك العدالة التنظيمية

وأبعادها الفرعية لدى معلمي املرحلة الثانوية بمنطقة القصيم ودرجاهتم يف املواطنة التنظيمية وأبعادها الفرعية
العدالة التنظيمية
املواطنة التنظيمية
اإليثار

الكياسة

العدالة
التوزيعية

**0.215

0.038

العدالة
التفاعلية

العدالة
اإلجرائية

**0.233

**0.136

الروح الرياضية

0.072-

*0.109-

السلوك احلضاري

0.174

**0.204

وعي الضمري

املواطنة التنظيمية (ككل)

0.037

*0.112

0.013

**0.161

** دالة عند مستوى ثقة ،،، 0.01
يتضح من اجلدول السابق أن:

 توج�د عالقات ارتباطية موجبة دالة إحصائي ًا عندمس�توى  0.01ومس�توى  0.05بين العدالة
التنظيمي�ة وأبعاده�ا الفرعية ما ع�دا العالقة بني

العدال�ة التنظيمي�ة وأبعادها الفرعي�ة وبعد وعي
الضمير للمواطن�ة التنظيمي�ة ،وختتل�ف ه�ذه

العدالة
التنظيمية (ككل)

**0.311

**0.303

0.107-

*0.116-

**0.198
0.025

**0.188

**0.196

**0.168
0.018

**0.219

**0.193

* دالة عند مستوى 0.05
 توجد عالقة ارتباط سالبة دالة إحصائي ًا بني الروحالرياضي�ة كبع�د للمواطن�ة التنظيمي�ة والعدال�ة
التنظيمي�ة (ككل) وكذل�ك بينه�ا وبين العدالة
اإلجرائية كبعد للعدالة التنظيمية.

 توجد عالقة ارتباطيه موجبة بني العدالة التنظيميةككل وس�لوك املواطن�ة التنظيمية وه�ذه النتيجة

النتيجة مع ما توصل ل�ه (Mohammad et al.,

تتفق مع دراس�ة كل من دراسة ()Burns, 2012

وبعد س�لوك اإليث�ار ،كذل�ك ال توجد عالقات
دال�ة إحصائي ًا بين بع�د العدال�ة التوزيعية وبني

()Goudarzvandchegini et al., 2011ودراسة

( )Kürsad & Murat, 2009ودراسة (املهدي،

والس�لوك احلض�اري وختتل�ف ه�ذه النتيجة مع

بأنواعه�ا بني املعلمني جيعله�م أكثر ميال إلظهار

 )2010بأن�ه ال توج�د عالقة بني عدال�ة التوزيع

أبعاد الكياس�ة والروح الرياضية ووعي الضمري

دراسة ()Goudarzvandchegini et al., 2011

حيث توصل�ت إىل أن هناك عالقة دالة إحصائي ًا

ودراس�ة ( )Aslam&Sadagat, 2011ودراس�ة

 ،)2006وه�ذا يعني أن حتقيق العدالة التنظيمية
سلوكيات املواطنة التنظيمية بأبعادها.

بين عدال�ة التوزي�ع وس�لوك املواطن�ة ككل،
وكذل�ك العالقة بين العدالة التفاعلي�ة والروح
الرياضية مل تكن دالة إحصائي ًا.
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التوصيات

املس�تمرة ،الت�ي م�ن ش�أهنا توفير من�اخ يتس�م

يف ضوء ما توصلت له الدراسة من نتائج تويص بام ييل:

بتنظيمات إداري�ة عادل�ة تدع�م س�لوك املواطنة

التنظيمي�ة يف التعام�ل م�ع املعلمني ملا هل�ا من أثر

 -6إس�هام اإلدارة املدرس�ية يف تفعي�ل قيم االنتامء،

 -1احل�رص على مراع�اة تطبي�ق مب�ادئ العدال�ة
إجي�ايب يف دع�م س�لوك املواطن�ة التنظيمية لدهيم
وخاصة فيام يتعلق بـ:

أ) رضورة إرشاك املعلمين يف اخت�اذ الق�رارات
الوظيفي�ة املتعلق�ة هب�م م�ع توضيح أس�باب
ومربرات هذه القرارات.

التنظيمية.

من خالل احلرص عىل إجياد حلول للمش�كالت

القائم�ة ،وترس�يخ مب�دأ الع�دل ،والعم�ل على
إش�اعة العالقات اإلنس�انية ،مما ي�ؤدى إىل إجياد
املناخ املناسب لدعم االنتامء وسلوك املواطنة.

ب) رضورة مراع�اة اجلان�ب اإلنس�اين يف
املامرسات الوظيفية يف بيئة العمل.

ج) رضورة تعزي�ز مفه�وم العدال�ة التنظيمي�ة
ومبادئها لدى املعلامت.

 -2تعزيز س�لوك املواطن�ة التنظيمية ل�دى املعلمني
خاصة فيام يتعلق ببعد الروح الرياضية من خالل

االس�تامع للمعلمني وأيضا حل مشاكل املعلمني
قبل استفحاهلا.

 -3بث الثقة لدى املعلمني يف رؤس�ائهم من مديري
امل�دارس واملرشفين الرتبويني ملا هل�ا من تأثري يف

س�لوك املواطنة التنظيمية ،السيام وأن الثقة فيهم

تزيد كلام أدرك املعلمون أن الوس�ائل املستخدمة
لتحدي�د املكآف�ات وامله�ام املطلوب�ة منه�م أكثر
عدال وإنصافا.

 -4أن يس�ود البيئة املدرس�ية اجتاهات وس�لوكيات
حتقق العدال�ة التنظيمية وتنمى س�لوك املواطنة،
ب�أن تتطاب�ق األق�وال م�ع األفع�ال ،وأن تق�وم
العالقات بني اإلدارة املدرس�ية وكاف�ة العاملني
باملدرسة عىل الشفافية والعدالة.

 -5االختي�ار اجلي�د لكاف�ة املعلمين والعاملين
باملدرس�ة ،وإخضاعهم لإلع�داد والتنمية املهنية

عيل صالح الشايع:العالقة بني إدراك املعلمني للعدالة التنظيمية ومستوى التزامهم بسلوك املواطنة التنظيمية
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املراجع العربية:

قائمة املراجع

 -الرشيف�ي ،عباس عب�د مهدي ( .)2011س�لوك

 أب�و جارس ،صابرين مراد ( .)2010أثر إدراكالعاملين للعدال�ة التنظيمي�ة عىل أبع�اد األداء
الس�ياقي دراس�ة تطبيقية عىل موظفي وزارات
الس�لطة الوطنية الفلس�طينية ،رس�الة ماجستري

غير منش�ورة ،اجلامع�ة اإلسلامية ،غ�زة،
فلسطني.

 أبوحط�ب ،ف�ؤاد ،وص�ادق ،أم�ال (.)1991مناه�ج البح�ث وط�رق التحلي�ل اإلحصائي يف

العل�وم النفس�ية والرتبوي�ة واالجتامعي�ة ،مكتبة
األنجلو املرصية ،القاهرة.

 احلراحشة ،حممد عبود ( .)2012درجة إحساسالعاملني يف مديري�ات الرتبية والتعليم يف حمافظة

املف�رق بالعدال�ة التنظيمي�ة .جمل�ة جامع�ة امللك

س�عود للعلوم الرتبوية والدراس�ات اإلسالمية،
م ،)1( 24الرياض.

املواطنة التنظيمية ل�دى معلمي املدارس الثانوية

يف األردن يف ض�وء متغيرات اجلن�س واخلبرة
واملؤهل العلمي والوظيفة ونوع املدرسة ،املجلة
الرتبوية ،املجلد  ،25ع.100

 العام�ري ،أمح�د ب�ن س�امل ( .)2002الس�لوكالقي�ادي التحويلي وس�لوك املواطن�ة التنظيمي�ة
يف األجه�زة احلكومية الس�عودية ،املجلة العربية

للعلوم اإلدارية ،م ( ،)9ع (.)1

 العرايض�ة ،رائدة هاين ( .)2012مس�توى القيادةاألخالقي�ة ملدي�ري امل�دارس احلكومي�ة يف عامن

وعالقت�ه بمس�توى ممارس�ة س�لوك املواطن�ة
التنظيمي�ة م�ن وجه�ة نظ�ر املعلمين ،رس�الة
ماجستري غري منش�ورة ،جامعة الرشق األوسط،

عامن ،األردن.

 حمارم�ة ،ثام�ر حمم�د ( .)2000م�دى إحس�اسموظفي الدوائ�ر احلكومية األردني�ة يف حمافظتي

 -احلنيط�ي ،حممد فالح ( .)2003الرصاع بني القيم

الك�رك والطفيل�ة بالعدال�ة التنظيمي�ة دراس�ة

األجه�زة احلكومي�ة ب�األردن ،دراس�ات العلوم

 -املعايط�ة ،علي أمح�د ( .)2005درج�ة ممارس�ة

االجتامعي�ة والقي�م التنظيمي�ة ل�دى املوظفني يف

اإلدارية ،م ( ،)30ع .2

 الزه�راين ،حمم�د ب�ن عب�داهلل ( .)2007س�لوكاملواطن�ة التنظيمية لدى معلم�ي مدارس التعليم
العام احلكومية للبنني بمدينة جدة من وجهة نظر
مديري ومعلمي تلك املدارس .رسالة ماجستري

ميدانية ،جملة اإلدارة العامة.)2( 40 ،

مديري املدارس الثانوية العامة يف األردن للعدالة

التنظيمي�ة وعالقتها بس�لوك املواطن�ة التنظيمية

ملعلميهم ،رس�الة دكتوراه غري منش�ورة ،جامعة

عامن العربية للدراسات العليا ،عامن ،األردن.

غري منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.

 رشف ،صبحي ش�عبان ( .)2007سلوك املواطنةالتنظيمي�ة للمعلمين وعالقت�ه باملن�اخ املدريس

دراس�ة آلراء معلم�ي التعليم االبتدائ�ي ،الرتبية
املعارصة ،س ،24ع ،75مرص.
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رأي المستثمر في أنظمة حوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية:
دراسة تطبيقية
د.سليامن عبد الرمحن آل الشيخ

األستاذ املساعد يف كلية االقتصاد واإلدارة  -جامعة امللك عبد العزيز

املستخلص

Abstract

هدفت هذه الدراس�ة إىل قياس مس�توى الثق�ة يف نظام حوكمة
الرشكات باململكة العربية الس�عودية ،باستخدام عينة عشوائية

م�ن ( )128طال�ب يدرس�ون يف برنام�ج ماجس�تري تنفيذي يف
إدارة األعمال ،وأخ�رى من ( )125مس�تثمر بس�وق األس�هم

السعودي.

كش�فت الدراس�ة ع�ن وج�ود ثق�ة عام�ة يف نظ�ام حوكم�ة
الشركات ،ولك�ن ه�ذه الثق�ة ليس�ت قوي�ة حي�ث أن قيم�ة
املتوس�ط احلس�ايب العام ( )3.46قريبة من درج�ة احلياد ،مع

وج�ود تباين ذا دالل�ة إحصائية بين العينتين يف درجة ثقتهم

بتوفر احلامية حلقوق املسامهني ويف درجة ثقتهم بمجالس إدارة
الرشكات املسامهة.

ي�ويص الباحث بأمهية رف�ع الثقة يف نظام حوكم�ة الرشكات ملا

يف ذلك من أثر كبري عىل زيادة الثقة يف سوق األسهم السعودي

ويف االقتصاد الوطني بشكل عام ،وباستمرار البحوث امليدانية
التطبيقي�ة يف جم�ال حوكمة الشركات ،وبإضافة م�ادة حوكمة
الرشكات إىل املناهج اجلامعية بأقسام املحاسبة وإدارة األعامل.

الكلمات املفتاحي�ة :حوكم�ة الشركات ،الرشكات املس�امهة،
اململكة العربية السعودية.

 -1املقدمة

The purpose of this study is to measure the level of
confidence towards the effectiveness of corporate
governance regulations in Saudi Arabia. Two
subsamples were used in this study: 128 students of
an executive MBA program, and 125 investors in the
Saudi stock market.
Results revealed an overall confidence in the Saudi
corporate governance regulations. However, that level
)of confidence is not strong as its value (average is 3.46
is close to neutral. The study also found a significant
difference in the level of confidence in complying
with Saudi corporate governance regulations between
)the two subsamples (i.e., current and future investors
with respect to protecting shareholders rights and the
responsibilities of boards of directors.
The author recommends raising public confidence in
the Saudi corporate governance regulations, since it
will have a huge impact on their level of confidence
in the Saudi stock market and the Saudi economy
in general. In addition, more research is needed on
this important topic, and special courses in corporate
governance at the college level need to be introduced
to accounting and business administration curricula.
Keywords: Corporate Governance, Publicly Held
Corporations, Saudi Arabia.

إال أن م�ا يمي�ز هذا الن�وع من االس�تثامر هو ضعف

قدرة املس�تثمرين (مالك الرشكات املسامهة) يف التحكم

ب�رز س�وق األس�هم كأح�د أكث�ر أدوات االس�تثامر
اس�تخدام ًا م�ن قبل األف�راد واملؤسس�ات االس�تثامرية

يف قرارات الرشكة املس�امهة بس�بب توزع ملكية الرشكة

وصغ�ر حجم رأس املال املطلوب ،والدرجة العالية من

اخت�اذ القرار من امللاك إىل املديرين ،أو ما يعرف بظاهرة

مل�ا له م�ن ممي�زات ي�أيت يف مقدمتها س�هولة االس�تثامر،
السيولة ،ورسعة االنتقال من استثامر إىل آخر .وقد نتج

عن هذه املميزات أن أصبحت أس�واق األس�هم عنارص

أساسية لالقتصاديات املحلية ولالقتصاد العاملي.
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على عشرات اآلالف من املالك ،مم�ا أدى إىل انتقال قوة
«فصل امللكية عن اإلدارة» .وبالرجوع إىل نظرية الوكالة

( )Agency Theoryفإن ظاهرة فصل امللكية عن اإلدارة
يف ظل عدم التامثل يف كمية املعلومات التي تصل إىل كال
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وق�د تزعزعت هذه الثقة يف أس�واق األس�هم العاملية يف

الطرفني تعطي فريق املديرين الفرصة الس�تخدام موارد
الرشك�ة خلدمة مصاحلهم الش�خصية بعي�د ًا عن مصالح

العقد املايض مع ظه�ور بعض الفضائح املالية لرشكات

وقد ظهرت بالفع�ل العديد من احلاالت التي أيسء فيها

الس�عودي ،مما حدا هبيئة السوق املالية يف عام  2006إىل

األمريكية للطاقة.

مه�ام ومس�ؤوليات جمال�س إدارة الشركات وإللزامها

امللاك (.)Fama and Jensen, 1983, Jensen, 1986

اس�تخدام الس�لطة كان من آخرها فضيحة رشكة إنرون

كربى ومع اهنيار أس�واق األسهم بام فيها سوق األسهم

إص�دار “الئح�ة حوكمة الشركات املس�امهة” لتحديد

تس�تخدم الرشكات املسامهة جمموعة من السياسات

بتطبي�ق معايير عادلة فيما خي�ص اإلفصاح والش�فافية

واملديري�ن ،يطل�ق عليها نظ�ام حوكمة الرشك�ة .وكلام
كان ه�ذا النظ�ام أكث�ر إتقان� ًا يف تصميم�ه وتطبيقه كلام

حلوكمة الشركات بناء عىل املامرس�ات العملية واألطر

واإلج�راءات ملعاجل�ة تع�ارض املصال�ح بين امللاك

وحق�وق املس�امهني .وقد تم تصميم املبادئ األساس�ية
النظري�ة التي ت�م تطويرها يف جمتمعات األعمال الغربية

انخفض�ت احتاملي�ة تع�ارض املصال�ح بين الفريقين

والت�ي ال تعكس بالرضورة متطلبات أس�واق األس�هم

املرشفة عىل س�وق األس�هم بفرض نظام للحوكمة عىل

التأك�د من أن أنظمة حوكم�ة الرشكات باململكة العربية

( .)Al-Hussain and Johnson, 2009وتق�وم اهليئ�ة
الرشكات املسامهة املدرجة يف ذلك السوق ،عىل تفاوت

بني هذه األنظمة من سوق أسهم آلخر .إال أن الضعف
الواضح يف أنظمة حوكمة الرشكات عىل مس�توى العامل

قد أدى إىل ظه�ور دعوات عديدة من منظامت وهيئات
حملي�ة ودولي�ة ومن أف�راد متخصصين لتطوي�ر أنظمة

حوكمة الرشكات بمختلف الدول.

يف جمتمع�ات األعامل األخرى .وهذا يقودنا إىل رضورة

الس�عودية تعزز ثقة املستثمر يف سوق األسهم السعودي

(تداول).

 2-1أمهية الدراسة

أصب�ح س�وق األس�هم الس�عودي أح�د العن�ارص

األساسية لالقتصاد الوطني باململكة العربية السعودية،

يس�لط البح�ث الض�وء على ه�ذا املوض�وع اهل�ام

مم�ا جع�ل ثق�ة املس�امهني واملس�تثمرين يف هذا الس�وق
م�ؤرش ًا لثقته�م يف االقتص�اد الس�عودي بش�كل ع�ام.

الس�عودية ملا لذلك من أثر مب�ارش يف قياس مدى ثقتهم

املس�امهني يف نظام حوكم�ة الرشكات املس�امهة الصادر

م�ن خلال دراس�ته لرأي املس�تثمرين بس�وق األس�هم
الس�عودي يف نظام حوكم�ة الرشكات باململك�ة العربية

يف سوق األسهم السعودي بشكل خاص ويف االقتصاد

الوطني السعودي بشكل عام.
 1-1مشكلة الدراسة

م�ن ه�ذا املنطلق تأيت ه�ذه الدراس�ة لتقيس مق�دار ثقة

م�ن هيئ�ة الس�وق املالي�ة .إن ازدي�اد ثق�ة املس�امهني يف
نظ�ام حوكمة الرشكات املس�امهة وم�دى تطبيقه يؤدي
إىل زي�ادة ثقته�م يف الرشكات املس�امهة املدرجة بس�وق
األس�هم الس�عودي وبالتايل إىل زيادة ثقتهم بقوة ومتانة

يعتمد االس�تثامر يف س�وق األسهم بش�كل كبري عىل

االقتصاد السعودي .كام أن قلة الدراسات التي تناولت

يف الس�وق ويف توف�ر أنظم�ة صارم�ة حلامي�ة حقوقه�م.

بش�كل عام ،ورأي املستثمر يف أنظمة حوكمة الرشكات

ثق�ة املس�امهني واملس�تثمرين يف مصداقي�ة التعاملات

أنظم�ة حوكمة الشركات يف اململكة العربية الس�عودية
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الس�عودية بش�كل خاص يزيد من أمهية هذه الدراس�ة،

كما أدت األزم�ات النقدي�ة العنيف�ة ب�دول جن�وب

العلم�ي ح�ول ه�ذا املوض�وع م�ن الناحيتين النظري�ة

مب�ادىء جمموع�ة دول منظم�ة التع�اون االقتص�ادي

إذ أن�ه م�ن املؤمل أن تس�اهم نتائجها يف تنش�يط البحث
والتطبيقية.

رشق آس�يا (النم�ور اآلس�يوية) ع�ام 1997م إىل تطبيق
والتنمي�ة ( )OECDعام ( 1999اخلضيري.)2005 ،

وقد احت�وت الوثيقة ،والتي تم حتديثه�ا يف عام ،2004

 3-1أهداف الدراسة

عىل س�تة مبادئ أساسية حلوكمة الرشكات وهي :ضامن

هتدف هذه الدراسة إىل ما ييل:

أ) التع�رف على رأي املس�تثمرين احلاليني يف س�وق
األس�هم الس�عودي نح�و «الئح�ة حوكم�ة
الرشكات املسامهة».

ب) التعرف عىل رأي مستثمري الغد املتوقع دخوهلم
إىل سوق األسهم السعودي نحو “الئحة حوكمة

الرشكات املسامهة”.

وجود أس�اس إلطار فعال حلوكم�ة الرشكات ،وحقوق
املس�امهني والوظائ�ف الرئيس�ية ألصح�اب حق�وق
امللكية ،واملعاملة املتس�اوية للمسامهني ،ودور أصحاب
املصال�ح يف حوكمة الشركات ،واإلفصاح والش�فافية،

ومس�ؤوليات جملس اإلدارة .وحتت�وي الوثيقة أيض ًا عىل

جمموعة من املبادئ الفرعية توضح بالتفصيل كيفية التقيد

باملبادئ األساسية الستة (.)Robertson et al, 2012

ج) قياس درجة ثقة املس�تثمرين احلاليني ودرجة ثقة

وق�د أصبحت مبادئ احلوكمة التي أصدرهتا منظمة

املس�امهة” وحتدي�د مق�دار االختلاف يف درجة

م�ن دول العامل .إال أنه يالح�ظ أن الغالبية العظمى من

مس�تثمري الغ�د يف “الئح�ة حوكم�ة الرشكات
الثقة بني الفريقني.

 -2اإلطار النظري

( )OECDموجه�ة ألنظم�ة حوكم�ة الشركات لكثير

الدول الثالثني األعض�اء يف املنظمة هي دول غربية تقع

يف ق�اريت أوروب�ا وأمري�كا الشمالية باإلضاف�ة إىل عدد
قليل م�ن الدول األخرى املتطورة اقتصادي ًا .وال ش�ك

تعد اململكة املتحدة من أوائل الدول يف العامل التي طبقت

أن ذل�ك ق�د أدى إىل وضع هذه املب�ادئ يف إطار فكري

من الشركات مثل رشكت�ي ( )BCCIو ( )Maxwellعام

الغربي�ة وبالتايل فربام ال يعكس متطلبات بيئات األعامل

نظام حوكمة الرشكات (محاد ،)2007 ،فبعد اهنيار جمموعة
 1991وما تاله من انعدام الثقة يف التقارير املالية للرشكات

تم تش�كيل جلنة برئاسة ( ،)Sir Adrian Cadburyوصدر

غ�ريب يرتبط بش�كل مبارش ببيئة األعمال يف تلك الدول

األخرى (.)Robertson et al, 2012

فمن الناحية النظرية تقوم معظم الدراس�ات العلمية

عنها تقرير كادبوري ( )Cadbury Reportيف ديس�مرب عام

ع�ن حوكمة الرشكات على مبدأ تع�ارض املصالح بني

“ ،ليشتمل عىل القواعد والبنود ألفضل املامرسات اإلدارية
واملالي�ة ،و ُألزم�ت الشركات املس�جلة بس�وق األوراق

الظاه�رة نجده�ا واضح�ة جلي�ة يف جمتمع�ات األعامل

الغربية ( .)L’Huillier, 2014إال أن جمتمعات األعامل

(.)Tricker, 2015

املصال�ح بني امللاك ()principal-principal conflict

 1992حت�ت عنوان “ اجلوان�ب املالية لإلجراءات احلاكمة

املالي�ة بلندن بتطبي�ق التوصيات التي أورده�ا ذلك التقرير
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بعضه�م مع بعض ( .)Young et al, 2006ويظهر هذا

ويص�ف تقري�ر كادب�وري ( )Cadbury Reportيف العام

التع�ارض يف املصالح بني جمموع�ات املالك يف عدد من

 1992حوكمة الرشكات بأهنا « نظام يتم من خالله إدارة

وضعف احلامية حلقوق املس�امهني الصغ�ار ،وانخفاض

الس�وق املالي�ة ( )2006بأهنا “آلية عم�ل ملراقبة وتوجيه

األع�راض منها وجود تركيز عايل يف امللكية والس�يطرة،

مس�توى األرب�اح املوزعة عىل املس�امهني (La Porta et
 .)al, 1997, Li and Qian, 2013ويؤك�د (Peng,

 )2003على أن آلي�ات حوكم�ة الشركات يف النموذج

الغ�ريب حتظ�ى بدعم مؤسس�ايت حم�دود ج�د ًا يف الدول
النامي�ة ،ففي حني تظه�ر العديد من الشركات يف تلك
ال�دول وكأهن�ا تدار بش�كل احترايف ،نج�د أن ذلك ال
يتعدى كونه صورة منمقة تظهر أمام جمتمع األعامل فقط

واحلقيقة أن فكر العائلة ومؤس�س الرشكة ما زال يوجه

معظم القرارات اإلسرتاتيجية للرشكة.

وه�ذا يقودن�ا إىل التس�اؤل“ :ه�ل يتواف�ق النموذج

الغ�ريب حلوكمة الرشكات مع احتياجات بيئة األعامل يف

اململكة العربية السعودية؟” ال شك أننا بحاجة إىل تنفيذ
الكثري من الدراس�ات حول هذا املوضوع ،خاصة وأننا

ال نعرف إال القليل عن قناعة جمتمعات الدول النامية يف

حوكم�ة الرشكات وعن تأثري الثقافة الس�ائدة للمجتمع
والفكر االقتصادي يف تشكيل سياسات وإسرتاتيجيات

احلوكمة (.)Young et al, 2006

 1-2تعريف حوكمة الرشكات

عرفت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )(OECD

الشركات ومراقبتها « ( .)Tricker, 2015وعرفتها هيئة

مجيع أنش�طة الرشك�ة حلامية حقوق املس�امهني وأصحاب
املصالح (مثل العاملني والعمالء واملوردين)”.

يظه�ر مم�ا س�بق أن أنظم�ة حوكم�ة الشركات حتدد

املسؤوليات امللقاة عىل عاتق أعضاء جملس اإلدارة لتنمية

مصال�ح املس�امهني واألط�راف األخ�رى ذات العالق�ة

واملحافظة عليها ومحايته�ا (،)Robertson et al, 2013

بما يضمن ع�دم تضارب املصال�ح فيام بينه�ا ويؤدي إىل

تنفي�ذ أعمال الرشك�ة بانضباط واس�تقاللية ومس�ؤولية
وعدالة ونزاهة وشفافية (احلارثي و آل الشيخ.)2012 ،
 2-2حوكمة الرشكات يف اململكة العربية السعودية

تط�ور س�وق األس�هم الس�عودي م�ع بداي�ة القرن

احل�ادي والعرشي�ن ،حي�ث ازدادت القيم�ة الس�وقية
ألس�هم الرشكات املس�امهة ثامنية أضعاف يف أول مخس

س�نوات من  275مليار ري�ال إىل  2.438مليار ريال.
إال أن هذه الصورة الالمعة لس�وق األس�هم الس�عودي

رسع�ان ما تبددت عندما حتطم الس�وق يف عام ،2006
مما دف�ع هيئة الس�وق املالية إىل إص�دار “الئحة حوكمة

الشركات املس�امهة” ليفرض عىل الرشكات الس�عودية
املس�امهة التقي�د بتطبي�ق أفض�ل املامرس�ات فيما يتعلق

حوكم�ة الشركات بأهن�ا “جمموع�ة م�ن العالق�ات بني

بحوكم�ة الشركات (Al-Abbas, 2009, Al-Janadi

ذات العالق�ة ،وه�ي تتضم�ن اهلي�كل ال�ذي م�ن خالله

وتع�د هذه الالئحة اللبن�ة األوىل يف وضع القواعد

إدارة الرشك�ة وجمل�س إدارهت�ا ومس�امهيها واألط�راف

يت�م وضع أهداف الرشك�ة واألدوات التي يت�م هبا تنفيذ
هذه األه�داف ويتحدد هبا أيض ًا أس�لوب متابعة األداء”
(مبادىء منظم�ة التعاون االقتصادي والتنمية.)2004 ،

.)et al., 2013

واملعايير املنظم�ة لعم�ل الشركات املس�امهة املدرجة

يف س�وق األس�هم الس�عودي (تداول) حيث احتوت
على ثالثة حم�اور رئيس�ة هي حم�ور حقوق املس�امهني
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واجلمعي�ة العامة ،وحمور اإلفصاح والش�فافية ،وحمور

جملس اإلدارة.

يعنى املحور األول بتنظيم حقوق املسامهني واجلمعية

العامة والذي جاء يف مخس مواد نظامية .فقد أثبتت املادة
رقم ( )3للمس�امهني مجيع احلقوق املتصلة بالسهم بام يف

ذل�ك احلق يف احلص�ول عىل نصيب م�ن أرباح الرشكة،
واحل�ق يف حض�ور مجعي�ات املس�امهني والتصويت عىل

قراراهت�ا ،واحلق يف مراقبة أعامل جمل�س اإلدارة ،واحلق
يف االستفس�ار وطل�ب املعلوم�ات بام ال يضر بمصالح
الرشك�ة .وأك�دت املادة رق�م ( )4على رضورة وجود

إج�راءات واضح�ة تضم�ن جلمي�ع املس�امهني ممارس�ة

حقوقه�م النظامية .كام أن عىل الرشكة تقديم معلومات
وافي�ة ودقيقة وبطريقة منتظم�ة ويف مواعيد حمددة متكن
املسامهني من ممارسة حقوقهم عىل أكمل وجه .وعنيت

امل�ادة رق�م ( )5بوضع قواع�د عامة لتنظي�م اجتامعات
اجلمعية العامة قبل وأثناء وبعد انعقادها .وجاءت املادة

رق�م ( )6لتؤكد عىل أن التصويت هو حق أس�ايس لكل
مس�اهم ،ولذلك فعىل الرشكة تس�هيل ممارس�ة املساهم
حلق�ه يف التصويت حضوري� ًا أو بالوكالة .ونصت املادة

وتفصي�ل كام�ل ملكاف�آت وتعويض�ات أعض�اء جملس
اإلدارة وكب�ار التنفيذيين ،ونتائ�ج املراجع�ة الس�نوية

لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالرشكة.

واحت�وى املح�ور الثال�ث على تس�ع م�واد ترتب�ط

مجيعه�ا بمجل�س إدارة الرشك�ة .فح�ددت امل�ادة رق�م
( )10الوظائ�ف األساس�ية ملجل�س اإلدارة والت�ي يأيت
يف مقدمتها اعتماد التوجهات اإلستراتيجية واألهداف

الرئيس�ة للرشكة واإلرشاف عىل تنفيذها ،ووضع أنظمة
وضواب�ط للرقاب�ة الداخلي�ة واإلرشاف الع�ام عليه�ا،

ووض�ع نظ�ام حوكم�ة خاص بالرشك�ة .أما امل�ادة رقم
( )11فق�د أكدت على تويل جمل�س إدارة الرشكة جلميع
الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارهتا ،كام أكدت عىل

متثيل عض�و جملس اإلدارة جلميع املس�امهني وليس فقط
للمجموع�ة التي صوت�ت عىل تعيينه يف جمل�س اإلدارة.
ونصت املادة رقم ( )12عىل أن يتكون جملس اإلدارة من
ثالث�ة أعضاء على األقل وال يزيد ع�ن أحد عرش عضو ًا

على أن يك�ون غالبيتهم م�ن غري التنفيذيين وأن ال يقل
عدد األعضاء املس�تقلني عن ثلث عدد أعضاء املجلس.

كام حيظ�ر اجلمع بني منص�ب رئيس جمل�س اإلدارة وأي

رق�م ( )7عىل أنه جيب عىل جملس اإلدارة وضع سياس�ة

منص�ب تنفي�ذي بالرشك�ة .ووضعت امل�ادة رقم ()13

مصالح املسامهني والرشكة.

خصص�ت املادة رق�م ( )14للجنة املراجع�ة واملادة رقم

واضح�ة فيما يتعل�ق بتوزي�ع أرب�اح األس�هم بما حيقق

القواعد العامة للجان املنبثقة عن جملس اإلدارة ،يف حني

وج�اء املح�ور الث�اين يف مادتين ليؤك�د على مبدئي

( )15للجنة الرتشيحات واملكافآت .وعنيت املادة رقم

أن تضع الرشكة سياس�ات لإلفص�اح وما يتبع ذلك من

لالجتماع وحتدي�د ج�دول األعمال وتوثيق املناقش�ات

اإلفص�اح والش�فافية ،حيث نصت امل�ادة رقم ( )8عىل

إج�راءات وأنظم�ة إرشافية ،يف حني ح�ددت املادة رقم

( )9م�ا جي�ب أن تفصح عنه الرشكة يف التقرير الس�نوي
ملجل�س اإلدارة ،مث�ل :تكوين جمل�س اإلدارة ووصف

خمتصر الختصاصات اللجان املنبثق�ة عنه ،وعضويات

أعضاء جملس اإلدارة يف جمالس إدارات رشكات أخرى،
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( )16باجتامع�ات جملس اإلدارة من حيث كيفية الدعوة
واملداوالت التي تتم خالل االجتامع بام يف ذلك عمليات

التصوي�ت .وتطرق�ت امل�ادة رقم ( )17بش�كل عام إىل
مكاف�آت أعض�اء جمل�س اإلدارة وأش�كاهلا املختلفة ،يف
حني أوضحت املادة رقم ( )18بالتفصيل كيفية التعامل
مع حاالت تعارض املصالح يف جملس اإلدارة.
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 3-2الدراس�ات الس�ابقة املتعلق�ة ببيئ�ة األعمال

فع�ال حلوكمة الشركات وبقناعته�م بوجود رقاب�ة فعالة

صاح�ب اهتمام جمتم�ع األعمال الس�عودي بتطبي�ق

ق�ام هب�ا ( )Robertson et al., 2013لعم�ل مقارن�ة بين

األكاديم�ي .فعلى س�بيل املث�ال ،قام ع�دد م�ن الباحثني

أخ�رى متاثلها من املديري�ن األمريكيني ،تبني وجود فروق

السعودية

مب�ادئ حوكمة الشركات اهتمام مماثل من قب�ل املجتمع
بدراس�ة دور جل�ان املراجع�ة يف حتقي�ق معايير حوكم�ة
الشركات والس�بل الكفيل�ة بتفعي�ل ه�ذا ال�دور (مث�ل:

الرحييل ،2008 ،املعت�از وبصفر .)2010 ،كام توىل عدد
آخر من الباحثني دراسة أسباب ضعف اإلفصاح وغيـاب

الشفافية لدى الرشكات املدرجة بسوق األسهم السعودي

على املديري�ن من قبل جمل�س اإلدارة .ويف دراس�ة أخرى
العينة السابق ذكرها من املديرين السعوديني وبني جمموعة

ذات دالل�ة إحصائية بين املجموعتني فيام يتعل�ق بآرائهم

نحو حقوق املس�امهني واإلفصاح واملراجعة ،حيث كانت
ثق�ة املديرين األمريكيين بمبادئ حوكم�ة الرشكات أكثر
من ثقة نظرائهم السعوديني.

ويالح�ظ أن كال الدراس�تني تم تنفيذمه�ا عىل عينة من

(مث�ل :املعتاز ،2007 ،الق�رينAl-Bassam et ،2010 ،

املديرين الذين يدرس�ون بأحد برامج املاجستري التنفيذي،

.)et al., 2016, Al-Moataz and Hussainey, 2013

منها ،ولكوهنا متثل رأي مستثمري الغد املتوقع دخوهلم إىل

al., 2015, Al-Janadi et al., 2013, Al-Maghzom

وكان اس�تخدام هذه العينة بسبب س�هولة مجع املعلومات

ويف دراس�ة مس�تفيضة للتعرف عىل مدى التزام الرشكات

س�وق األسهم السعودي يف املس�تقبل ،عىل خالف دراسة

خل�ص عسيري ( )2013إىل أن أغلب هذه الرشكات قد

أداة القي�اس ( )Robertson et al., 2012على عين�ة م�ن

الس�عودية املس�امهة بتطبي�ق الئح�ة حوكم�ة الشركات،
تقي�دت باإلفصاح عن املعلوم�ات اخلاصة بأعضاء جملس

اإلدارة وكبار التنفيذيني .كام قام بعض الباحثني بدراس�ة
أث�ر االلت�زام بمعايري احلوكم�ة عىل أداء الشركات (مثل:

احلارث�ي وآل الش�يخ ( )2012والل�ذان اس�تخدما نفس

املس�تثمرين احلقيقيني يف سوق األس�هم السعودي والذين

ال تقل قيمة املحفظة االس�تثامرية ل�كل منهم عن  2مليون
ريال .ومل جتد تلك الدراسة فروق ًا ذات داللة إحصائية بني

Al-Ghamdi and Rhodes, 2015, Fallatah and

املسامهني بسوق األسهم السعودي يف درجة قناعتهم بنظام

ويف توج�ه بحث�ي مغاي�ر ،اهتمت جمموع�ة أخرى من

(اجلن�س ،والعمر ،واملؤهل العلمي) أو س�نوات تعاملهم

األس�هم الس�عودي من وجهة نظ�ر املس�تثمرين .فقد قام

للشركات املس�امهة .وهنا يظهر تس�اؤل بحث�ي هام :هل

)Dickins, 2012

الباحثين بتقيي�م ممارس�ات حوكم�ة الشركات يف س�وق

( )Robertson et al., 2012بتطوي�ر أداة لقي�اس م�دى
الثق�ة بمعايير حوكم�ة الرشكات ليت�م تطبيقها على عينة
م�ن املديري�ن املنتظمين لدراس�ة املاجس�تري التنفي�ذي يف
إدارة األعمال بإحدى اجلامعات الس�عودية الكربى .وقد

توص�ل الباحثون إىل أن قناعة املديري�ن باحلقوق املمنوحة
للمس�امهني ترتبط طردي� ًا بقناعتهم بوجود أس�اس إلطار

حوكم�ة الشركات تع�زى إىل خصائصه�م الديموغرافية

يف س�وق األس�هم أو حضوره�م للجمعي�ات العمومي�ة
ختتل�ف نتائ�ج الدراس�ات ح�ول ثق�ة جمتم�ع األعمال يف
نظ�ام حوكمة الرشكات املطبق باململكة العربية الس�عودية

باختلاف عين�ة الدراس�ة؟ بعب�ارة أكثر دقة ،ه�ل خيتلف
رأي املستثمرين بسوق األسهم السعودي يف نظام حوكمة
الرشكات الس�عودي عن رأي املديرين الذين يدرس�ون يف
برنامج ماجستري إدارة األعامل التنفيذي؟
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بناء عىل ذلك فإن فروض الدراسة هي:
ً
أ) ال توج�د ثق�ة لدى املس�تثمرين بس�وق األس�هم
الس�عودي وغريهم م�ن طالب ماجس�تري إدارة
األعامل التنفيذي يف نظام حوكمة الرشكات.
ب) ال خيتلف املستثمرون بسوق األسهم السعودي
ع�ن غريهم من طلاب ماجس�تري إدارة األعامل
التنفي�ذي يف درج�ة ثقته�م بتوف�ر احلامية حلقوق
املسامهني بالرشكات السعودية املسامهة.
ج) ال خيتلف املستثمرون بسوق األسهم السعودي عن
غريهم من طالب ماجستري إدارة األعامل التنفيذي
يف درج�ة ثقتهم بتوفر الش�فافية يف املعلومات التي
تفصح عنها الرشكات السعودية املسامهة.
د) ال خيتلف املس�تثمرون بس�وق األسهم السعودي
ع�ن غريهم من طلاب ماجس�تري إدارة األعامل
التنفي�ذي يف درج�ة ثقته�م بمجال�س إدارات
الرشكات السعودية املسامهة.

 -3منهجية الدراسة

املنه�ج املتب�ع يف ه�ذه الدراس�ة ه�و املنه�ج الوصفي
التحليلي ،حيث ت�م االطالع عىل األدبيات والدراس�ات
الس�ابقة ذات العالق�ة بموض�وع البح�ث ،إضاف�ة إىل
األنظم�ة واللوائ�ح الص�ادرة ع�ن املنظمات واهليئ�ات
ذات العالق�ة مث�ل مبادئ احلوكم�ة الصادرة م�ن منظمة
التعاون االقتص�ادي والتنمية ( )OECDوالئحة حوكمة
الرشكات الصادرة عن هيئة الس�وق املالية السعودية .كام
تم استخدام األسلوب امليداين جلمع املعلومات باستخدام
استبانة تم إعدادها من قبل (.)Robertson et. al., 2012
وتتك�ون االس�تبانة م�ن قس�مني رئيسين ،يقي�س األول
منهما درج�ة الثقة يف نظ�ام حوكمة الرشكات الس�عودي
باس�تخدام مقي�اس ليكرت اخلمايس ،فيام حيتوي القس�م
الثاين عىل البيانات الديموجرافية للمشاركني يف الدراسة.
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وقد تم ترمجة االس�تبانة إىل اللغة العربية باستخدام طريقة
“الرتمجة ثم الرتمجة العكسية” حسب اإلجراءات العلمية
املتبعة (.)Alreck and Settle, 1995
كان توزيع االس�تبانة عىل جمموعتني من املش�اركني،
األوىل مكونة من  128مديرا يدرس�ون مجيع ًا يف برنامج
ماجس�تري تنفي�ذي إلدارة األعمال بإح�دى اجلامع�ات
الس�عودية الكبرى .ويس�جل يف ه�ذا الربنامج طالب
من كافة مناطق اململكة العربية الس�عودية كون الدراسة
يف الربنام�ج يف أيام عطلة هناية األس�بوع .أما املجموعة
الثانية من املشاركني فهي مكونة من  125مستثمرا تبلغ
املحفظة االس�تثامرية لكل منهم أكثر من  2مليون ريال.
وقد تم اختيار العينة عش�وائي ًا من كافة املدن الرئيسية يف
اململكة العربية الس�عودية (مك�ة املكرمة ،املدينة املنورة،
الرياض ،جدة ،الطائف ،الدم�ام ،اخلرب ،اجلبيل ،مخيس
مشيط) ،عن طريق بعض رشكات الوساطة املالية .وتم
التأكد من مصداقية أداة الدراس�ة حي�ث أظهرت نتائج
قي�اس معام�ل ألف�ا كرونب�اخ أن معام�ل الثب�ات الكيل
لألداة هو (.)0.953
 1-3صفات عينة الدراسة
يوض�ح اجل�دول رق�م ( )1أن أكثر من نص�ف أفراد
العينة ( % 56.8من املستثمرين و  % 49.2من الطالب)
يعمل�ون يف رشكات مس�امهة ،مم�ا يعن�ي أهنم على دراية
بنظام حوكم�ة الرشكات وأمهيته للرشكات التي يعملون
هب�ا .كما أن أعمار غالبيتهم تق�ل عن ( )40س�نة ،حيث
بلغت نس�بتهم ( % 68.0من املستثمرين و  %92.2من
الطالب) ،وهذا يعني أن غالبية املس�تثمرين من الش�باب
وبالت�ايل لدهيم القابلية لفهم نظام حوكمة الرشكات .إال
أن غالبي�ة أفراد العينة املش�اركني يف الدراس�ة (% 88.8
من املستثمرين و  % 91.4من الطالب) هم من الذكور.
وجت�در اإلش�ارة إىل أن غالبي�ة أف�راد العين�ة ( % 84م�ن
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املستثمرين و  % 100من الطالب) املشاركني يف الدراسة
حاصل�ون عىل الش�هادة اجلامعية كحد أدن�ى ،وهذا يزيد

الثقة يف نتائج الدراس�ة بس�بب القدرة العالية للمشاركني
يف فهم االستبانة واإلجابة عليها.

اجلدول رقم ()1

اخلصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة
املتغري

حاالت املتغري

التكرار

النسبة

من  30إىل أقل من  40سنة

66

52.8

من  50إىل أقل من  60سنة

15

أقل من  30سنة

العمر

من  40إىل أقل من  50سنة
أكثر من  60سنة

اجلنس

املؤهل
العلمي

املستوى
اإلداري

ذكر

19

22
3

التكرار

النسبة

81

63.3

15.2

37

17.6

10

12.0
2.4

0

0

28.9
7.8
0

0

أنثى

111
14

88.8

117

91.4

ثانوية عامة أو أقل

3

2.4

0

0

بكالوريوس

87

دكتوراه

2

دبلوم

ماجستري

17

13.6

16

12.8

0

اإلدارة التنفيذية (العليا)
اإلدارة اإلرشافية

33

أخرى

9

اإلدارة الوسطى
موظف

1.6

5.6

0

128

100

0

0

15

0

11.7

28

22.4

42

48

38.4

24

18.8

71

رشكة جتارية خاصة
مؤسسة حكومية

21

أخرى

69.6

8.6

32.8

20

رشكة عائلية

11.2

11

00

7

رشكة مسامهة

نوع اجلهة
التي تعمل
هبا

املستثمرين (ن = )125

طالب ماجستري إدارة األعامل التنفيذي (ن = )128

13
0

26.4
7.2

56.8
16.0

47
0

63
13

10.4

6

0

7

16.8
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36.7
0

49.2
10.2
4.7

30.5
5.5
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 -4استخالص أبرز النتائج

املتوسط احلسايب  .)3.48وبشكل عام فإن أفراد العينة

 1-4نتيجة اختبار الفرض األول

يثق�ون بنظام حوكمة الرشكات ولكن هذه الثقة ليس�ت

ين�ص ه�ذا الف�رض على أن�ه « ال توج�د ثق�ة لدى

قوية بسبب أن قيمة املتوسط احلسايب ( )3.46أقرب ما

طالب ماجستري إدارة األعامل التنفيذي يف نظام حوكمة

ويالح�ظ أن مجي�ع نتائ�ج العين�ة اجلزئي�ة اخلاص�ة

املس�تثمرين بس�وق األس�هم الس�عودي وغريه�م م�ن

الرشكات».

تكون إىل درجة احلياد.

باملس�تثمرين تقع يف مستوى أعىل من نتائج كامل العينة،

تشري النتائج العامة للجداول التكرارية واملتوسطات

يف حني أن نتائج العينة اجلزئية اخلاصة بطالب املاجستري

يوافق�ون بش�كل ع�ام عىل أن نظ�ام حوكم�ة الرشكات

(انظ�ر اجل�دول رق�م  ،)2حي�ث أن أف�راد العين�ة م�ن

احلس�ابية لعب�ارات االس�تبانة إىل أن غالبية أف�راد العينة

يعزز حقوق املسامهني يف سوق األسهم السعودي (قيمة

املتوس�ط احلس�ايب  ،)3.39ويوافق�ون على أن تطبي�ق
نظ�ام حوكمة الشركات يزيد من درجة توفر الش�فافية
يف املعلوم�ات املفص�ح عنه�ا (قيم�ة املتوس�ط احلس�ايب

 ،)3.53ويثق�ون بمجالس إدارة الرشكات الس�عودية
املس�امهة وبقدرهتا عىل إنجاز امله�ام املطلوبة منها (قيمة

التنفيذي تقع يف مس�توى دون نتائج كامل عينة الدراسة
املس�تثمرين يميلون يف العم�وم إىل الثقة يف نظام حوكمة

الشركات يف حني أن أفراد العينة من طالب املاجس�تري
التنفي�ذي يميل�ون يف العموم إىل احلياد .وس�يتم الحق ًا
ع�رض نتائج االختبارات اإلحصائي�ة الالزمة ملعرفة ما

إذا كان التباين بني العينتني اجلزئيتني ذي داللة إحصائية
أم ال.

اجلدول رقم ()2

املتوسطات احلسابية للمتغريات األساسية لعينتي الدراسة
املتغريات األساسية

املستثمرون
(ن = )125

طالب ماجستري إدارة األعامل التنفيذي
(ن = )128

3.60

3.43

احلقوق األساسية للمسامهني

3.51

جملس اإلدارة

3.57

الشفافية

املتوسط احلسايب العام

3.79

 2-4نتيجة اختبار الفرض الثاين

3.24
3.37

3.33

كامل العينة
(ن = )253
3.39
3.53
3.48
3.64

الختبار هذا الفرض تم إجراء اختبار “ت” ()T test

ين�ص هذا الفرض على أنه « ال خيتلف املس�تثمرون

ملتغري “احلقوق األساسية للمسامهني” حيث بلغت قيمة

ماجس�تري إدارة األعامل التنفي�ذي يف درجة ثقتهم بتوفر

وج�ود اختلاف ذي دالل�ة إحصائي�ة بين املس�تثمرين

بس�وق األس�هم الس�عودي ع�ن غريه�م م�ن طلاب
احلامية حلقوق املسامهني بالرشكات السعودية املسامهة».
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 )3.287( Tبمس�توى دالل�ة ( ،)0.001مما يدل عىل
بس�وق األس�هم وبين طلاب املاجس�تري التنفي�ذي يف
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درج�ة ثقتهم بتوفر احلامية حلقوق املس�امهني بالرشكات

عبارة تتعلق بتوفر بعض احلقوق األساسية للمسامهني،

ويلخص اجل�دول رقم ( )3نتائ�ج اختبار “ت” (T

 )testللعبارات املتعلقة باحلقوق األساسية للمسامهني،

املتعلق�ة بحوكم�ة الرشك�ة ،والتصويت على القرارات
حضوري� ًا أو غيابي� ًا عن طري�ق الوكال�ة ،ومحاية حقوق

يف إجاباهت�م على أحد عرش عبارة من أصل س�بعة عرش

الصادرة من قبل املسامهني الكبار.

السعودية املسامهة.

حيث يظهر وجود اختالفات جوهرية بني عينتي الدراسة

إضافة إىل مشاركتهم الفاعلة يف اختاذ القرارات الرئيسية

املس�امهني الصغار من الترصفات التعس�فية والس�يطرة

اجلدول رقم ()3

اختبار فرق املتوسطني ( )T testللعبارات املتعلقة باملتغري األسايس “احلقوق األساسية للمسامهني”
العبارات
 .3تش�تمل احلق�وق األساس�ية للمس�امهني عىل
احلقوق التالية:
أ) نظام آمن لتسجيل امللكية.
ب) نقل ملكية األسهم.

ج) احلصول عىل املواد اإلعالمية واملعلومات
ذات الصلة بالرشكة بشكل دوري منتظم.

د) املش�اركة والتصوي�ت يف اجتامعات اجلمعية
العمومية للمسامهني.
هـ) انتخاب أعضاء جملس اإلدارة وإقالتهم.

و) احلصول عىل حصة من أرباح الرشكة.

 .4حيصل املسامهون عىل ما يكفي من املعلومات
بش�أن موعد وم�كان انعقاد اجتماع اجلمعية
العمومي�ة وجدول األعامل وذلك قبل موعد
انعقاد االجتامع بوقت كاف.

 .5تت�اح الفرص�ة للمس�امهني لط�رح األس�ئلة عىل
جمل�س اإلدارة ع�ن التقري�ر الس�نوي ملكت�ب
املحاس�ب القانوين وإلدراج بنود للمناقشة عىل
جدول أعامل االجتامعات والقرتاح القرارات.

 .6يسهل عىل املسامهني املشاركة الفاعلة يف اختاذ
القرارات الرئيسية املتعلقة بحوكمة الرشكة.

املستثمرين (ن =
)125

طالب ماجستري إدارة األعامل
التنفيذي (ن = )128

قيم T

مستوى
الداللة

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

4.34

0.814

3.84

0.946

** 0.000 4.583

3.70

1.070

3.39

1.225

2.169

* 0.031

3.69

1.125

3.59

1.015

0.699

0.485

3.26

1.258

3.34

1.218

- 0.462

0.645

4.40

3.62
3.66

0.942

3.91

0.879

1.119

4.00

0.964

1.062

3.43

1.048

** 0.000 4.241

* 0.005 - 2.860
1.766

0.079

3.42

1.131

3.06

1.033

** 0.008 2.653

3.20

1.047

2.54

1.042

** 0.000 5.032
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العبارات
 .7يتطل�ب إدراج خي�ار توزي�ع أس�هم الرشك�ة
كج�زء من حزم�ة املكافآت املعط�اة ألعضاء
جملس اإلدارة أو املوظفني موافقة املسامهني.

 .8يمك�ن للمس�اهم التصوي�ت عىل الق�رارات
حضوريا أو غيابيا عن طريق الوكالة.

 .9يس�مح للمس�امهني (أف�رادا أو مؤسس�ات)
التش�اور م�ع بعضهم البعض بش�أن القضايا
املتعلقة بحقوقهم األساسية.
 .10يت�م معامل�ة مجيع املس�امهني بمبدأ املس�اواة
دون أي تفريق بينهم.
 .11مجيع املس�تثمرين قادرون عىل احلصول عىل
املعلومات املتعلقة بحقوق املسامهني.

 .12حق�وق املس�امهني الصغ�ار حممي�ة م�ن
الترصف�ات التعس�فية والس�يطرة الص�ادرة
م�ن قب�ل املس�امهني الكبار س�واء كانت هذه
الترصفات مبارشة أو غري مبارشة.

 .13العملي�ات واإلج�راءات املتبع�ة إلدارة
اجتامعات اجلمعية العمومية تسمح باملعاملة
املنصفة جلميع املسامهني.
 .14إج�راءات الرشك�ة التنظيمية ال جتعل عملية
إدالء املس�امهني بأصواهتم صعبة أو تزيد من
تكلفة ذلك عليهم.

املستثمرين (ن =
)125

طالب ماجستري إدارة األعامل
التنفيذي (ن = )128

قيم T

مستوى
الداللة

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

3.34

1.099

2.97

1.108

** 0.009 2.646

4.05

1.023

3.43

1.055

** 0.000 4.733

3.27

1.124

3.30

0.993

- 0.245

0.807

2.80

1.397

2.85

1.274

- 0.307

0.759

3.14

1.334

2.96

1.132

1.124

0.262

3.06

1.259

2.58

1.332

** 0.004 2.933

3.21

1.117

2.88

1.057

* 0.016

3.58

1.002

2.95

1.103

2.435

** 0.000 4.761

* دال إحصائي ًا عند مستوى معنوية 0.05
** دال إحصائي ًا عند مستوى معنوية 0.01

 3-4نتيجة اختبار الفرض الثالث

الختب�ار هذا الفرض تم إج�راء اختبار “ت” ()T test

ين�ص هذا الفرض على أنه « ال خيتلف املس�تثمرون

ملتغري “الشفافية” حيث بلغت قيمة  )1.711( Tبمستوى

ماجس�تري إدارة األعامل التنفي�ذي يف درجة ثقتهم بتوفر

داللة إحصائية بني املس�تثمرين بسوق األسهم وبني طالب

بس�وق األس�هم الس�عودي ع�ن غريه�م م�ن طلاب
الش�فافية يف املعلوم�ات الت�ي تفص�ح عنه�ا الشركات

السعودية املسامهة».
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دالل�ة ( ،)0.088مم�ا ي�دل عىل ع�دم وج�ود اختالف ذا

املاجس�تري التنفي�ذي يف درج�ة ثقته�م بتوف�ر الش�فافية يف
املعلومات التي تفصح عنها الرشكات السعودية املسامهة.
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أو ألي أغراض شخصية ،وأنه يلزم أعضاء جملس اإلدارة

إال أن�ه بالنظ�ر إىل نتائ�ج اختب�ار “ت” ()T test

للعبارات املتعلقة هبذا املتغري (انظر اجلدول رقم  )4يتضح

وكب�ار املوظفين التنفيذيني بالكش�ف واإلفص�اح عام إذا

اس�تخدام املعلومات الداخلية للرشكة يف تداول األس�هم

جتارية أو أي أمر آخر يؤثر عىل الرشكة.

كان�ت لدهيم أي مصلحة مادي�ة تعود عليهم يف أي صفقة

االختالف البني يف اإلجابة عىل عبارتني مها أن النظام حيظر

اجلدول رقم ()4

اختبار فرق املتوسطني ( )T testللعبارات املتعلقة باملتغري األسايس “الشفافية”
العبارات
 .15حيظ�ر النظام اس�تخدام املعلومات الداخلية
للرشك�ة يف تداول األس�هم أو ألي أغراض
شخصية.
 .16يل�زم النظ�ام أعض�اء جمل�س اإلدارة وكبار
املوظفين التنفيذيين بالكش�ف و اإلفصاح
عام إذا كان�ت لدهيم أي مصلحة مادية تعود
عليه�م يف أي صفق�ة جتاري�ة أو أي أمر آخر
يؤثر عىل الرشكة.

.20املعلوم�ات العامة التي تفص�ح عنها الرشكة
تشمل :
أ) النتائج املالية والتشغيلية للرشكة.

ب) أهداف الرشكة.

ج) املالك الرئيسني وحقوق التصويت.

د) سياس�ة مكاف�آت أعض�اء جمل�س اإلدارة
واملديرين التنفيذيني.

ه�ـ) معلوم�ات ع�ن مؤهلات أعض�اء جملس
اإلدارة وعملية اختيارهم.
و) الصفقات التجارية ذات العالقة.

ز) املخاطر املستقبلية املتوقعة.

ح) القضاي�ا املتعلق�ة باملوظفين وغريه�م م�ن
اجلهات ذات العالقة.
ط) حمتوى أنظمة وسياسة حوكمة الرشكات.

املستثمرين
(ن = )125

طالب ماجستري إدارة األعامل
التنفيذي (ن = )128

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

0.950

3.31

1.155

3.87

3.70

0.992

4.47

0.903

4.35

0.816

3.18

3.90

3.73

1.348

0.995

1.055

4.07

1.017

3.71

1.036

قيم T

مستوى
الداللة

** 0.000 4.212

** 0.001 3.529

** 0.000 4.804

** 0.000 5.281

** 0.006 2.797

3.22

1.323

3.26

1.382

- 0.246

0.806

3.16

1.416

3.16

1.309

- 0.024

0.981

3.31

1.341

3.43

1.182

- 0.740

0.460

2.78

1.286

2.92

1.227

- 0.872

0.384

3.18

1.310

3.28

1.190

- 0.618

0.537

2.90

1.425

3.20

سليامن عبد الرمحن آل الشيخ :رأي املستثمر يف أنظمة حوكمة الرشكات باململكة العربية السعودية

1.245

- 1.824

0.069
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العبارات
.21تت�م مراجع�ة والتأك�د من صحة احلس�ابات
املالي�ة للرشك�ة س�نوي ًا ع�ن طري�ق مكت�ب
حماسبة قانوين مؤهل ومستقل.
 .22مكاتب املحاسبة القانونية مساءلة أمام املسامهني
ومدينة جتاه الرشكة يف ممارس�ة واجباهتا املهنية يف
تنفيذ أعامل مراجعة احلسابات.

املستثمرين
(ن = )125

طالب ماجستري إدارة األعامل
التنفيذي (ن = )128

قيم T

مستوى
الداللة
0.792
* 0.023

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

3.94

0.965

3.97

1.011

- 0.264

3.86

0.931

3.56

1.107

2.285

** دال إحصائي ًا عند مستوى معنوية 0.01

* دال إحصائي ًا عند مستوى معنوية 0.05

 4-4نتيجة اختبار الفرض الرابع
ين�ص هذا الفرض على أنه « ال خيتلف املس�تثمرون
بس�وق األس�هم الس�عودي ع�ن غريه�م م�ن طلاب
ماجس�تري إدارة األعمال التنفي�ذي يف درج�ة ثقته�م
بمجالس إدارات الرشكات السعودية املسامهة».
الختبار هذا الفرض تم إجراء اختبار “ت” ()T test
ملتغري “جمل�س اإلدارة” حيث بلغت قيمة )2.096( T
بمستوى داللة ( ،)0.037مما يدل عىل وجود اختالف
ذا داللة إحصائية بني املس�تثمرين بس�وق األس�هم وبني
طلاب املاجس�تري التنفي�ذي يف درجة ثقته�م بمجالس
إدارات الرشكات السعودية املسامهة.

ويلخ�ص اجل�دول رق�م ( )5نتائج اختب�ار “ت”
( )T testللعب�ارات املتعلقة بمجلس اإلدارة ،حيث
يظهر وج�ود اختالفات جوهرية بني عينتي الدراس�ة
يف قناعاهت�م بأن جمل�س اإلدارة يتعامل مع املس�امهني
بمب�دأ املس�اواة دون أي تفري�ق بينه�م ،وبأن�ه يتخ�ذ
قرارات�ه املتعلق�ة بالرشكة ب�كل موضوعي�ة وحيادية.
كما أن الفريقني خيتلفان يف قناعاهتم بأن جملس اإلدارة
يت�وىل إنج�از مهام�ه الرئيس�ية فيما يتعل�ق بمراجع�ة
وتوجيه إسرتاتيجية الرشكة وامليزانية السنوية وخطط
العمل ،وحتديد أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء
املؤسيس العام.

اجلدول رقم ()5

اختبار فرق املتوسطني ( )T testللعبارات املتعلقة باملتغري األسايس “جملس اإلدارة”
العبارات
 .23يتعام�ل جمل�س اإلدارة مع املس�امهني بمبدأ
املساواة دون أي تفريق بينهم.
 .25يتخذ جملس اإلدارة قراراته املتعلقة بالرشكة
بكل موضوعية وحيادية.
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املستثمرين (ن =
)125

طالب ماجستري إدارة األعامل
التنفيذي (ن = )128

قيم T

مستوى
الداللة
* 0.048
* 0.004

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

3.14

1.229

2.84

1.173

1.986

3.50

1.037

3.11

1.103

2.874
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العبارات
 .26يراع�ي جمل�س اإلدارة تعيني ع�دد كاف من
أعض�اء جمل�س اإلدارة غير التنفيذيين يف
اللجان اإلسرتاتيجية املنبثقة عنه.

املستثمرين (ن =
)125

طالب ماجستري إدارة األعامل
التنفيذي (ن = )128

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

1.070

3.30

1.030

3.40

قيم T

0.781

مستوى
الداللة
0.436

 .24يت�وىل جمل�س اإلدارة إنج�از املهام الرئيس�ية
التالية :
أ) مراجعة وتوجيه إسرتاتيجية الرشكة ،وخطط
العمل الرئيسية ،وسياسة املخاطر ،وامليزانية
السنوية ،وخطط العمل.

ب) حتديد أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء
املؤسيس العام.

4.02

0.937

3.56

1.010

** 0.000 3.769

3.94

0.901

3.55

0.938

** 0.001 3.435

ج) اإلرشاف على النفق�ات الرأسمالية الكربى
وعمليات االستحواذ والتصفية.

3.73

0.995

3.66

0.959

0.584

0.560

د) رصد التأثريات الناجتة عن ممارسات حوكمة
الرشكات وعمل التعديالت حسب احلاجة.

3.61

1.062

3.47

0.904

1.122

0.263

ه�ـ) ضمان وج�ود إجراءات رس�مية وش�فافة
لرتشيح وانتخاب أعضاء جملس اإلدارة.

3.32

1.161

3.30

1.119

0.107

0.915

3.50

1.182

3.58

0.977

- 0.602

0.548

و) ضمان نزاهة نظام املحاس�بة و التقارير املالية
للرشكة.

* دال إحصائي ًا عند مستوى معنوية 0.05
** دال إحصائي ًا عند مستوى معنوية 0.01

 -5اخلالصة والتوصيات

األس�هم الس�عودي وغريه�م م�ن طلاب املاجس�تري

قدمت هذه الدراسة تصور ًا عام ًا عن مستوى الثقة يف

التنفي�ذي (مس�تثمروا املس�تقبل) يف درج�ة ثقتهم بتوفر

كشفت نتائج الدراسة أن جمتمع األعامل يثق بشكل عام يف

الرشكات املس�امهة ،يف حني كانت ثق�ة الفريقني متامثلة

نظام حوكمة الرشكات باململكة العربية السعودية ،حيث
تطبيق الرشكات الس�عودية املسامهة هلذه املبادئ .إال أننا
نالحظ أن هذه الثقة ليس�ت قوية بسبب أن قيمة املتوسط

احلسايب ( )3.46أقرب ما تكون إىل درجة احلياد.

وقد كش�فت نتائ�ج التحليل اإلحصائ�ي عن وجود

ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة بين املس�تثمرين بس�وق

احلامية حلقوق املسامهني ويف درجة ثقتهم بمجالس إدارة
فيام يتعلق بتوفر الشفافية يف املعلومات التي تفصح عنها

الرشكات السعودية املسامهة.

إن حمدودي�ة ثقة جمتمع األعامل الس�عودي يف تطبيق

مب�ادئ حوكم�ة الشركات يمك�ن أن يع�زى إىل حداثة
نظ�ام احلوكمة ،حيث أنه قد تم إقراره من هيئة الس�وق

سليامن عبد الرمحن آل الشيخ :رأي املستثمر يف أنظمة حوكمة الرشكات باململكة العربية السعودية
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املالي�ة باململكة العربية الس�عودية يف عام  2006م .كام

أن جه�ل جمتم�ع األعمال لتفاصي�ل نظ�ام احلوكم�ة قد
يك�ون س�بب ًا يف انخفاض مس�توى ثقتهم بالنظ�ام .وقد
كش�فت دراسة س�ابقة أن (  )%54.8من املستثمرين يف

سوق األس�هم الس�عودي مل يطلعوا عىل الئحة حوكمة
الرشكات الصادرة من هيئة السوق املالية ،وأن (65.6
 )%مل يسبق هلم أن حرضوا مجعية عامة ألي من الرشكات

التي يس�امهون فيها ،مما يشير إىل وجود فجوة يف عملية
التوعي�ة بأمهية نظام حوكمة الشركات باململكة العربية
الس�عودية (احلارث�ي وآل الش�يخ .)2012 ،ويقلل من

ثق�ة جمتمع األعمال يف تطبيق مب�ادئ حوكمة الرشكات

املامرس�ات اخلاطئة الت�ي تظهر بني حني وآخر من بعض
الرشكات الس�عودية املسامهة وبعض املستثمرين بسوق

األس�هم الس�عودي وم�ا يقابلها م�ن ضع�ف يف تطبيق
النظام وتنفيذ اإلجراءات الرادعة جتاه املخالفني.

ي�ويص الباح�ث بضرورة قيام هيئ�ة الس�وق املالية

باململك�ة العربي�ة الس�عودية برف�ع مس�توى الثق�ة يف
نظ�ام حوكم�ة الشركات م�ن خلال احل�زم يف معاقبة
املخالفني والتش�هري هبم .كما يقرتح عقد برامج توعوية

كمح�ارضات عام�ة ومؤمترات ون�دوات وورش عمل

يش�ارك فيه�ا متخصصون حملي�ون ودولي�ون ،وكذلك
طباع�ة وتوزيع النرشات والكتيبات لتعريف املس�امهني
بحقوقهم العامة التي كفلها هلم نظام حوكمة الرشكات.

كام يويص باس�تمرار تنفيذ البحوث امليدانية التطبيقية يف
جم�ال حوكم�ة الشركات يف حماوره�ا الثالث�ة :حق�وق
املسامهني واجلمعية العمومية ،وجمالس اإلدارة واللجان
املنبثق�ة عنه�ا ،واإلفصاح والش�فافية ،إضافة إىل إدخال

مفه�وم حوكمة الرشكات يف خط�ط املناهج اجلامعية يف

أقسام إدارة األعامل واملحاسبة ملا يف ذلك من نرش ملفهوم
احلوكمة وإعداد ملسامهي املستقبل.
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املراجع

أوالً  :املراجع العربية

 احلارث�ي ،رائ�د عب�داهلل ،وآل الش�يخ ،س�ليامنعبدالرمح�ن )2012( .دراس�ة م�دى ثق�ة
املس�تثمرين بس�وق األس�هم الس�عودي يف نظام

حوكم�ة الشركات باململكة العربية الس�عودية،
بح�ث مق�دم إىل مؤمت�ر االقتص�اد الوطن�ي:
التحدي�ات والطموح�ات ،جامع�ة املل�ك
عبدالعزي�ز ،كلي�ة االقتص�اد واإلدارة ،ج�دة -

اململكة العربية السعودية.

 مح�اد ،ط�ارق عبدالع�ال )2007( .حوكم�ةالشركات (رشكات قط�اع ع�ام وخ�اص
ومص�ارف – املفاهيم – املب�ادىء – التجارب -
املتطلبات) ،الدار اجلامعية ،مرص.

 اخلضيري ،حمس�ن أمح�د )2005( .حوكم�ةالرشكات ،الطبعة األوىل ،جمموعة النيل العربية،

مرص.

عبدالعزي�ز :االقتصاد واإلدارة ،جملد  ،24العدد

( ،)2ص ص .157 – 111

 مب�ادىء منظم�ة التع�اون اإلقتص�ادي والتنمي�ة )2004( . OECDمرك�ز املرشوعات الدولية
اخلاصة. www.cipe-arabia.org ،

 املعت�از ،إحس�ان صال�ح )2007( .م�دى التزامالرشكات املسامهة السعودية باإلفصاح عن بعض
متطلب�ات الئحة حوكمة الرشكات ،بحث مقدم

إىل الندوة العلمية األوىل لقسم املحاسبة «السوق

املالية السعودية :نظرة مس�تقبلية» ،جامعة امللك

خالد ،أهبا  -اململكة العربية السعودية.

 املعت�از ،إحس�ان صال�ح ،وبصف�ر ،عفاف س�امل.( )2010دور جل�ان املراجع�ة يف تفعيل حوكمة

الرشكات :دراسة ميدانية عىل الرشكات املسامهة

الس�عودية ،جمل�ة جامع�ة املل�ك عبدالعزي�ز:

االقتص�اد واإلدارة ،جمل�د  ،24الع�دد ( ،)2ص

ص .239 – 193

 -الرحييل ،عوض سالمة )2008( .جلان املراجعة

 -هيئة الس�وق املالي�ة )2006( .اللوائح التنفيذية،

جملة جامعة امللك عبدالعزيز :االقتصاد واإلدارة،

الس�عودية ،الري�اض ،اململكة العربية الس�عودية,

كأحد دعائم حوكمة الرشكات :حالة الس�عودية,
جملد  ،22العدد ( ،)1ص ص .218 – 179

الئح�ة حوكم�ة الشركات يف اململك�ة العربي�ة
. www.cma.org.sa

 عسريي ،عبداهلل عيل )2013( .إفصاح رشكاتاملس�امهة الس�عودية عن التزامها بالئحة حوكمة
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Editorial
Praise is due to Allah, Lord of the Worlds, prayers and peace be upon the noblest of prophets
and messengers, our master Mohammed and his family and companions, after:
The launch of the Journal of Human Sciences and Administration continues with the help
of God Almighty, bounty on clear approach to the selection of the finest produced by serious
researchers, and authorized by distinguished professional arbitrators.
With the completion of the Journal, its fifth year, issued the tenth issue, including five
researches representing different fields of human and administrative sciences.
The first research in Islamic studies, entitled “The Prophetic’s Guidance in the Treatment of
Intellectual Deviance.”
And the second research in Arab literature, entitled: “The Narrative Dialogue in the Poem
of Arab Lamentation - Ain Abu Dhuayeb model.”
And the third research in sociology under the title: “Self-esteem and its Relationship to
Social Behavior and Irritable mood of drug addicts in the state of Khartoum (Sudan).”
And the fourth research in educational sciences, under the title: “The Relationship between
Teachers’ Perception of Organizational Justice and Their Commitment Level of Organizational
Citizenship Behavior - A Field Study on Secondary School Teachers in Al Qassim Educational
Region.”
And the fifth research in business administration, speaks about: “Investor’s opinion towards
the Corporate Governance Systems in the Kingdom of Saudi Arabia - Applied Study”.
Published research in this issue is a combination of originality and modernity ,researchers
from various countries ,and topics of multiple environments.
And the editorial board of the journal as it publishes these researches to ask God Almighty,
in its path that pleases the Almighty first .And then satisfy students of science ,scholars and
researchers in various parts of the Arab world.
We ask God Almighty conciliation to love and satisfies ;God Hears and Knows.
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