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رسالة أو كتاب.
 -3يرس�ل الباح�ث بحث�ه بصيغ�ة وورد وأخ�رى  PDFمع
ملخ�ص باللغة العربية ال يزي�د عن ( )200كلمة متبوع ًا
بالكلامت املفتاحية (مخس كلامت) وآخر باإلنجليزية عىل
إيمي�ل املجل�ة  ، jhas@mu.edu.saم�ع مراجعة البحث
لغوي� ًا من قب�ل متخصص (وارف�اق خطاب م�ن املدقق
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 -4أن يتضم�ن البح�ث عن�وان البح�ث مع اس�م الباحث،
ودرجت�ه العلمي�ة ،وختصص�ه الدقي�ق ،وم�كان عمل�ه،
وايميله باللغتني العربية واإلنجليزية.
 -5يتم ارس�ال السيرة الذاتية املخترصة للباحث /للباحثني
عىل أن تتضمن التخصص العام والتخصص الدقيق.
 -6يت�م ارس�ال خط�اب طلب نشر البح�ث باملجلة باس�م
رئي�س هيئة حترير املجلة مع إيضاح أنه مل يس�بق له النرش
أو إرس�اله إىل أي جه�ة نرش أخرى ،وأنه غري مس�تل من
املاجستري أو الدكتوراه.
 -7ترس�ل البحوث املقدمة ملحكمين متخصصني ختتارهم
هيئ�ة التحرير بش�كل رسي ،وللمجل�ة أن تطلب إجراء
تعديالت عىل البحث حس�ب رأي املحكمني قبل اعتامد
البحث للنرش.
 -8يب َّل�غ الباح�ث بقب�ول النشر أو رفضه ،وال تُ�رد أصول
املواد إىل أصحاهبا سواء ُقبلت أم مل تقبل.
 -9ال جي�وز إع�ادة نرش أبحاث املجل�ة يف أي مطبوعة أخرى
إال بإذن كتايب من رئيس التحرير.
 -10يف حال�ة نشر البح�ث ُيمن�ح الباحث (  ) 5مس�تالت
جمانية من بحثه ،باإلضافة إىل العدد الذي نُرش فيه بحثه.

القواعد الفنية:
ُ -1يراع�ى أال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة
من القطع()28×21س�م ،للمتن العريب يس�تخدم اخلط
( )Lotus Linotypeمق�اس ( ،)14والعن�وان الرئيسي
للع�ريب مق�اس ( )15عري�ض ،وللمت�ن اإلنجلي�زي
يس�تخدم اخل�ط ( )Times New Romanمقاس (،)12
والعن�وان الرئيسي لإلنجلي�زي مق�اس ( )13عري�ض،
وكذل�ك اهلام�ش الع�ريب خ�ط ()Lotus Linotype
مقاس ( ،)12واهلام�ش االنجليزي خط (Times New
)Romanمق�اس ( ،)10وأن تك�ون مراجع�ات الكتب
والتقارير والرسائل العلمية يف حدود (  ) 5صفحات.
 -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 ،ثم
س�نة النرش بني قوسين مثل ( :أبو حطب1412 ،هـ) أو:
ويرى أبو حطب (1412هـ) أن ،......ويف حالة االقتباس
يذك�ر رق�م الصفحة بعد س�نة النشر هكذا( :أب�و حطب،
1412هـ ،) 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 األخري ،وتكت�ب كافة املراجع التي اس�تند عليها
البحث ،وإذا كان املرجع كتا ًبا ف ُيتبع يف كتابته اآليت:
		 اس�م العائل�ة للمؤلف ،االس�م األول(.س�نة النرش).
عن�وان الكت�اب بخط مائ�ل .الطبعة غير األوىل ،مكان
النرش ،دار النرش.
		 مثل :القايض ،يوس�ف1401( .هـ ) .سياسة التعليم
والتنمية يف اململكة .ط ،2الرياض ،دار املريخ.
أما إذا كان املرجع بح ًثا ف ُيتبع يف كتابته اآليت:
		 اسم العائلة للمؤلف ،االسم األول( .سنة النرش) .عنوان
البحث .اسم املجلة بخط مائل .العدد ،صفحات النرش.
		 مثل :العبدالقادر ،عيل1413( .هـ ) ».التعليم األهيل
استثامر وإسهام يف تنمية املوارد البرشية» .جملة االقتصاد.
العدد  ، 234ص 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 املبعوث رمحة للعاملني ،سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
أما بعد:

فيرس هيئة حترير جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية –أهيا القارئ الكريم – أن تقدم العدد الرابع عرش لعام

1439هـ2018/م .وقد حرصت هيئة التحرير من خالل هذا العدد عىل االلتزام بتجويد املحتوى العلمي
والتحريري للموضوعات املطروحة ،إضافة إىل االرتقاء باملجلة من حيث عمليات التحرير والتحكيم والتوثيق
واإلخراج.

ونأمل أن تلبي هذه املجلة طموحات الباحثني واملهتمني ونسعى بعون اهلل للنهوض هبا نحو األفضل إقليم ًيا وعامل ًيا.

ويتضمن هذا العدد مخسة بحوث متنوعة باللغة العربية  ،إضافة إىل بحث باللغة اإلنجليزية ،وهي بحوث ينتمي

الباحثون فيها إىل جامعات متنوعة شملت جامعات جدة  ،وجازان  ،والدمام  ،وامللك سعود ،واألمرية نورة بنت
عبدالرمحن  ،واملجمعة .وقد تناولت تلك البحوث موضوعات متنوعة تضمنت  :النموذج البنائي املفرس للعالقات

االرتباطية بني بعض املتغريات النفسية وأبعاد النسق القيمي لدى طالب اجلامعة ودور احلقول الداللية وصدر
الصور الفنية يف الكشف عن تشكيل النص قراءة اسلوبية يف ديوان (رائحة الرتاب) للشاعر إبراهيم مفتاح وداللة

الفحوى عىل حتريم تويل االنثى اإلمامة العظمى وريادة األعامل االجتامعية مضموهنا – مقوماهتا – دورها يف حتسني

خدمات الرعاية االجتامعية واألداء الوظيفي االرسي وعالقته باألمن النفيس دراسة عىل عينة من ربات األرس

بمدينه الرياض.

وأختتم هذه االفتتاحية بتوجيه الشكر إىل الزمالء أعضاء هيئه التحرير عىل جهودهم املوفقة ،وإين ألرجو أن

تكون اجلهود املبذولة واألعداد القادمة يف مستوى تطلع القراء حتى حتقق هذه املجلة األهداف املرجوة وتواكب
املستوى واألهداف النبيلة التي تسعى إليها اجلامعة .كام نقدم الشكر للباحثني الذين اختاروا املجلة وعا ًء لنرش

بحوثهم ولكافة قرائها الذين يتابعوهنا.

وختاما أود اإلشارة اىل أن هيئة حترير املجلة تستقبل كل ما يرد إليها من مالحظات أو تعليقات لدراستها واإلفادة

منها بام حيقق تطور املجلة وتقدمها.

وفقنا اهلل مجيعا ملا فيه خدمة العلم واالنتفاع به.
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كلية الرتبية  -جامعة جدة

املستخلص
مما الشك فيه أن التطورات واألحداث املتالحقة يف العامل العريب
ب�دأت تأخ�ذ منعطف�ات خطيرة ،حتتم على الباحثني النفس�يني
والرتبويني رضورة إجياد آليات حتفظ للش�باب أنساقهم القيمية،
على نحو يس�مح باعتبارها مداخ�ل يمكن من خالهل�ا املحافظة
عليها أو تعديلها ،وبالتايل هدفت الدراسة احلالية إىل الكشف عن
ترتيب النسق القيمي لدى طالب كلية الرتبية بجامعة جدة ،وإىل
الكش�ف عن النموذج البنائ�ي املفرس للعالق�ات االرتباطية بني
املتغريات املس�تقلة وأبعاد النس�ق القيمي ،باإلضافة إىل الكشف
عن مقدار القيمة التنبئية لكل من  :املسايرة االجتامعية ،والتفكري
األخالق�ي ،واملس�ؤولية االجتامعي�ة ،واحلكم األخالق�ي للتنبؤ
بمجموع أبعاد النس�ق القيمي  .وش�ملت عينة الدراسة ()255
طالب�ا جامعيا ،وأش�ارت نتائج الدراس�ة إىل أن القيم السياس�ية
ج�اءت يف املرتب�ة األوىل ،يف حين ج�اءت القي�م االجتامعي�ة يف
املرتب�ة الثانية ،تلتها القيم االقتصادية ،إذ جاءت يف املرتبة الثالثة،
ث�م القي�م الدينية يف املرتب�ة الرابعة  ،ثم جاءت القي�م النظرية يف
املرتب�ة اخلامس�ة ،ثم ج�اءت القيم اجلاملي�ة يف املرتبة السادس�ة،
كما توصل�ت الدراس�ة باإلضاف�ة إىل الوص�ول لنم�وذج بنائ�ي
يفرس العالقات االرتباطية بني املتغريات املس�تقلة وأبعاد النس�ق
القيم�ي ،كام بين�ت النتائج أنه يمكن تفسير ما يق�ارب ()%87
م�ن التباين عىل متغري القيم بمعرف�ة التفكري األخالقي ،واحلكم
األخالقي ،واملسؤولية االجتامعية ،واملسايرة االجتامعية.
الكلمات املفتاحي�ة  :النس�ق القيم�ي  -املس�ايرة االجتامعي�ة -
التفكير األخالقي  -املس�ؤولية االجتامعية  -احلكم األخالقي
– طالب اجلامعة .

املقدمة

يف خض�م التح�والت السياس�ية واالجتامعي�ة والدينية

واالقتصادي�ة والثقافية التي تعيش�ها خمتلف دول العامل

Abstract
There is no doubt that the developments and successive
events in the Arab world are beginning to take serious
turns، which requires the psychological and educational
researchers need to find mechanisms to preserve the
youth values، in a way that allows them to be approaches
through which can be maintained or modified.
The present study aimed to reveal the order of the
pattern value arrangement of the students of the Faculty
of Education، Jeddah University، and to reveal the
interpretant structural model for the correlation between
the independent variables and the dimensions of the
pattern value. In addition to revealing the amount of
predictive value for: social conformity، moral thinking،
social responsibility، and moral judgment to predict the
sum of the dimensions of the value pattern. The sample
included (255) university students.
The results of the study indicated that the political
values came first، while the social values came in
second place، followed by the economic values، came
in third place، then the religious values ranked fourth،
and then the theoretical values ranked fifth، Then came
the aesthetic values ranked sixth. The study also found
access to a structural model that explains the correlated
relationships between the independent variables and
the dimensions of the pattern value. The results showed
that 87% of the variance on the value variable can be
explained by moral thinking، moral judgment، social
responsibility، and social conformity
Key Words: The pattern value - social conformitysocial responsibility- Moral Thinking- Moral judgment
- University students.

بش�كل ع�ام ،والع�امل الع�ريب بش�كل خ�اص؛ أصب�ح
النس�ق القيمي للش�اب اجلامعي يم�ر بمرحلة من عدم
االت�زان ،على نح�و أصب�ح وضع�ا ق�د هي�دد مقومات
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االحتفاظ باخلصوصيات العقدية واالجتامعية والثقافية

أن م�ن واج�ب مؤسس�ات التعلي�م الع�ايل يف الوط�ن

والبازع�ي ( )2014م�ن أن املجتمع الس�عودي يش�هد

التي تعرتض األنس�اق القيمية للطالب ،بام يعزز فرص

االنفت�اح الثق�ايف واالقتص�ادي ،ه�ذا باإلضاف�ة إىل

مللتق�ى التعليم العايل م�ن أجل التنمية يف عام  2007إىل

للمجتمعات العربية ،وعلى نحو أخص حيذر الصقري

تغيرات ج�ادة ،وحت�والت غير مس�بوقة يف أعق�اب
إش�كالية عدم التخطي�ط اجليد ملواجه�ة متطلبات ثورة
االتص�االت وتقني�ة املعلوم�ات ،وهذه األزم�ة تتطلب

رضورة القي�ام بأبح�اث ودراس�ات علمي�ة تتن�اول

األنس�اق القيمية  The Value Systemsلدى الشباب،

ويتفق كل من(إسماعيل وحج�ازي  ،2013بكر وعبد

الغفار )2013إىل أن ما يش�هده العامل العريب من تقلبات
ورصاع�ات سياس�ية واجتامعي�ة تن�ادي باإلصلاح
الس�يايس أو العدال�ة االجتامعية قد ال يكون احلصاد من

الع�ريب القيام باألبحاث التي تس�هم يف حل املش�كالت

التنمي�ة البرشي�ة املس�تدامة ،كما أش�ار التقري�ر اخلتامي

دعوة مؤسسات التعليم العايل يف الوطن العريب إىل تغيري

سياساهتا وأنظمتها وبراجمها وتقنيات تدريسها؛ لتنسجم
م�ع متطلبات التوجهات الرتبوية احلديثة ،والتي تضمن
دمج القيم ضمن مقرراهتا الدراس�ية ،وضمن رس�التها
ورؤيته�ا اإلستراتيجية ،وبالت�ايل يع�د قيام مؤسس�ات

التعلي�م العايل بغرس القي�م وتعميقها يف نفوس طالب
املرحل�ة اجلامعية من أه�م متطلبات وأولوي�ات التنمية

البرشي�ة يف الوطن العريب ،وضامنا جل�ودة التعليم العايل

ورائها اإلصالح والتغيري نحو األفضل ،إنام يالزمه  -يف

كمدخ�ل لتحقي�ق التنمية املس�تدامة يف الوط�ن العريب؛

التي قد يكون منها القيم .

باخطم�ة .)2005،كما أن التمكين لقي�ام ش�خصية

كثري من األحيان  -تغري إىل األس�وأ يف كثري من األش�ياء
وانطالق�ا من ذلك يرى الباحث أن تلك التطورات

البد أن يراعي اعتبار منظومة القيم ( بطرس ،2006

ملتزم�ة قيمي�ا هييئ الفرص�ة لتدعيم املواطن�ة والتعاون

واألح�داث املتالحق�ة يف الع�امل الع�ريب ب�دأت تأخ�ذ

واإلخ�اء والتضامن والعدال�ة واملس�ؤولية االجتامعية،

والرتبويني رضورة إجياد آليات حتفظ للش�باب أنساقهم

(رزق،ودوام . )2011هذا ويشري احلبيب ( )2005إىل

منعطف�ات خطيرة ،حتت�م على الباحثين النفس�يني
القيمية ،وتس�هم أيضا يف حتديد أهم املتغريات النفس�ية

كما يع�د ه�ذا التمكين م�ن فعالي�ات ج�ودة التعلي�م
أن م�ن التحديات املس�تقبلية التي قد تواجه مؤسس�ات

الت�ي يمك�ن م�ن خالهل�ا التنب�ؤ بنم�ط تل�ك األنس�اق

التعليم العايل الس�عودية تاليش اإلرث القيمي والثقايف

خالهل�ا املحافظة عليه�ا أو تعديلها ،وهو ما تس�عى إليه

املتطلبات الرشعية واإلنس�انية واالجتامعية املرجوة من

ويظه�ر  -من خلال مراجع�ة الباحث ل�دور القيم

و يرج�ع اهتمام البح�وث والدراس�ات النفس�ية

القيمي�ة ،عىل نحو يس�مح باعتباره�ا مداخل يمكن من

الدراسة احلالية .

يف نفوس طالب املرحلة اجلامعية ،كام تعد القيم من أهم

مؤسسات التعليم العايل (العتيبي .)2010

كمحف�ز للتنمية يف الوط�ن العريب  -أن إعلان القاهرة

والرتبوي�ة بدراس�ة القي�م إىل اعتبارها من أه�م القضايا

ح�ذر من تبعات إمهال مؤسس�ات التعلي�م العايل إقرار

أمهي�ة يف حي�اة الف�رد ومسيرة املجتمع�ات ،باإلضاف�ة

ح�ول التعلي�م العايل يف البل�دان العربي�ة يف عام 2009

سياس�ات وإستراتيجيات ال تعن�ى بالقيم ،وش�دد عىل

2

الت�ي ش�غلت الفك�ر اإلنس�اين من�ذ الق�دم؛ مل�ا هل�ا من
إىل اعتباره�ا م�ن أه�م خصائص الش�خصية اإلنس�انية
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وأبعاده�ا (اخلوال�دة  .)2005فه�ي ذات تأثري كبري يف

معين�ة ،فه�ي الوس�يلة الت�ي م�ن خالهل�ا يعبر الش�اب

إلس�هامها يف تش�كيل الكي�ان النفسي للف�رد ،ومعايري

للسلوكيات واالعتقادات واالجتاهات والتصورات غري

تعام�ل األفراد واجلامعات ونظرهت�م إىل احلياة ،وكذلك
حكم�ه على األح�داث واألش�ياء ،وتوحي�ده لس�لوك

األف�راد داخ�ل احلي�اة االجتامعي�ة (علي�ان وعس�لية

 .)2004و تعد جوه�ر العملية التعليمية ،وركنا أصيال

ع�ن نفس�ه ،وه�ي الت�ي تس�اعده على التربي�ر املنطقي

املقبولة اجتامعيا ،كام تظهر أمهية النس�ق القيمي للطالب

اجلامعي يف درجة اتصاله باألهداف الرتبوية التي تسعى
اجلامعة يف غرس�ها لديه ،فتكوي�ن القيم لدى األفراد ال

يف حتقيق التنمية البرشية املستدامة ،ومن أهم املدخالت

يق�ل أمهية عن تزوي�د الفرد باملعلوم�ات واألفكار؛ ألن

جوهر الكينونة اإلنس�انية ،ووفقها حيدد الفرد مس�اراته

و نظرا العتبار النس�ق القيمي جمموعة من الرتاكيب

التي حتكم سلوك اإلنسان وترصفاته ،وااللتزام هبا يمثل
وس�لوكياته يف احلياة ،فهي تعتبر خاصية من خصائص
املجتمع اإلنس�اين ،وتش�كل ضمري املجتم�ع و وجدانه
(اجللاد  . )2009كما أهن�ا متث�ل إط�ارا مرجعي�ا حيكم

ترصفات الفرد واجلامعة ،فهي تعنى بالقواعد واألسس
التي م�ن خالهلا تتحقق الغاية منه�ا ،وبالوعي هبا يصل

القيم طاقات للعمل،ودوافع للنشاط(الزبون .)2012

واألبني�ة املعقدة التي ترتبط بش�كل كبري بطرق التدعيم

االجتامعي للجامعة ،فإن الباحث يرى أنه من التبس�يط

املخ�ل أن تتط�رق البح�وث النفس�ية ملوض�وع القي�م
وأنس�اقها كام لو كانت صفة واح�دة ،أو متغريا جامدا؛
ولذل�ك فمن غير املقب�ول علمي�ا أو تربوي�ا أن يدرس

الف�رد إىل ثمرهت�ا ،أال وه�ي الس�لوك اخللق�ي القوي�م

النس�ق القيم�ي بعيدا عن تل�ك املتغريات النفس�ية ذات

اإلطار األخالقي لشتى مناشط وجماالت احلياة ،وتؤدي

العلمي�ة جلمل�ة لعوام�ل املنبئ�ة بالنس�ق القيم�ي ل�دى

(الزي�ود  . )2011وباإلضاف�ة إىل ذل�ك فه�ي تش�كل
دورا كبريا يف تنمية املجتمع ،وتعمل عىل توجيه السلوك

الفردي واجلامعي نحو األفضل؛ لذلك فهي التي تصنع
نس�يج الش�خصية الس�وية ،وجتعلها متكاملة قادرة عىل

التفاعل احلي مع املجتمع (عقل  . )2006هذا وحترص

خمتل�ف املجتمع�ات اإلنس�انية عىل احلفاظ على هويتها

األبع�اد االجتامعي�ة واألخالقي�ة ،وعلي�ه فإن الدراس�ة

الش�باب ال ينبغ�ي أن تتجاهل دور املحي�ط االجتامعي،
وطبيع�ة العالق�ات والتفاعلات االجتامعي�ة للش�باب

بش�كل ع�ام ،والتي من خالهلا يكتس�ب الش�اب هويته
االجتامعية والثقافية واألخالقية.

وعلى نح�و وثي�ق الصل�ة بالعالق�ات والتفاعالت

القيمي�ة ،وتعترب زعزعة معايريه�ا وقيمها مؤرشا خطريا

االجتامعي�ة للش�باب تعد املس�ايرة االجتامعي�ة Social

لذلك فهي تويل عنايتها الكاملة بالنسق القيمي ألفرادها

م�ن املفاهي�م األساس�ية الدالة عىل م�دى امتث�ال الفرد

عىل ضعفها واندثارها وانسالخها احلضاري واإلنساين؛
بام يتالءم مع مقوماهتا( .أبو السل وأبو العناز )2013

 Conformityلألع�راف والتقاليد الس�ائدة يف املجتمع
للمعايير األخالقي�ة والس�لوكية واالجتامعي�ة للجامعة

وتع�د دراس�ة متغير النس�ق القيم�ي ل�دى طلاب

الت�ي ينتم�ي إليه�ا ،كما أهن�ا تشير إىل درج�ة التغري يف

مهما يف توجيه ميول الش�باب اجلامع�ي واهتامماته نحو

أعضاء اجلامعة التي ينتمي إليها الفرد (الرحييل،2006،

املرحل�ة اجلامعية أمرا بالغ األمهي�ة؛ وذلك ألن هلا دورا
أيديولوجي�ة سياس�ية أو دينية أو اجتامعي�ة أو اقتصادية

األحكام الش�خصية باجت�اه األحكام املعربة ع�ن أغلبية

باقر  ،)2012أي أنه سلوك يعرب عن مدى امتثال الفرد
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وحرص�ه عىل عدم خمالفة قيم وأعراف وتقاليد ومعايري

إدراك الف�رد ل�دوره االجتامعي ،من خلال فهمه آلثار

املجتم�ع ،وباإلضاف�ة إىل ذل�ك يعتبر ه�ذا املتغري أحد

أفعال�ه وترصفات�ه وقراراته عىل جمتمع�ه ،وفهمه للقيمة

إقام�ة النظام واالس�تقرار يف املجتمعات اإلنس�انية دون

(مك�روم  ، )2005كام يشير إىل جمموع املش�اعر الذاتية

جوانب الس�لوك االجتامعي للفرد ،وشكال من أشكال
اس�تثناء ،وعىل نح�و أكثر حتديدا يشير مفهوم املس�ايرة

األخالقي�ة واالجتامعي�ة ألي فعل اجتامع�ي يصدر عنه
الت�ي تعرب ب�أن الف�رد يتحمل س�لوكه اخل�اص ،ويقتنع

/املغاي�رة االجتامعي�ة إىل م�دى مطابق�ة س�لوك الف�رد

بما يفعل ،ويتحم�س ل�دوره يف احلي�اة االجتامعية دون

االجتامعية .

(حممد .)2013

لتوقع�ات اجلامع�ة ،ومدى مس�ايرته للقواع�د واملعايري

تقاع�س أو ت�ردد ،كما تعبر عن النض�ج النفسي للفرد

وتعد دراس�ة متغري املسايرة االجتامعية لدى طالب

هذا ،وتعد دراس�ة متغري املس�ؤولية االجتامعية لدى

يق�وم ب�أدوار مهمة يف حي�اة الش�باب ،منها  :مس�امهته

ب�أدوار نفس�ية وتربوية مهمة يف حياة الش�باب بش�كل

املرحل�ة اجلامعي�ة أمرا بال�غ األمهية؛ كونه متغريا نفس�يا
يف حتقي�ق احترام ال�ذات ،وتنمي�ة العم�ل م�ع اجلامعة

بفعالي�ة وإجيابي�ة ( ،)Good &Sanchez،2010مم�ا

طلاب املرحل�ة اجلامعية أم�را بالغ األمهي�ة؛ ألهنا تقوم

عام ،فهي ترتبط بالقدرة عىل تنظيم الس�لوك االجتامعي
للف�رد ،كما أهن�ا ترتب�ط باحلك�م األخالق�ي واالت�زان

يس�هم يف حتقي�ق أكرب قدر م�ن امتثال الش�اب ملجموعة

االنفع�ايل ،وتعتبر م�ن املح�ددات الرئيس�ة يف تقلي�ل

العق�د االجتامع�ي يف املجتمع الذي يعي�ش فيه و ينتمي

والوطنية ،باإلضافة إىل أهنا تسهم يف تنمية القيم اإلجيابية

واالجتامعية .

عليها يف املجتمع(خليفة Gregory ، Ronald ،2008

املعايري األخالقية والس�لوكية واالجتامعية التي تش�كل

إلي�ه ،باإلضافة إىل حتقيق أكرب قدر م�ن الوحدة الوطنية
ويف املقاب�ل تعتبر املس�ئولية االجتامعي�ة social

مع�دالت انتهاك الش�باب لألعراف والقي�م االجتامعية
نحو البيئ�ة ،وترتبط باعتناق املبادئ األخالقية املتعارف

)& DeLoughy ،2012

 responsibilityم�ن القيم واملبادئ اإلنس�انية الفاضلة

ويف املقاب�ل يعتبر التفكير األخالق�ي Moral

التنمي�ة البرشي�ة وتطوره�ا؛ نظ�را مل�ا تؤدي�ه م�ن دور

واألخالقي لشخصية اإلنس�ان ،وهو مصطلح يشري إىل

واملجتمع�ات ،فه�ي تعم�ل عىل صيان�ة نظ�م املجتمع،

هبا من تربيرات عقلية ملا هو مقبول أو مرفوض (العمري

ف�رد بواجب�ه ومس�ؤوليته نح�و نفس�ه ونح�و جمتمع�ه،

على عكس مس�توى ثقاف�ة الف�رد وقيمه ،وم�دى متثله

وس�يلة للتقدم الف�ردي واجلامعي ،وتعد أحد مس�ارات

االجتامع�ي واإلحس�اس بالتكي�ف امل�دريس ،ويس�هم

والس�امية ،فه�ي تعد س�لوكا حضاريا ،وم�ن متطلبات

مه�م يف اس�تقرار مجيع أش�كال احلياة اإلنس�انية لألفراد
وحتف�ظ قوانين�ه م�ن االعت�داء ،وم�ن خالهلا يق�وم كل

وتع�د واحدة م�ن دعائم احلي�اة املجتمعي�ة املهمة ،فهي
إع�داد املواط�ن الصال�ح (كاظ�م  ،2011أب�و غزال�ة

 .)2011ويشير مفهوم املس�ؤولية االجتامعية إىل مدى
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 Thinkingأح�د مظاه�ر النم�و املع�ريف واالجتامع�ي
طبيعة القرارات األخالقية التي يتبناها الفرد ،وما يرتبط

 . )2008ويرجع االهتامم بدراس�ة هذا املتغري إىل قدرته
لقي�م جمتمعه بصورة جيدة ،كام يس�هم يف تعزيز التفاعل

يف تعزيز الش�عور باملس�ؤولية االجتامعي�ة ،كام أنه يؤدي

دورا هام�ا يف حتديد مس�توى االبتكارية االنفعالية وبناء
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الشخصية ،وتسهم أيضا يف خفض التشوهات املعرفية .

األخالق�ي ،واملس�ؤولية االجتامعي�ة ،وذل�ك باعتبارها

وتع�د دراس�ة متغري التفكري األخالق�ي لدى طالب

والتغيرات على ترتيب األنس�اق القيمية ل�دى طالب

(رجيعة والشافعي  ،2005منشار .)2002

عوام�ل نفس�ية مس�همة يف تفسير أثر تل�ك التحوالت

املرحل�ة اجلامعي�ة أم�را بال�غ األمهي�ة ،وذل�ك يف ضوء

املرحل�ة اجلامعية  ،وعىل حد عل�م الباحث ،وحتى هذا

يعد مؤرشا مناس�با لالجتاهات االجتامعية والش�خصية

س�واء يف البيئة العربية بش�كل عام والبيئة املحلية بشكل

اعتب�اره أح�د مظاهر نمو الش�خصية اإلنس�انية ،كام أنه

والدينية ،كام يس�اعد عىل تكامل األبنية النفسية لتحقيق
التوافق النفيس واالجتامعي للشاب ،يف ظل املواءمة بني
املتطلبات الش�خصية واملتطلبات االجتامعية ،بام يضمن

حتقي�ق أكرب ق�در م�ن االنس�جام االجتامعي (ب�ن الدن
.)2001

مشكلة الدراسة:

أظهرت دراس�ة (إسماعيل وحج�ازي  ،2013بكر

الوق�ت تعد ه�ذه املش�كلة البحثية غري واضح�ة املعامل،

خ�اص ،وعلي�ه حت�ددت مش�كلة الدراس�ة احلالي�ة يف
التساؤالت اآلتية:

س  :1ما ترتيب النس�ق القيمي لدى طالب املرحلة
اجلامعية؟

س :2م�ا النم�وذج البنائ�ي املفسر للعالق�ات

االرتباطية بني كل من  :املس�ايرة االجتامعية،

و التفكري األخالقي ،واملسؤولية االجتامعية،

واحلك�م األخالق�ي ،وأبع�اد النس�ق القيمي

وعبد الغفار )2013أن األحداث السياس�ية التي تبعت

لدى طالب املرحلة اجلامعية؟

ل�دى طالب املرحل�ة اجلامعي�ة بمرص ،وم�ن الرضورة

االجتامعية ،والتفكري األخالقي ،واملسؤولية

ما يعرف بثورة  25يناير أفرزت تغريا يف النس�ق القيمي
بمكان أن تدفع هذه النتيجة إىل إجراء املزيد من مراجعة

البحوث و الدراس�ات التي تتناول النس�ق القيمي لدى

طالب املرحل�ة اجلامعية يف املجتمع الس�عودي ،خاصة

مع تزامن جمموع األحداث السياس�ية والعس�كرية التي
تعاظم�ت بداي�ة العق�د اجلديد م�ن األلفية الثاني�ة التي

تعص�ف باملجتمع�ات العربية دون اس�تثناء ،ويف خضم

التحوالت السياس�ية واالجتامعي�ة واإلعالمية الرتبوية
املحيط�ة باململك�ة العربي�ة الس�عودية ي�رى الباحث أننا

بحاجة إىل دراسة اس�تقصائية ،يمكن من خالهلا تلمس

س  :3م�ا مق�دار القيم�ة التنبئية لكل من  :املس�ايرة
االجتامعي�ة ،واحلك�م األخالق�ي للتنب�ؤ

بمجم�وع أبعاد النس�ق القيم�ي لدى طالب
املرحلة اجلامعية؟

أهداف الدراسة:

هدف�ت الدراس�ة احلالي�ة إىل الكش�ف ع�ن ترتيب

النس�ق القيمي لدى طالب كلية الرتبي�ة /بجامعة جدة

وإىل الكش�ف ع�ن النم�وذج البنائ�ي املفسر للعالقات
االرتباطية بني املتغريات املس�تقلة وأبعاد النسق القيمي،

آث�ار تلك التح�والت عىل النس�ق القيم�ي لدى طالب

باإلضافة إىل الكشف عن مقدار القيمة التنبئية لكل من:

األح�داث ،خاصة يف ظل إدراك أمهي�ة بعض املتغريات

االجتامعي�ة ،واحلكم األخالق�ي للتنبؤ بمجم�وع أبعاد

املرحل�ة اجلامعي�ة بصفته�م احللق�ة األكث�ر تأث�را بتلك

النفس�ية كاملس�ايرة واملغاي�رة االجتامعي�ة ،والتفكير

املس�ايرة االجتامعي�ة ،والتفكري األخالقي ،واملس�ؤولية
النسق القيمي لدى طالب املرحلة اجلامعية.

مروان بن عيل احلريب :النموذج البنائي املفرس للعالقات االرتباطية بني بعض املتغريات النفسية وأبعاد النسق القيمي لدى طالب اجلامعة
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أمهية الدراسة :

تربز أمهية الدراسة احلالية من خالل :

-1أهن�ا تع�د الدراس�ة األوىل من نوعها ،س�واء عىل
املستوى املحيل أو اإلقليمي ،التي تتناول الكشف

عن النموذج البنائي املفرس للعالقات االرتباطية
بين كل م�ن  :املس�ايرة االجتامعي�ة ،و التفكير

األخالق�ي ،واملس�ؤولية االجتامعي�ة ،واحلك�م

بتطوير تلك الربامج بشكل عام .

مصطلحات الدراسة :

 -1القيم : The Valuesهي تنظيامت نفس�ية تتكون

ل�دى الفرد أثن�اء تفاعله مع البيئ�ة اخلارجية ،كام

أهن�ا تتأث�ر بثقافة املجتم�ع ،وتعد ال�وازع النفيس

األخالق�ي ،وأبعاد النس�ق القيمي ،باإلضافة إىل

الذي يمنعه من االنحراف بام يتفق وينس�جم مع

حمل الدراس�ة للتنبؤ بالنس�ق القيمي لدى طالب

(الشاهني .)2012

الكش�ف عن القيمة التنبئية للمتغريات املس�تقلة
املرحل�ة اجلامعي�ة الذين يع�دون رشحية مهمة يف

املجتم�ع ،والذين يع�دون صناع املس�تقبل وأداة

التنمية االجتامعية والوطنية

-2أهنا تش�كل نواة مناس�بة للدراس�ات املس�تقبلية

املب�ادئ والقواعد الت�ي يعتقد هبا أف�راد املجتمع

 -2النس�ق القيمي  : The Value systemهو البناء
أو التنظي�م الش�امل لقي�م الف�رد ال�ذي متثل كل

قيم�ة في�ه عنصرا م�ن عن�ارصه ،وتتفاع�ل هذه
العن�ارص معا لتؤدي وظيفة معينة بالنس�بة للفرد

التي ستتناول تقويم خمرجات التنشئة االجتامعية

(خليف�ة  . )1997ويتضم�ن النس�ق القيم�ي

الع�ام والتعلي�م العايل ،يف جمال حتصني الش�باب

أ) القي�م االجتامعي�ة  :Social valuesوه�ي

للبن�اء القيم�ي واألخالق�ي يف مراح�ل التعليم
الس�عودي ضد األحداث السياسية واالجتامعية
الت�ي تعص�ف بالكثري م�ن املجتمع�ات العربية،

خاصة فيام يعرف بثورات الربيع العريب .

العنارص القيمية اآلتية :

تعبر عن اهتامم الف�رد بالنواح�ي االجتامعية
والعالقات بني األشخاص .

ب) القي�م السياس�ية  : Political valuesوه�ي

-3أهنا س�تحاول اإلسهام يف تفسري أسباب ثبات أو

تعبر عن اهتمام الفرد بالقوة والس�يطرة عىل

بعض املتغريات واخلصائص النفسية التي حتاول

ج) القيم الدينية  :Religious valuesوهي تعرب

تغري النسق القيمي لدى رشحية الشباب وفق فهم
وصف بعض اجلوانب املكونة للقيم .

-4أهن�ا قد تس�هم يف تقدي�م مؤرشات غير مبارشة

األشياء وامليل للسلطة .

عن اهتمام الفرد بالنواح�ي الدينية وميله إىل

البحث عن اإليامنيات .

عن خصائص بن�اء الربامج التدريبية التي تعنى

د) القي�م اجلاملي�ة  : Aesthetic valuesوه�ي

اجلامعي يف مواجهة التحديات الراهنة ،سواء عىل

إىل التذوق الفني من ناحية الشكل والتناسق.

بتحصين أبع�اد النس�ق القيم�ي ل�دى الش�باب
املس�توى األكاديمي أم االجتامعي أم اإلعالمي
املعتمد يف تنش�ئة وحتصني الش�باب ،خاصة فيام
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يتعلق بتعزيز اجلانب القيمي؛ مما يس�تثري االهتامم

تعرب عن اهتامم الفرد بالنواحي اجلاملية وميله

هـ) القيم االقتصادية  : Economic valuesوهي

تعرب عن اهتامم الفرد بالنواحي املادية واملالية .
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و) القي�م النظري�ة  :Theoretical valuesوهي

واالجتامعية ،وبالتايل فهو مفهوم يتأثر باملتغريات املحيطة

تعبر ع�ن اهتمام الف�رد بالنواح�ي العقلي�ة،

هبا ،سواء أكانت نفسية ،أم ديموغرافية ،أم اقتصادية ،أم

 -3املسؤولية االجتامعية :Social Responsibility

ويع�رف النس�ق القيم�ي  The Value systemبأن�ه

خلال فهمه آلثار أفعاله وترصفاته وقراراته عىل

حتت�ل كل قيم�ة مرتب�ة خاص�ة وفق�ا لدرج�ة أمهيته�ا و

وميله إىل اكتشاف احلقائق والقوانني .

ه�ي م�دى إدراك الف�رد ل�دوره االجتامع�ي من
جمتمع�ه ،وفهم�ه للقيمة األخالقي�ة واالجتامعية

ألي فعل اجتامعي يصدر عنه (مكروم .)2005

 -4املس�ايرة االجتامعية  :Social Conformityهي

ثقافية ،أم اجتامعية ،أم تربوية (كاظم . ) 2002

نظ�ام افرتايض ذو طبيعية نس�بية تنتظم فيه القيم ،بحيث
انتش�ارها (عب�د اهلل  . )2011 ،كما تع�رف بأهنا جمموع

القي�م الت�ي يعتنقها فرد أو جمتمع م�ا ،وترتب هذه القيم
داخ�ل املجتمع حس�ب أولويتها التي جتعل�ه متميزا عن

مدى امتثال الفرد للمعايري األخالقية والسلوكية

باق�ي املجتمعات (إسماعيل وحج�ازي . )2013 ،كام

على عدم خمالف�ة قيم وأع�راف وتقاليد ومعايري

وظيفي�ا داخل إط�ار ينظمها ويش�ملها يف تدرج خاص

واالجتامعي�ة للجامعة التي ينتمي إليها ،وحرصه
املجتمع (الرحييل . )2006

-5التفكير األخالق�ي  :Moral Thinkingه�و

تعرف بأهنا جمموعة من القيم التي تنتظم يف نس�ق متباين
( خليف�ة  . )2005،وتتض�ح أمهي�ة القي�م للش�باب
اجلامعي املعارص يف كوهنا هتيئ له اختيارات معينة ،حتدد

عملي�ة فكري�ة منظمة وموجه�ه ،يس�تخدم فيها

السلوك الصادر عنهم ،وحتدد شكل االستجابات ،فهي

التخل�ص من عائق أو موق�ف أخالقي غامض

أهدافها يف إطار معياري صحيح .

الف�رد م�ا لديه م�ن خبرات ومعارف م�ن أجل
(حافظ.)1996

 -6احلكم األخالقي  :Moral judgmentهو القرار

ال�ذي يتوص�ل إليه الفرد عندما تواجهه مش�كلة

تتعل�ق بالص�واب واخلط�أ والضمير ،وال�ذي
يتدخل به تفكري الفرد وإحساسه(حافظ.)1997

اإلطار النظري والدراسات السابقة

أوال  :النسق القيمي : The Value system

نظ�را العتب�ار القي�م مفاهي�م دينامي�ة؛ فاألنس�اق

القيمية تبنى يف ضوء جمموعة اس�تعدادات الفرد وتفاعله

هبذا تؤدي دورا يف تش�كيل الشخصية الفردية ،وحتديد
وي�رى العدي�د من علامء النف�س أن القيم تتكون من

ثالث عنارص أو مكونات رئيسة ،وهي :

 -1املك�ون املعريف :ويعتمد علي�ه يف عملية االنتقاء
واالختي�ار للقي�م التي يعتقد أهنا مناس�بة لتنظيم

تفاعله من البيئة املحيطة به.

 -2املك�ون الوج�داين  :ويعرب عن�ه يف ضوء تفضيل

الفرد لقيمة معينة دون غريها ،أو ش�عوره أن قيام

حمددة تك�ون مرغوب�ة لديه ،وقيام أخ�رى تكون

غري مرغوبة له.

 -3املكون السلوكي  :ويراد به أن القيم بمثابة مرشد

م�ع اآلخري�ن ،وما يلق�اه من دع�م أو كف حي�ال القيم

أو موجه للس�لوك ،حيث إن النشاط أو السلوك

يمكن اكتس�ابه من خلال املصادر الدينية ،واإلنس�انية،

قيم( عويف. )2013 ،

املتعارف عليها يف جمتمعه ،ومن املسلم به أن البناء القيمي

ال�ذي يصدره الفرد يتحدد يف ض�وء ما يتبناه من

مروان بن عيل احلريب :النموذج البنائي املفرس للعالقات االرتباطية بني بعض املتغريات النفسية وأبعاد النسق القيمي لدى طالب اجلامعة
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وتشير األدبي�ات النفس�ية والرتبوي�ة الت�ي تناولت

التبن�ي  /التخيل .وبش�كل ع�ام تعترب هات�ان العمليتان

القيم إىل تعدد أس�س وأبع�اد تصنيف القيم؛ وذلك تبعا

غير منفصلتني متاما ،ب�ل حتدثان مع�ا ويف وقت واحد.

إىل أن القيم تصنف وفق األسس اآلتية :

حي�اة الش�باب؛ إذ تع�د عاملا مهما يف حتقي�ق ال�ذات

الختلاف تصورات الباحثني .وتشير بدوي ()1999

ه�ذا ،وتق�وم القي�م ب�أدوار نفس�ية وتربوي�ة مهم�ة يف

 -1تصني�ف القي�م يف ض�وء الش�يوع :وم�ن خالله

وجتنب والصراع النفيس ،و التبعات الس�لبية للتقلبات

فئات وأفراد املجتمع ،وقيم خاصة تنترش بني فئة

وتشير بع�ض الدراس�ات والبح�وث النفس�ية

يت�م تصنيف القي�م إىل قيم عامة منترشة بني مجيع

معينة من املجتمع.

واملشكالت االقتصادية (.)Malka،2007

والرتبوي�ة الت�ي تناولت القيم و أنس�اقها لدى الش�باب

 -2تصنيف القيم يف ضوء الوسائل والغايات :ومن

العريب بش�كل عام ،والسعودي بش�كل خاص كدراسة

عليه�ا يف حتقي�ق أهداف بعي�دة ،وإىل قي�م غائية

واملي�ل للمعايير االجتامعي�ة  .وكش�فت دراس�ة خليفة

خالله يت�م تصنيف القيم إىل قيم وس�يلية يعتمد

تكون يف حد ذاهتا هي اهلدف.

 -3تصني�ف القي�م يف ضوء البقاء :وم�ن خالله يتم
تصني�ف القي�م إىل قي�م دائم�ة نس�بيا ،وإىل قيم
مؤقتة وعابرة.

 -4تصني�ف القيم يف ض�وء الفردي�ة  /االجتامعية:

الطري�ري ( )1996إىل وجود عالقة ارتباطية بني العمر
( )1998وج�ود العدي�د م�ن مظاه�ر التغير يف نس�ق
القيم لدى الش�باب عرب س�نوات االلتحاق باجلامعة ،إذ

تبين من املقارن�ة بني أفراد عينة الدراس�ة أن قيم طالب

الس�نة الرابع�ة تتجه نح�و القي�م العائلي�ة واالقتصادية

والرتبوي�ة ،يف حين تتج�ه قي�م طلاب الس�نة األوىل

ومن خالل�ه يتم تصنيف القيم إىل قيم ش�خصية

إىل القي�م اإلنجازي�ة  .ويف ذات الس�ياق بين�ت دراس�ة

خصائ�ص ومالمح ،وإىل قيم اجتامعية ترتبط بام

واالجتامعية والدينية والسياس�ية واجلاملية و االقتصادية

 -5تصنيف القيم يف ضوء املحتوى :ومن خالله يتم

واالجتامعي�ة ،ونمو القيم النظري�ة واجلاملية  ،كام أكدت

فردي�ة ذاتي�ة ترتب�ط بما يفضل�ه الش�خص م�ن

هيم اجلامعة ونظام املجتمع.

تصنيف القيم إىل قيم اجتامعية ،وسياسية،ودينية،
ومجالية ،واقتصادية ،ونظرية.

س�فيان ( )1999وج�ود تغير يف نس�ق القي�م النظري�ة
ل�دى طلاب املرحل�ة اجلامعي�ة ،تراج�ع القي�م الدينية

دراس�ة خليفة ( )2005وجود تغري يف نس�ق القيم لدى
الش�باب اجلامع�ي ،ويتمثل ذل�ك يف التناقض الواضح

ويشير خليف�ة ( )2005إىل أن بع�ض األدبي�ات

يف النس�ق القيم�ي من حي�ث تبني العدي�د منهم لبعض

اكتس�اب القي�م وعملي�ة تغير القي�م ،إذ تع�رف عملية

والتبرج ،وانع�دام الثقاف�ة الدينية ،واالهتمام باملوضة،

النفس�ية والرتبوي�ة الت�ي تناول�ت القيم متيز بين عملية
اكتس�اب القيم بأهنا تلك العملية الت�ي من خالهلا يتبنى
الف�رد جمموعة م�ن القيم مقابل التخيل ع�ن قيم أخرى،

بينما تعرف عملي�ة تغيري القي�م بأهنا تل�ك العملية التي
يت�م من خالهلا إعادة توزيع القيم و حتريكها عىل متصل
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القي�م الس�لبية كالتدخين،و االختلاط بني اجلنسين،
و االس�تهتار ،والس�لبية ،والالمب�االة  ،وع�دم احترام

القي�م واملعايير االجتامعي�ة ،وأش�ارت الدراس�ة أيضا
إىل أن م�ن أهم أس�باب هذا التغري يف نس�ق القيم يرجع

بالدرج�ة األوىل إىل التنش�ئة االجتامعي�ة غري الس�ليمة،
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وقصور دور املؤسسات الرتبوية ،والشعور باالغرتاب،

 .)2008وي�رى الباح�ث أن الفه�م الصحي�ح للعالقة

مج�ل اللي�ل ( )2005إىل أن نس�ق القي�م ل�دى طلاب

بتبادلي�ة العالقة والتأثري ،فالتش�ابه يف القي�م والعادات

الرتتيب اآليت  :القيم الدينية ،ثم االجتامعية ،ثم النظرية،

االجتامعي�ة ،كما أن املس�ايرة االجتامعي�ة ل�دى األفراد

واضطراب اهلوية الثقافية والدينية .كام أش�ارت دراس�ة

املرحلة اجلامعية يف اململكة العربية السعودية ينتظم وفق

ثم االقتصادية ،وأخيرا القيم اجلاملية  .يف حني أظهرت
دراس�ة إسماعيل وحج�ازي ( )2013أن األح�داث
السياس�ية التي تبعت م�ا يعرف بث�ورة  25يناير أفرزت

تغريا يف النس�ق القيم�ي لدى طالب وطالب�ات املرحلة
اجلامعي�ة بمرص ،إذ انتظم�ت القيم وف�ق الرتتيب التايل

بين القي�م واملس�ايرة االجتامعي�ة ال يك�ون إال باإلقرار
ل�دى األفراد ي�ؤدي إىل سلامة التفاعالت واملس�ايرة

تس�هم يف مساعدهتم عىل استدماج جمموع القيم السائدة

يف املجتم�ع ،وكلما زاد انج�ذاب الف�رد نح�و مجاعة ما

زادت مسايرته لسلوكياهتا وأعرافها ومبادئها وقيمها.

وتشير األدبي�ات النفس�ية والرتبوية إىل أن املس�ايرة

االجتامعي�ة تقوم ب�أدوار نفس�ية وتربوية مهم�ة يف حياة

 :القي�م املرتبط�ة بالعمل،تليه�ا القيم الديني�ة ،ثم القيم

الش�باب ،منها  :إسهامها يف حتقيق احرتام الذات وتنمية

حني أش�ارت دراس�ة الصقري و البازعي ( )2014إىل

بالذات; Welch; Tittle & Grasmick،2006) Good

السياس�ية ،ث�م العلمية ،ثم االقتصادية ،ث�م اجلاملية  .يف

العمل مع اجلامعة بفعالية وإجيابية ،كام أهنا ترتبط بالتحكم

أن النس�ق القيم�ي لدى طلاب جامعة القصي�م انتظم

 .)&Sanchez،2010ه�ذا ،وي�رى & Pysnnskova

العلمية ،فالشخصية ،فالتنظيمية ،فالدينية ،فاألخالقية،

واملعايير االجتامعي�ة تع�د يف األدبي�ات العلمي�ة نوع�ا

وف�ق الرتتي�ب الت�ايل  :القي�م االجتامعي�ة ،تلته�ا القي�م
ث�م السياس�ية ،ث�م الرتوحيي�ة  .واتفقت دراس�ة كل من

(Feather ،2010 ، Wiley،2011،Ryeckman

 )& Houston ،2011على أن األنس�اق القيمي�ة ل�دى

طلاب املرحلة اجلامعية عادة ما تكون ذات طابع ديني

واجتامع�ي ،وأهن�ا متي�ل إىل القي�م الفردية ،كما أن القيم

السياسية حتتل املرتبة األوىل يف سلم النسق القيمي .

ثانيا :املسايرة االجتامعية Social Conformity

 )2009 ( Studiaأن ع�دم مس�ايرة الش�باب لألعراف

م�ن التمرد على القي�م االجتامعية واألخالقية الس�ائدة
يف املجتمع�ات ،ويعتبر ه�ذا التمرد كخاصي�ة نامئية من

خصائ�ص مرحل�ة الش�باب ،وه�ذا حيت�م أمهي�ة األخذ

بخصائ�ص املرحل�ة العمرية عن�د املحاس�بة األخالقية

والتطبيع والتنشئة االجتامعية  .هذا ،ويعد الشباب أكثر

ميال ملس�ايرة تداعيات العوملة من اإلناث ،وهذه املسايرة

السلوكية ارتبطت بظهور العديد من املشكالت النفسية،
والش�خصية،واألرسية ،واالجتامعية ،كام أن س�لوكيات

يميز روكيش  Rokeachبني ثالثة أنواع من املسايرة

املغاي�رة االجتامعي�ة تكث�ر يف أوس�اط طلاب املرحل�ة

الت�ي حتدث كاس�تجابة ملواق�ف الضغ�وط االجتامعية،

املس�ؤولة ع�ن قوة االجت�اه نحو تعاط�ي املخدرات(مجل

االجتامعي�ة طبقا لله�دف املأمول منها ،وهي :املس�ايرة

اجلامعية بفعل قوة األنا،

كام أهنا تعترب أحد العوامل

واملس�ايرة كسمة ش�خصية ثابتة ومس�تقرة ،واملسايرة يف

الليل  ،2003،إبراهيم وعمر.)2004،

ال متثل أمهية بالنس�بة للش�خص (مكط�وف والعبيدي،

واملس�ايرة االجتامعي�ة إىل أن طلاب املرحل�ة اجلامعية

املواقف اهلامشية من قبيل املجاملة االجتامعية يف مواقف

وتشير الدراس�ات والبح�وث الت�ي تناول�ت القيم

مروان بن عيل احلريب :النموذج البنائي املفرس للعالقات االرتباطية بني بعض املتغريات النفسية وأبعاد النسق القيمي لدى طالب اجلامعة
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لدهيم مغاي�رة اجتامعية تتمثل يف ع�دم االلتزام باملعايري

االرتب�اط ال�ذي خيالط�ه احل�رص عىل اس�تمرار

اجتاهات غير مرغوبة اجتامعيا جت�اه العديد من القضايا

م�ن أن تصاب بأي ظرف ي�ؤدي إىل إضعافها أو

يرج�ع إىل انخفاض مس�ايرة الف�رد للمعايري واألعراف

 -2الفه�م  :ويقصد به فهم الفرد للجامعة يف حالتها

واألع�راف والتقاليد االجتامعي�ة  ،عادة ما يكون لدهيم

األخالقي�ة ،وأن الضع�ف يف النس�ق القيم�ي لدهي�م

االجتامعية السائدة ،وأن مسايرهتم للعادات والثقافات
الت�ي تفرزه�ا وت�روج هل�ا القن�وات الفضائي�ة املخالفة

تقدمه�ا ومتاس�كها وبلوغها أهدافه�ا ،واخلوف

تفككها.

احل�ارضة ،وفهم ملؤسس�اهتا ومنظامهت�ا وعاداهتا

وقيمها ووضعه�ا الثقايف وتارخيه�ا ،وفهم الفرد

للعادات والتقاليد تعد خطرا عىل النس�ق القيمي لدهيم،

للمغ�زى االجتامع�ي ألفعال�ه ،فاملقص�ود به أن

بش�كل كبري عىل نسق القيم الشخصية ،وأنظمة التحفيز

اجلامع�ة ،أي يفهم القيمة االجتامعية ألي فعل أو

باإلضافة إىل أن املس�ايرة االجتامعية لدى الش�باب تؤثر

واإلنجاز ،والتوجيه الذايت للس�لوك لدهيم ،وتعد منبئا
جي�دا بمس�توى التفكير األخالقي،،والش�عور باألمن

النفسي ل�دى طلاب املرحل�ة اجلامعي�ة Hornsey،et

يدرك الف�رد آثار أفعاله وترصفات�ه وقراراته عىل

ترصف اجتامعي يصدر عنه.

 -3املشاركة  :ويقصد هبا اشرتاك الفرد مع اآلخرين
يف عم�ل ما يمليه االهتمام ،وما يتطلبه الفهم من

،.al ،2003) Goodwin & Adonu،2004؛ رش�وان

أعامل تس�اعد اجلامعة يف إش�باع حاجاهتا ،وحل

،2009 Leikas؛ .)Myyrya،et.al ،2010

رفاهيتها ،واملحافظة عىل استمرارها.

وحس�ن 2004،؛ Lönnqvist، et.al ،2009؛ et.al،

ثالثا :املسؤولية االجتامعية .social responsibility

تع�د الس�لوكيات املنتمي�ة إىل املس�ؤولية االجتامعية

بمثابة س�لوكيات نابعة من ذات الفرد ،تدل عىل حرصه

مش�كالهتا ،والوص�ول إىل أهدافه�ا ،وحتقي�ق

وي�رى عب�د اهلل ( )2011أن هن�اك جمموع�ة م�ن

الرشوط واخلصائ�ص التي تعمل عىل حتقيق املس�ؤولية
االجتامعية لدى األفراد ،ومنها :

 -1رضورة ش�عور الفرد باحلرية عن�د اختيار أفعاله

عىل مجاعته ومتاس�كها و استمراريتها وحتقيق أهدافها يف

وترصفات�ه بعيدا عن مش�اعر اإلحس�اس بالقهر

الباحثني والفالسفة أن التهرب من املسؤولية االجتامعية

 -2رضورة ش�عور الف�رد بإثبات اهلوية الش�خصية

ش�تى النواحي (العدل .)1998،ويفترض العديد من
يرتبط باالنح�دار األخالقي(إبراهيم)2004،؛ وبالتايل

فه�ي تع�د مفهوم�ا وركن�ا أساس�يا م�ن أركان التنش�ئة

االجتامعية ،وحتظى بحرص واهتامم خمتلف املؤسس�ات
االجتامعية والرتبوية (أبو محاد و نوافله  .)2012،وحيدد

عثامن ( )1986عنارص املسؤولية باآليت:

 -1االهتامم :ويقص�د به االرتباط العاطفي باجلامعة
الت�ي ينتمي إليه�ا الفرد ،صغيرة أم كبرية ،ذلك
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واإلجبار.

عن�د إص�دار س�لوكياته وم�ا يرتت�ب عليه�ا من
مسؤولية .

 -3رضورة متكين الف�رد م�ن املعرف�ة الش�املة

بالقواعد واألهداف االجتامعية والتنظيمية التي
ينبغ�ي السير عليه�ا بام يضم�ن حتقيق التامس�ك
االجتامعي .وحيدد احلارثي ( )1995أن من أبرز
املظاهر والدالالت للمس�ؤولية االجتامعية التي
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جيب تعزيزها لدى الشاب يف املجتمع السعودي

بغ�ض النظر عن اعتباره�ا عملية عقلي�ة وجدانية راقية

األخط�ار الثقافي�ة واالجتامعي�ة عن�ه ،وااللتزام

واإلدراك ،والتخيل ،والتذكر ،واملقارنة،واالس�تدالل،

اآليت  :املحافظ�ة على متاس�ك املجتم�ع ،ودرء

تؤس�س عىل حمصلة م�ن العملي�ات املعرفي�ة كاالنتباه،

بنظم امل�رور والقواع�د واألع�راف االجتامعية،

وتعتبر مهارات التفكير األخالقي املتمثل�ة يف  :معرفة

املمتلكات العامة ،والرتشيد يف استخدام املوارد،

األخالقي�ة ،وانتق�اء احل�ل األخالق�ي األمثل م�ن أهم

و درء أخط�ار املخ�درات ،واملس�امهة يف محاي�ة
واملحافظة عىل صون حم�ارم اآلخرين وحقوقهم

واحرتام خصوصياهتم .

املفاهيم األخالقية،والفهم األخالقي ،وحتديد املش�كلة
املتطلب�ات احلياتية الواجب عىل طالب املرحلة اجلامعية

تعلمها وإتقاهنا؛ وذلك نظرا لدورها الكبري يف مساعدهتم

وتشري األدبيات النفسية والرتبوية إىل أن املسؤولية

على ح�ل خمتل�ف الرصاع�ات الوجداني�ة واالجتامعية

الش�باب بش�كل عام ،فه�ي ترتب�ط بالقدرة على تنظيم

ويشير اجلعف�ر (  )2008إىل أن مس�توى التفكير

االجتامعي�ة تقوم ب�أدوار نفس�ية وتربوية مهم�ة يف حياة

واألخالقية ( مصطفى ،2007حممد. )2013،

الوق�ت لدى طالب اجلامعة ،و ترتبط باحلكم األخالقي

األخالق�ي خيتل�ف باختلاف ع�دد س�اعات مش�اهدة

تقليل معدالت انتهاك الش�باب لقوانني املرور ،وتس�هم

اهلادف�ة تع�زز من مس�توى التفكير األخالق�ي أكثر من

واالت�زان االنفع�ايل ،وتعتبر م�ن املحددات الرئيس�ة يف

الربام�ج الفضائية ،فالربامج الديني�ة والرتبوية والعلمية

يف تنمية القيم اإلجيابية نحو البيئة ،وحتديد أنامط السلوك

الربامج املوس�يقية والرياضية واملغامرات ،ومن الناحية

وطالبات املرحل�ة اجلامعية ،ترتب�ط بالنضج األخالقي،

ثالثة مس�تويات يسري خالهلا التفكري األخالقي ،وهي :

األداء الوظيف�ي ،وتعزي�ز الق�درة اإلنتاجي�ة ،والش�عور

بع�د التقليدي ،ويضم كل مس�توى من هذه املس�تويات

اجلي�د  ،وترتب�ط باعتناق املب�ادئ األخالقية لدى طالب

واألح�كام األخالقي�ة ،وتس�هم يف زي�ادة مس�توى

النامئي�ة التطوري�ة ي�رى كولبرج  Kohlbergأن هن�اك

املستوى قبل التقليدي ،واملستوى التقليدي ،واملستوى

بالرضا الوظيفي(إسماعيل  ،1999الش�ايب ،2003،

مرحلتني ليصبح عدد املراحل بذلك س�ت مراحل ينمو

خليف�ة ،2008املومن�ي وهياجن�ة2011؛ Scott،et.

وال حيدث أن يتخطى الفرد أحد هذه املراحل إىل املرحلة

Gysusenog،2003؛ إبراهيم ،2004 ،درويش ،2005

 ،al،2011الزب�ون Gregory، Ronald &،2012

.)DeLoughy، 2012

رابعا :التفكري األخالقي : Moral Thinking

خالهلا التفكري األخالقي من أس�فل إىل أعىل بالتدريج،
التالية دون أن يمر هبا .

وي�رى علامء النفس املعرفي�ون أن التفكري األخالقي

يع�زى إىل حم�ددات معرفي�ة متفاعلة مع دواف�ع منطقية

ش�خصية ،وأن القرار األخالقي ل�دى الفرد هو حمصلة

يشري نرص ( )2012إىل أن هناك تداخال بني التنظيم

املعرف�ة الكلية لدى الفرد باملبادئ اخللقية املس�تنبطة من

جيل عند دراسة متغري التفكري األخالقي؛ إذ تعد أساليبه

التقييم األخالق�ي حيدث من جانب عقب فهمه العميق

الوجداين والتنظيم املعريف ،ويظهر هذا التداخل بش�كل

مي�وال ونزع�ات واجتاه�ات أكث�ر م�ن كوهنا ق�درات ،

الس�ياقات االجتامعي�ة املتنوع�ة ،وذل�ك على اعتبار أن

للبنى املنظمة من املعلومات املتفاعلة معا داخل الس�ياق

مروان بن عيل احلريب :النموذج البنائي املفرس للعالقات االرتباطية بني بعض املتغريات النفسية وأبعاد النسق القيمي لدى طالب اجلامعة
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االجتامعي ،وعقب اس�تدخال الف�رد لتلك املعلومات؛

األخالق�ي  Moral judgmentأح�د مكون�ات النم�و

نظري�ات املعرفية الت�ي تناولت حل املش�كالت ،وحتدد

األخالقية  ،و يعد من النواتج املعرفية املبارشة لعمليات

مله�ام انتق�اء احل�ل املالئم ال�ذي يغلق املش�كلة ،وانتقاء

يشير مصطلح احلكم األخالق�ي إىل تقييم الفرد ملس�ار

وعلي�ه يت�م التعام�ل م�ع ه�ذا املتغير وف�ق م�ا حددته

معايير قي�اس ه�ذا املتغري من خلال املحصل�ة النهائية

التوقع األمثل املتس�ق مع احلل األمثل ،والتربير املنطقي

املعطى وراء اتساق املربر مع احلل والتوقع ،وإنتاج املبدأ
اخللق�ي الكام�ن وراء هذا االتس�اق (حاف�ظ .)1997

وعلي�ه فاملش�كلة األخالقية هي بمثابة انع�دام توازن يف

اخللق�ي التي تعكس مدى تش�بع أح�كام الفرد باملبادئ

جتهي�ز املعلوم�ات املرتبط�ة بالتفكير بش�كل ع�ام  .و
األحداث االجتامعية اس�تنادا إىل أح�كام قيمية للذات،

تتج�ه نح�و العدال�ة والص�واب ،وتتميز بق�در عال من
العمومية ،والثبات النسبي ،واملوضوعية ،طبقا للمعايري

املوجهة ألفعال الفرد يف كل تفاعل اجتامعي .

املج�ال املعريف ،جي�ب إصالحه عن طريق إع�ادة بناء أو

ويشير مشرف (  )2009إىل أن التفكير و إصدار

 .وي�رى أبو حط�ب ( )1992أن املوقف املش�كل الذي

بمعن�ى أنه ال يمك�ن أن يت�م تعليمهام من خلال نامذج

تشكيل هذا املجال يف هيئة توازن جيد أو شكل منتظم

احلك�م األخالقي ال حيدثان من خلال التعليم املبارش،

يس�تثري الس�لوك املع�ريف عند الف�رد قد ينش�أ عن نقص

الدروس التعليمية التقليدية ،ولكنهام ينموان من خالل

أنه من األفضل التعبري عن هذه املفاهيم مجيعا بمصطلح

التفاع�ل م�ع اآلخرين .وعلى الرغم من ري�ادة كل من

إىل االس�تجابة أو املخرج�ات أو احلل باملعنى الواس�ع.

املنه�ج اإلكلينيكي يف حتديد مس�توى التفكري األخالقي

املدخلات ،أو األدلة ،أو الوس�ائل ،أو العادات ،ويرى

أكثر شموال ،هو « املعلومات « ،ثم يصل الفرد بعد ذلك

وتؤكد الدراس�ات والبحوث الت�ي تناولت العالقة بني
النسق القيمي والتفكري األخالقي أن التفكري األخالقي
يعتمد بش�كل واضح عىل جودة النس�ق القيمي ،و يعرب

عنه�ا وع�ن منظوم�ة املعتق�دات املعرفي�ة ،وأن التفكري
األخالق�ي يرتبط بالنس�ق القيمي( ب�ن الدن ،2001 ،
Mohammad & Richard، 2006.، ، et al. ;2009

.) Aridag ،George ،et al.،2010

عملي�ات مركب�ة معق�دة تتضم�ن عوام�ل أخ�رى مثل

بياجيه  Piagetو كولربج  Kohlbergاللذين اعتمدا عىل
لدى األفراد؛ استنادا عىل قصص تقدم أزمات افرتاضية

تس�تحث الف�رد لتقديم ق�رارات أخالقي�ة ،إال أن بروز
اجت�اه معاجل�ة املعلومات كمدخل لدراس�ة الس�لوك يف

اآلون�ة األخيرة ق�د غير الكثير م�ن املفاهي�م املرتبطة

بالتفكير اخللق�ي واألحكام اخللقية كعملي�ات معرفية،
وبالت�ايل ستركز الدراس�ة احلالية عىل هاتين العمليتني
وف�ق هذا املنظور بعي�دا عن التصنيف�ات النامئية ملراحل

وباملقاب�ل أش�ار حاف�ظ ( )1996إىل أن االتس�اق

تط�ور النم�و اخللقي.وتشير الدراس�ات الت�ي تناولت

 judgmentي�ؤدي دورا كبيرا وواضح�ا يف اتس�اق

عالقة بين القيم العاطفية وج�ودة احلكم اخللقي ،و إىل

بين التفكري األخالق�ي و األحكام األخالقي�ة Moral

العالقة بني النسق القيمي واحلكم األخالقي إىل ،وجود

القي�م ،كما تس�هم املعرف�ة الصحيح�ة باملب�ادئ والقيم

وجود ف�روق يف األحكام األخالقية تعزى إىل اختالف

االجتامعي�ة ذات املضم�ون اخللق�ي؛ ل�ذا يعتبر احلكم

الدرايس ،وإىل وجود عالقة بني القيم و مس�توى احلكم

يف تبن�ي الطريق�ة الصحيح�ة للتفكير يف املش�كالت
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اخللق�ي ،كما أن احلكم األخالق�ي يعد منبئ�ا جيدا بقيم

األصال�ة والتحديث والعم�ل التطوعي Mohammad

.)& Richard، 2006؛ Chris، et al. ;2009 Aridag
)،et al .2009

و يف ض�وء نتائ�ج البح�وث والدراس�ات الس�ابقة

ثانيا :عينة الدراسة :

هتدف الدراس�ة احلالية إىل تعميم نتائجها عىل جمتمع

طالب املرحلة اجلامعية لدرجة البكالوريوس يف جامعة
ج�دة ،وهو بذل�ك يعترب املجتم�ع املس�تهدف النظري،

أما املجتمع املستهدف املتاح فهو جمتمع كلية الرتبية ،وتم

التي أكدت عىل وجود عالق�ات ارتباطية بني املتغريات

الرتكي�ز عليهم للقرب اجلغرايف من مكان إقامة الباحث

الباح�ث وج�ود معاملات مس�ار لعالق�ة كل م�ن

أفراد العينة النهائية للدراس�ة ( )255طالبا جامعيا ،تم

املس�تقلة موض�ع الدراس�ة واملتغير التاب�ع؛ يفترض

املس�ايرة االجتامعية ،و التفكري األخالقي ،و املس�ؤولية
االجتامعية ،واحلكم األخالقي ،وأبعاد النس�ق القيمي،
والتي يمثلها الشكل التايل .

ووقوع�ه ضمن ح�دود إمكاناته اجلغرافي�ة ،و بلغ عدد
اختيارهم بطريقة عشوائية ملناسبتها ألهداف الدراسة.
ثالثا  :أدوات الدراسة :

ق�ام الباح�ث احل�ايل باس�تخدام ( )5أدوات بحثي�ة

متثلت يف اآليت :

 -1استفتاء القيم :إعداد زهران ورسي (.)1985

هتدف هذه األداة البحثية إىل قياس القيم االجتامعية،

والسياسية،والدينية ،واجلاملية ،واالقتصادية ،والنظرية،
وتتك�ون م�ن ( )48فق�رة ،كل منه�ا حتت�وي على ()3
عب�ارات س�لوكية (أ-ب-ج) ،وهي بذل�ك تتكون من

شكل ( )1يوضح مسارات العالقة االرتباطية بني كل من
املسايرة االجتامعية و التفكري األخالقي و املسؤولية االجتامعية
واحلكم األخالقي وأبعاد النسق القيمي

( )144عب�ارة موضوعة يف مس�تطيل يميزها عن غريها
من العبارات ،وتعرب كل واحدة منها عن إحدى القيم .

اخلصائ�ص الس�يكومرتية لالس�تفتاء :ق�ام زه�ران

ورسي ( )1985بحس�اب اخلصائ�ص الس�يكومرتية

الس�تفتاء القي�م يف البيئة الس�عودية عن طريق حس�اب

منهج الدراسة وإجراءهتا :
أوال :منهج الدراسة :

ق�ام الباحث باس�تخدام املنهج الوصف�ي االرتباطي

ملناسبته ألهداف الدراسة ،والعتامده عىل وصف الواقع
والتعبير عن�ه تعبيرا كميا بش�كل يمد البح�ث بدالئل

قيمة.

معام�ل االرتب�اط بين�ه وبين اختب�ار القي�م لفرين�ون
والب�ورت ،وكان�ت معاملات االرتب�اط بينه�ا عالي�ة،
تراوح�ت بين (0.67و ،)0.90يف حين ق�ام خ�ان

( )1992بحس�اب ص�دق االس�تفتاء على عين�ة م�ن

طلاب املرحل�ة الثانوية ،فوجد أن معاملات االرتباط
بني القي�م االجتامعية ،والسياس�ية ،والدينية ،واجلاملية،
واالقتصادية ،والنظرية تراوحت بني (0.56و)0.77
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.كام قام زهران ورسي ( )1985بحساب ثبات استفتاء

ومرحل�ة عين�ة الدراس�ة ،وع�دم تأثره�ا بعامل

بفاصل زمني مق�داره أس�بوعان ،وتراوحت معامالت

املحكمين م�ن  %100- 87وت�م اإلبق�اء على

الزم�ن ،وق�د امت�دت النس�بة املئوي�ة لتقديرات

القي�م يف البيئ�ة الس�عودية ع�ن طري�ق إع�ادة التطبي�ق

ثبات االستفتاء بني (0.63و ،)0.85يف حني قام خان

مجيع عبارات االس�تفتاء؛ ألهنا نالت نسبة اتفاق

املرحل�ة الثانوية ،فوجد أن معاملات الثبات تراوحت

ب) الص�دق البين�ي أو التق�اريبConvergent :

( )1992بحس�اب ثبات االستفتاء عىل عينة من طالب

بني ( 0.77و .)0.87

عالية .

 :Validityق�ام الباح�ث بتطبي�ق االس�تفتاء عىل

هذا ،وقام الباحث يف الدراس�ة احلالية بالتحقق من

عين�ة مكون�ة م�ن ( )114طالبا جامعي�ا ،ثم قام

أ) ص�دق املحكمين  :قام الباحث بعرض اس�تفتاء

االجتامعية ،والسياس�ية ،والديني�ة ،و اجلاملية ،و

النف�س ،والقي�اس والتقوي�م ،وأص�ول الرتبية؛

لالستفتاء  ،واجلدول ( )1يوضح قيم معامالت

صدق االستفتاء باستخدام طريقتني ،مها:

بحساب معامالت االرتباط البينية لكل من القيم
االقتصادية ،والقيم النظرية ،و مع الدرجة الكلية

القي�م عىل ( )7م�ن املختصني يف جم�االت علم

االرتباط التي أمكن التوصل إليها .

لتحديد مدى مناس�بة عبارات االس�تفتاء لس�ن

جدول ( )1يوضح معامالت االرتباط البينية بني القيم
القيم

1

القيم االجتامعية

-

**0.44 **0.52 ** 0.54

القيم الدينية

-

** 0.40

*0.66

-

-

القيم السياسية
القيم اجلاملية

القيم االقتصادية
القيم النظرية

-

2

3

4

* 0.39

**0.48

** 0.76

*0.54

**0.57

** 0.58

-

** 0.64 ** 0.46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

6

**0.62 **0.50 ** 0.51 ** 0.54
-

-

-

** دالة عند مستوى ( )0.05لطرف واحد

الدرجة
الكلية لالستفتاء

-

-

**0.61

**0.62

**0.72

** 0.66

* دال عند مستوى ( )0.01لطرف واحد

يتبني من اجل�دول ( )1أن معامالت االرتباط البينية

كما ق�ام الباح�ث يف الدراس�ة احلالي�ة بالتحق�ق

وه�ي معاملات دال�ة إحصائي�ا ،يف حين تراوح�ت

م�ن ( )114طالب�ا جامعي�ا ،و باس�تخدام معامل ألفا

(0.57و ،)0.76وهي أيضا معامالت دالة إحصائيا .

على النح�و اآليت  :القي�م االجتامعي�ة ( ،)0.76القيم

بين القي�م الس�ت تراوح�ت بين (0.39و،)0.66

معاملات ارتباط القي�م بالدرجة الكلية لالس�تفتاء بني
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السياس�ية ( ،)0.82القي�م الديني�ة( ،)0.79القي�م

وق�د مي�زت فيها عب�ارات املس�ايرة عن عب�ارة املغايرة،

اجلاملي�ة( ،)0.80القي�م االقتصادي�ة (،)0.79القيم

حي�ث وض�ع أم�ام كل عب�ارة مس�ايرة ح�رف (م) ،و

االستفتاء ككل ( .)0.86ومن النتائج السابقة يتبن أن

املس�ايرة ( )48فق�رة ،وفق�رات املغاي�رة ( )48فق�رة،

يف البيئة الس�عودية؛ مما يؤكد صالحيته لالس�تخدام يف

يت�م اإلجابة عليها وفق التدرج الس�دايس م�ن ( موافق

النظري�ة( ،)0.78يف حين بل�غ مق�دار معام�ل ثبات

اس�تفتاء القيم متتع بدرجة مرتفعة من الصدق والثبات

البحث احلايل .

أم�ام كل عبارة مغايرة ح�رف (غ) بحيث تكون فقرات

وبذل�ك يكون املجموع النهائي لالس�تبيان ( )96فقرة،
متاما ) إىل ( غري موافق إطالقا) .

اخلصائص الس�يكومرتية لالستبيان  :قام الباحث يف

 -2استبيان املسايرة  /املغايرة االجتامعية :إعداد ابن

الدراس�ة احلالية بالتحقق من صدق االس�تبيان  ،وذلك

يتك�ون ه�ذا االس�تبيان م�ن بعدي�ن ،مها  :املس�ايرة

بحساب معامالت االرتباط البينية لكل من بعد املسايرة

مانع (.)1992

بتطبيقه عىل عينة مكونة من ( )96طالبا جامعيا  ،ثم قام

واملغاي�رة ،ويندرج حتت بعد املس�ايرة االجتامعية ()12

االجتامعي�ة واألبعاد الفرعية ال�ـ( )12املكونة له ،وبني

( )12بع�دا فرعيا ،ويتب�ع كل بعد فرع�ي أربع فقرات،

املكونة له .

بع�دا فرعيا ،يف حني يندرج حتت بعد املغايرة االجتامعية

بع�د املغاي�رة االجتامعي�ة واألبع�اد الفرعي�ة ال�ـ()12

جدول ( )2مصفوفة االرتباطات بني بعدي املسايرة واملغايرة االجتامعية واألبعاد الفرعية املكونة
املسايرة االجتامعية

املغايرة االجتامعية

البعد الفرعي
اإليثار

معامل
االرتباط

*0.61

العطاء

*0.58

التمركز
حول اآلخرين

الثقة
االجتامعية

*0.49

التعاون

*0.62

*0.53

القبول

*0.53

العدوانية

*0.43

التنافر

االستقاللية
املساملة

التوحد

*0.42
*0.44

البعد الفرعي

معامل
االرتباط

*0.51

التمركز
حول الذات
التبعية

*0.41
*0.46

التشدد

الرفض

*0.49

*0.45

التبلد

*0.39

االنسجام

التسامح

احلساسية
االجتامعية

*0.48

*0.47

يتبين م�ن اجل�دول ( )2أن مصفوف�ة معاملات

االرتب�اط بين بع�دي املس�ايرة واملغاي�رة االجتامعي�ة

البعد الفرعي

معامل
االرتباط

*0.52

اخلجل

*0.39

التنافس

*0.46

االنغالق

*0.37
*0.56

األخذ

االنعزال

*0.68

البعد الفرعي

معامل
االرتباط

*0.51

واألبع�اد الفرعية املكونة هلام كان�ت معامالت مرتفعة
نسبيا ،و دالة إحصائيا .
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جتاه نفس�ه ،وبعد مسؤولية الفرد جتاه أرسته أو عائلته،

كما قام الباح�ث بالتحقق من معامل ثبات اس�تبيان

املس�ؤولية االجتامعي�ة ،وذل�ك بع�د تطبيق�ه على عين�ة

وبعد مس�ؤولية الفرد جتاه الزملاء واألصدقاء ،وبعد

معامل ألف�ا كرونباخ جاءت قيم معامالت الثبات لبعد

الف�رد جتاه الوطن ،وبعد مس�ؤولية الف�رد جتاه العامل .

مس�ؤولية الفرد جت�اه احلي /اجلريان ،وبعد مس�ؤولية

استطالعية تكونت من ( )96طالبا جامعيا ،و باستخدام

وتت�م اإلجابة على هذا املقياس وف�ق التدرج اخلاميس

املس�ايرة االجتامعي�ة ( ،)0.87وبلغ معام�ل ثبات بعد

م�ن ن�وع ليك�رت م�ن (مواف�ق بش�دة )إىل (أعارض

املغاي�رة االجتامعي�ة ( )0.84يف حني بل�غ معامل ثبات

بشدة) .

االس�تبيان ككل ( .)0.89وهي م�ؤرشات تعد مقبولة

اخلصائ�ص الس�يكومرتية لالس�تبيان :ق�ام الباحث

للوثوق هبذا االستبيان.

بالتحق�ق م�ن ص�دق االس�تبيان ،وذل�ك بتطبيق�ه على

 -3اس�تبيان املس�ؤولية االجتامعية  :إعداد صامدي و

عين�ة مكون�ة م�ن ( )88طالب�ا جامعيا ،ثم قام بحس�اب

هذا االس�تبيان خمصص لطالب املرحلة اجلامعية،

والدرج�ة الكلي�ة لالس�تبيان ،واجل�دول ( )3يوض�ح

عثامنة (.)2009

معاملات االرتب�اط البيني�ة بني أبع�اده الفرعي�ة الـ()6
مصفوفة االرتباطات التي أمكن التوصل إليها.

ويتكون من س�تة أبعاد فرعية تشمل  :مسؤولية الفرد

جدول ( )3مصفوفة االرتباطات بني األبعاد الفرعية

املكونة ملقياس املسؤولية االجتامعية والدرجة الكلية للمقياس
القيم

مسؤولية الفرد جتاه نفسه

1

3

2

4

5

6

7

-

** 0.73 ** 0.49 ** 0.61 ** 0.57 ** 0.76 ** 0.66

مسؤولية الفرد جتاه الزمالء

-

-

*0.59

*0.74

**0،67

**0.43

مسؤولية الفرد جتاه الوطن

-

-

-

-

*0.66

**0.52

الدرجة الكلية للمقياس

-

-

-

مسؤولية الفرد جتاه أرسته
مسؤولية الفرد جتاه احلي

مسؤولية الفرد جتاه العامل

-

-

-

-

**0.56 ** 0.68 ** 0.69 ** 0.54 ** 0.51

-

** 0.73 **0.70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

** 0.73

يتبين م�ن اجل�دول ( )3أن مصفوف�ة معاملات

األبع�اد الس�تة بالدرجة الكلية بين ( 0.52و،)0.73

املكون�ة الس�تبيان املس�ؤولية االجتامعي�ة تراوحت بني

كما ق�ام الباح�ث بالتحقق م�ن معام�ل ثبات اس�تبيان

االرتب�اط بين األبع�اد الفرعي�ة الس�تة فيما بينه�ا و
(0.51و ،)0.76يف حين تراوحت معامالت ارتباط
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تكون�ت م�ن ( )88طالبا جامعيا ،و باس�تخدام معامل ألفا
كرونباخ بلغ معامل ثبات االستبيان ككل ( ،)0.891وهي
مؤرشات تعد مقبولة للوثوق هبذا االستبيان .

 -4مقياس التفكري األخالقي :إعداد حافظ (.)1996
قام حافظ ( )1996بإعداد هذا املقياس لطالب املرحلة
اجلامعي�ة يف ض�وء متغريات النم�وذج الرباع�ي (النموذج
الفرعي لعملية التفكري) لف�ؤاد أبو حطب 1988م ،ومتت
صياغة مفردات املقياس يف شكل مشكالت ،متثل كل منها
فج�وة معرفي�ة ،وذلك وفق متغير نوع املش�كلة باعتبارها
مش�كالت اجتامعي�ة و أخالقي�ة س�لوكية تتمث�ل يف عرش
مشكالت تتناول :الصداقة ،االختالس ،اخليانة ،الرصاع،
الث�روة ،زواج بالتهديد ،الش�هامة ،حس�ن الني�ة ،النكران،
ش�كوك الغرية ،ومتت صياغة تلك املش�كالت وفق متغري
مس�توى املعلوم�ات ،باعتب�ار أن صياغ�ة املش�كلة يت�م يف

ش�كل منظومة ،ويتم انتقاء احلل بأسلوب معريف يتمثل يف
إغالق حل املشكلة ،أو انتقاء التوقع األمثل املتسق مع احلل
املالئم ،أو التربير املنطقي املعطى وراء اتساق املربر مع حل
التوقع ،أو إنتاج املبدأ األخالقي الكامن وراء هذا االتساق
 .وقام حافظ ( )1996بحس�اب صدق املقياس من خالل
ارتباطه بمقياس حتديد القضايا املحددة ( ).D.I.Tالذي قننه

للبيئة العربية سليامن اخلرضي ،وبلغ معامل ارتباط املقياس
باملح�ك ( ،)0.38كام ق�ام معد املقياس بحس�اب معامل
ثبات باستخدام طريقة إعادة االختبار مرتني بفاصل زمني
ثالثة أس�ابيع عىل عينة التقنني (ن= ،)50وبلغ هذا املعامل
( ،)0.92يف حين بل�غ معام�ل ثبات املقياس باس�تخدام
التجزئة النصفية (.)0.73
اخلصائ�ص الس�يكومرتية للمقي�اس  :ق�ام الباح�ث

يف الدراس�ة احلالي�ة بحس�اب معاملات االرتب�اط بين
املشكالت العرش املكونة للمقياس والدرجة الكلية له .

جدول ( )4يوضح مصفوفة قيم معامالت االرتباط البينية بني درجة كل مشكلة

من املشكالت املكونة ملقياس التفكري األخالقي وبني الدرجة الكلية للمقياس(ن=.)101
م

املشكلة

1

1

الصداقة

** 058 **0.52 **0.62 ** 0.44 * 0.36 ** 0.54 *0.50 ** 0.53 ** 0.60 ** 0.40 -

3

اخليانة

2
4
5
6

االختالس

-

الرصاع

-

زواج
بالتهديد

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الثروة

7

الشهامة

9

النكران

8

2

3

4

5

حسن النية

-

-

-

 10شكوك الغرية -

6

7

8

10

9

الدرجة
الكلية

-

**049 **0.42 **0.45 * 0.32 ** 0.51 ** 0.57 *0.37 *0.42 ** 0.76

-

-

**0.61 *0.39 **0.44 ** 0.46 ** 0.59 ** 0.64 *0.49 *0.54

-

-

-

**0.43 **0.44 **0.56 **0.43 **0.47 **0.27 **0.47

-

-

-

*0.39 *0.31 **0.52 **0.57 * 0.34 ** 0.58

-

-

-

**0.56 **0.49 **038 **0.52 *0.66

-

-

-

**0.55 **0.60 **0.48 **0.44

-

-

-

**0.62 0.40 ** 0.35

-

-

--

** 0.44 *0.39

-

-

-

-

مروان بن عيل احلريب :النموذج البنائي املفرس للعالقات االرتباطية بني بعض املتغريات النفسية وأبعاد النسق القيمي لدى طالب اجلامعة
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**0.46
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يتبني من اجلدول ( )4أن املقياس يتسم بمعامالت ارتباط

لفؤاد أبو حط�ب 1988م ،باعتبار أن احلكم األخالقي

دال�ة إحصائيا عن�د مس�تويي ( 0.01و . )0.05يف حيت

املب�ادئ الت�ي يصدره�ا الف�رد بع�د مضي فج�وة زمنية

 ،)0.76ومجيعها كانت دالة إحصائيا عند مستويي (0.01

بمح�ك الص�واب واخلطأ  .ويتكون املقي�اس من ()40

عينة مكونة من ( )101طالب جامعي وقد تم حساب معامل

عب�ارة ثلاث خي�ارات (مواف�ق –حمايد -مع�ارض) .

أن قيم معامالت ثبات املشكالت العرشة املكونة للمقياس

صدق املحكمني ،ومن خالل صدق املحك ،إذ قام معد

مناس�بة تراوح�ت بين ( )0.62-0.39ومجيعه�ا كانت

تراوحت معامالت االرتباط بني املش�كالت بني (-0.39

و  .)0.05كام قام الباحث بإجياد معامل ثبات املقياس عىل

ثبات القائمة باس�تخدام معامل ثب�ات ألفا كرونباخ ،فوجد

على الت�وايل بلغ�ت(-0.84-0.81–0.81-0.72

 ،)0.83-0.75-0.68-0.74-0.83وبل�غ معامل

ضمن املتغيرات البعدي�ة للتفكري األخالقي ،ويش�مل

لقي�اس التفكري األخالق�ي ،ويتحدد احلك�م األخالقي
عب�ارة منها س�ت عب�ارات لكش�ف الك�ذب وأمام كل
وق�ام مع�د املقياس بحس�اب صدق املقي�اس من خالل

املقي�اس بحس�اب معام�ل االرتباط بني مقي�اس احلكم
األخالقي و مقي�اس حتديد القضايا املح�ددة ().D.I.T

ثب�ات املقياس ككل ( .)0.86ويتبني من العرض الس�ابق

ال�ذي يقي�س نفس املفه�وم تقريبا إال أن�ه خيتلف عنه يف

احلايل يتمت�ع بدالالت إجيابية ومش�جعة ،ت�دل عىل صدق

قام حافظ ( )1996بحس�اب ثبات املقياس باس�تخدام

لنتائ�ج الص�دق والثب�ات أن املقياس املس�تخدم يف البحث

فعاليته يف التمييز بني الطالب ،وبذلك يطمئن الباحث هلذا

املقياس من حيث استخدامه يف البحث احلايل .

 -5مقياس احلكم األخالقي :إعداد حافظ (.)1996

ق�ام حاف�ظ ( )1996بإع�داد هذا املقي�اس لطالب

املرحل�ة اجلامعي�ة يف ض�وء متغريات النم�وذج الرباعي

طبيع�ة البناء ،وبلغ معامل االرتباط بينهام ( ،)0.52كام
طريقة إعادة االختبار مرتني بفاصل زمني ثالثة أسابيع،
وبل�غ هذا املعامل ( ،)0.91وبلغ معامل ثبات املقياس
باستخدام التجزئة النصفية (.)0.66

اخلصائ�ص الس�يكومرتية للمقي�اس :ق�ام الباح�ث يف

الدراسة احلالية بحساب معامالت االرتباط بني املشكالت
العرش املكونة للمقياس والدرجة الكلية (ن=.)63

جدول ( )5يوضح مصفوفة قيم معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس.

رقم
العبارة

معامل
االرتباط

2

**049

4

*0.33

1

3

5
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رقم
العبارة

معامل
االرتباط

10

**0.45

12

**0.41

** 058

9

**0.61

11

**0.50

13

رقم
العبارة

معامل
االرتباط

18

* 0.32

**0.62

17

**0.44

19

**0.62

20

21

رقم
العبارة

معامل
االرتباط

26

** 0.57

** 0.44

25

** 0.46

27

** 0.44

29

** 0.54

28

رقم
العبارة

معامل
االرتباط

34

*0.42

** 0.54

33

** 0.64

35

** 0.79

** 0.66

36

37

** 0.53
*0.54

**063

**0.71
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رقم
العبارة

معامل
االرتباط

7

*038

6

8

رقم
العبارة

معامل
االرتباط

15

**0.52

**0.52

14

**0.48
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رقم
العبارة

معامل
االرتباط

23

**0.66

**0.57

22

**0.44

24

يتبين من اجلدول ( )5أن املقياس يتس�م بمعامالت

* 0.34

** 0.58

رقم
العبارة

معامل
االرتباط

31

** 0.76

30

32

رقم
العبارة

معامل
االرتباط

39

**0.72

** 0.60

38

**0.48

40

**0.55

**0.62

نتائج الدراسة ومناقشتها

ارتباط مناسبة تراوحت بني( ،)0.63-0.42ومجيعها

نص التساؤل األول للدراسة احلالية عىل  :ما ترتيب

يف حي�ت تراوح�ت معاملات االرتباط بين العبارات

لإلجابة عن هذا التساؤل تم استخدام املتوسط احلسايب

كان�ت دالة إحصائيا عند مس�تويي ( 0.01و ،)0.05
املكونة للمقياس بني ( ،)0.79-0.32ومجيعها كانت
دالة إحصائيا عند مس�تويي ( 0.01و  .) 0.05كام قام

الباحث بإجياد معامل ثبات املقياس عىل عينة مكونة من
( )63طالبا جامعيا ،وقد تم حساب معامل ثبات املقياس

باس�تخدام معامل ثب�ات ألفا كرونباخ ،فوج�د أن قيمة
معام�ل الثبات تس�اوي ( .)0.77ويتبين من العرض

الس�ابق لنتائج الصدق والثبات أن املقياس املستخدم يف

البحث احلايل يتمتع بدالالت إجيابية ومشجعة تدل عىل
صدق�ه وثباته؛ وبذلك يطمئ�ن الباحث هلذا املقياس من

حيث استخدامه يف البحث احلايل .

رابعا :األساليب اإلحصائية املستخدمة يف معاجلة بيانات

البحث:

اس�تخدم الباحث جمموعة من األساليب اإلحصائية

و

النس�ق القيم�ي ل�دى طالب املرحل�ة اجلامعي�ة؟
واالنحراف املعياري .

جدول ( )6يوضح املتوسطات احلسابية واالنحرافات
املعيارية للنسق القيمي مرتبا تنازليا

النسق القيمي

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

الرتتيب
التنازيل
1

القيم السياسية

49.17

2.40

القيم االجتامعية

47.56

2.87

2

القيم االقتصادية

45.28

3.14

3

القيم الدينية

45.10

2.55

4

القيم النظرية

39.83

3.10

5

القيم اجلاملية

39.21

4.86

6

يف معاجل�ة بيان�ات الدراس�ة ،وه�ي  :املتوس�طات

يتبين م�ن اجل�دول ( )6أن القي�م السياس�ية جاءت

أسلوب حتليل املسار  Path Analysisعرب حزمة برنامج

اجلامعية ،وذلك بمتوس�ط حس�ايب بل�غ ( ،)49.17يف

واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية ،كام تم استخدام

يف املرتب�ة األوىل يف النس�ق القيمي ل�دى طالب املرحلة

ليزرل  ،)Lisrel 8.8( 8.8باإلضافة إىل استخدام حتليل

حني ج�اءت القيم االجتامعي�ة يف املرتب�ة الثانية ،وذلك

باستخدام طريقة . Stepwise

إذ جاءت يف املرتبة الثالثة ،وذلك بمتوس�ط حس�ايب بلغ

االنح�دار املتع�دد Multiple Regression Analysis

بمتوسط حسايب بلغ ( ،)47.56تلتها القيم االقتصادية،

مروان بن عيل احلريب :النموذج البنائي املفرس للعالقات االرتباطية بني بعض املتغريات النفسية وأبعاد النسق القيمي لدى طالب اجلامعة
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( ،)45.28ث�م ج�اءت القي�م يف املرتبة الديني�ة الرابعة

وأوركت Orkut ،وغريها) التي أسهمت يف شغل ُجل

بمتوس�ط حس�ايب بل�غ ( ،)45.10ث�م ج�اءت القي�م

أوق�ات الش�باب يف حموالت البحث ع�ن األصدقاء ،و

( ،)39.83يف حين ج�اءت القي�م اجلاملي�ة يف املرتب�ة

م�ا أدى إىل تعزيز مقومات انش�غال الش�اب عن اإليفاء

يف املرتب�ة اخلامس�ة النظري�ة ،إذ بلغ متوس�طها احلس�ايب
السادسة ،وذلك بمتوسط حسايب بلغ (.)38.21

التع�رف على األح�داث واملعلوم�ات التي هيت�م ،وهو

بمتطلب�ات احلي�اة األرسي�ة و االجتامعية،وعلي�ه فتلك

وال�ذي يظه�ر من النتيج�ة الس�ابقة أن هنالك تغريا

التطبيق�ات التقنية وما تقدمه من خدمات وتس�هيالت

اجلامعي�ة ،إذ تص�درت القي�م السياس�ية ترتيب النس�ق

والثقاف�ات وعوملته�ا ،عطف�ا عىل ما يس�ببه تعزيز بعض

واضح�ا يف س�لم النس�ق القيمي ل�دى طلاب املرحلة
القيمي لدى طالب املرحلة اجلامعية .ويرى الباحث أن
ه�ذه النتيج�ة تعد منطقية بع�ض اليشء؛ نظ�را ملا متر به
بع�ض دول العامل العريب من أح�داث وهزات وتقلبات

يب�دو أهن�ا ارتبط�ت أيض�ا بمش�كالت انتق�ال القي�م

التحوالت االجتامعية عىل مستوى العالقات االجتامعية
 .وبش�كل عام جاءت هذه النتيجة خمالفة ملا أشارت إليه
دراس�ة (الصق�ري و البازع�ي )2014،ومتفق�ة م�ع ما

سياس�ية ،تصدرت املش�هد اإلعالمي واالجتامعي ممثال

أشارت إليه دراسة (مجل الليل.)2005،

الس�يايس فرض أفرز مجلة م�ن اآلراء واألحكام العقلية

املادي�ة واملالي�ة وباملس�تقبل الوظيف�ي ،وم�ا يرتتب عىل

بش�بكات التواص�ل من�ذ ع�ام 2011م ،وه�ذا الواقع

وي�رى الباح�ث أن انش�غال الش�باب بالنواح�ي

داخ�ل البن�اء القيم�ي للش�اب اجلامعي ،والذي يش�عر

الواق�ع االجتامعي و الزواجي واالس�تقرار األرسي من

تلك األحداث ،وهذه املعايش�ة اليومية تولد عنها اهتامم

نظره ،فكل تلك املش�اعر واملخاوف انعكست عىل مجلة

القول بأن هذه النتيجة جاءت متفقة مع نتائج دراسة كل

داخ�ل البن�اء القيمي للش�اب اجلامعي ،ويمك�ن القول

بأنه ال يس�تطيع أن يعيش بمعزل عن جمريات وسياقات
وانش�غال بالقضايا

السياس�ية  .وبشكل عام يمكن

م�ن ( Feather ،2010؛ Wiley،2011؛ Ryeckman

 )& Houston ،2011يف حين جاءت خمالفة لدراس�ة (

رشوان و حسن 2004،؛ عبداهلل . )2008 ،

متطلب�ات والتزام�ات مادية يتوج�ب تلبيتها من وجهة

اآلراء واألح�كام العقلي�ة املتعلقة بالش�أن االقتصادي
بأن ه�ذه النتيجة تعد منس�جمة مع ما يش�هده العامل من

حتدي�ات اقتصادي�ة ،ومن تعزيز قيم العومل�ة االقتصادية

الت�ي أس�همت يف نشر و تدعيم ثقافة االس�تهالك لدى

ويمك�ن تفسير تراجع القي�م االجتامعي�ة يف ترتيب

الش�باب ،وبش�كل ع�ام ج�اءت ه�ذه النتيج�ة متفق�ة

نظرا لرتاجع اهتامم الش�باب بش�ؤون احلي�اة االجتامعية

اللي�ل ،2005،عبد اهلل )2008 ،والتي أش�ارت إىل أن

النس�ق القيم�ي إىل املرتبة الثانية بدال م�ن املرتبة األوىل؛

وف�ق س�ياقها الواقع�ي ،إذ أف�رزت ش�بكات التواصل
االجتامعي  Social networkingجمموعة من التطبيقات

التكنولوجية ( كاملحادثة  ،Chattingوالتويرت ،Twitter

في�س ب�وك  ،Facebookوم�اي س�بيس ،Myspace
و والي�ف ب�وون  ،live Bonnوه�اي فاي�ف ،High 5
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م�ع نتائ�ج دراس�ة (رش�وان و حس�ن ،2004،مج�ل

القيم االقتصادية جاءت يف املراتب املتوس�طة من س�لم
النسق القيمي لدى طالب املرحلة اجلامعية .

وعن�د اس�تعراض تراج�ع القي�م الديني�ة يف ترتيب

النسق القيمي إىل املرتبة الرابعة بدال من املراتب األوىل

وفق�ا ملا أش�ارت إلي�ه نتائج دراس�ة (س�فيان،1999،
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مج�ل اللي�ل ،2005،اسماعيل وحج�ازي .)2013،و

والس�عي نح�و اإلتق�ان ،واحل�ط م�ن القيم�ة اجلاملي�ة

م�ن املؤرشات اخلطيرة ونواقيس خطر ،البد من زيادة

مقومات اجلمال يف اللباس واملظهر ،و التقليل من قيمة

ي�رى الباحث أن ه�ذا الرتاجع يضم�ن يف طياته العديد

لألشياء املحيطة به ،ولعل أبلغ دليل عىل ذلك هو افتقاد

التمعن فيها وفق إطار شمويل جيمع بني الرؤية الرشعية

املنج�زات العلمية واألدبية والفني�ة والرتاثية .إن هيمنة

الفكري�ة والعقدية املنحرفة،واملس�توعبة لنتائج تواضع

تش�كل حتديا ومعيقا كبريا أمام خمتل�ف جمتمعات العامل

والنفس�ية واالجتامعي�ة املدركة خلطورة ب�روز التيارات

وعومل�ة الثقاف�ة االس�تهالكية عىل س�لوكيات الش�باب

دور العلماء والدعاة والباحثني النفس�يني والرتبويني يف

النامي؛ لذا يس�توجب من خمتلف املؤسس�ات الرسمية

و فعالي�ة يف الوص�ول إىل الش�باب ،خاص�ة يف ظ�ل

املي�ول نحو اكتش�اف احلقائ�ق والقوانين وتنمية ميول

الع�امل العريب منذ ع�ام 2011م ،والتي تتطلب رضورة

ن�ص التس�اؤل الث�اين للدراس�ة احلالي�ة على  :م�ا

الوص�ول إىل الش�باب بأس�اليب وطرق أكث�ر ابتكارية
التحديات والتقلبات واألحداث الدموية التي يشهدها

وغري الرس�مية رضورة إجياد إسرتاتيجيات تعنى بتنمية

التذوق الفني.

الوعي الديني بمقتضيات الرشيعة والعقيدة اإلسالمية

النموذج البنائي املفرس للعالقات االرتباطية بني كل من

النس�ق القيمي ،واللتان تشيران إىل عدم اهتامم طالب

االجتامعية ،واحلك�م األخالقي ،وأبعاد النس�ق القيمي

 .وي�رى الباحث أن تذيل القيم النظرية واجلاملية س�لم
املرحلة اجلامعية بالنواحي العقلية واجلاملية ،وعدم ميله

إىل اكتش�اف احلقائق وقوانني الت�ذوق الفني تعد نتيجة

غير مس�تغربة؛ إذ إن طبيع�ة املرحل�ة العمري�ة لطالب

املس�ايرة االجتامعي�ة ،والتفكري األخالقي ،واملس�ؤولية
ل�دى طلاب املرحل�ة اجلامعي�ة؟ .ولإلجاب�ة ع�ن هذا
التس�اؤل ت�م اس�تخدام أس�لوب حتلي�ل املس�ار Path

 Analysisعبر حزم�ة برنام�ج لي�زرل Lisrel( 8.8

املرحل�ة اجلامعي�ة ،وطبيع�ة واقع حياهتم الش�خصية و

 ،)8.8وذل�ك ملطابق�ة مصفوفة معاملات االرتباط بني

م�ن العوامل املس�همة يف وأد روح اإلب�داع واالبتكار،

النتائج كام يف اجلدول التايل.

املعيشية ذات النمط االس�تهالكي الصاخب؛ قد تكون

املتغيرات الت�ي يتضمنه�ا النم�وذج املقترح ،وظهرت

جدول ( )7مؤرشات حسن املطابقة لنموذج حتليل املسار العالقات االرتباطية بني املتغريات املستقلة والتابعة
م
1
2

3

4

5

6

اسم املؤرش

االختبار اإلحصائي كا
2
مستوى داللة كا
نسبة كا

2

2

قيمة املؤرش
X2

df/ X2

مؤرش حسن املطابقة GFI

مؤرش حسن املطابقة املصحح

AGFI

جذر متوسط مربعات البواقي RMSR

جذر متوسط خطأ االقرتاب RMSEA

7.69
0.06

2.56

0.99

املدى املثايل للمؤرش

أن تكون قيمة كا 2غري دالة
إحصائيا
(صفر ) إىل ()5

(صفر ) إىل ()1

0.93

(صفر ) إىل ()1

0.08

(صفر ) إىل ()0.1

0.06

(صفر ) إىل ()0.1
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م

اسم املؤرش

قيمة املؤرش

7

مؤرش الصدق الزائف املتوقع للنموذج احلايل
مؤرش الصدق الزائف املتوقع للنموذج املشبع ECVI

0.016
0.017

9

مؤرش املطابقة املقارن CFI

0.97

8

مؤرش املطابقة املعياري NFI

10

مؤرش املطابقة النسبي RFI

0.96

املدى املثايل للمؤرش

أن تكون قيمته للنموذج احلايل أقل
من نظريتها للنموذج املشبع
(صفر ) إىل ()1

(صفر ) إىل ()1

0.79

ويتبين م�ن اجل�دول ( )7أن بيانات الدراس�ة حققت

(صفر ) إىل ()1

الزائ�ف املتوق�ع للنم�وذج املش�بع ،)0.017( ECVI

أفض�ل مطابق�ة م�ع النم�وذج املقترح ،إذ بل�غ معام�ل

وبل�غ م�ؤرش حس�ن املطابق�ة  ،)0.99( GFIو م�ؤرش

جذر متوسط خطأ االقرتاب  ،)0.08( RMSEAمعامل

إىل ذل�ك يتبني من اجلدول ( )7أن مجيع مؤرشات املطابقة

االختب�ار اإلحصائ�ي كا ،)7.69( 2يف حين بلغ معامل

حس�ن املطابق�ة املصح�ح  ،)0.93( AGFIوباإلضاف�ة

جذر متوس�ط مربعات البواق�ي  )0.06( RMSRوهي

 :املعي�اري  ،NFIواملق�ارن  ،CFIو املطابقة النس�بي RFI

للنموذج احل�ايل ( )0.016وهو أقل م�ن مؤرش الصدق

املقرتح يتطابق بصورة جيدة مع بيانات الدراسة احلالية .

قيم أقل من ( ،)0.1كام بلغ مؤرش الصدق الزائف املتوقع

تقع يف املدى املثايل جلودة املطابقة مما يشير إىل أن النموذج

جدول ( )8التأثريات التي تضمنها نموذج حتليل املسار ومستوى داللتها اإلحصائية
املتغري الكامن

املسايرة االجتامعية

التأثري

خ

ت

التفكري األخالقي

التأثري

خ

ت

املسؤولية االجتامعية

التأثري

خ

ت

احلكم األخالقي

التأثري

خ

ت

القيم االجتامعية **2.96 0.074 0.219 2.42** 0.6 0.155 *3.42 0.091 0.319 **2.14 0.105 0.32
القيم السياسية *3.11 0.094 0.281 *4.6 0.05 0.247 2.10** 0.06 0.135 *2.01 0.78 0.157

القيم الدينية

*6.3 0.05 0.325 *6.19 0.05 0.33 *2.75 0.06 0.172 **1.97 0.74 0.154

القيم اجلاملية

*3.22 0.03 0.08

القيم االقتصادية *4.59 0.06 0.271

القيم النظرية

2.16* 0.11 0.237 *3.78 0.06 0.252

** دالة عند مستوى ()0.05
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**4.59 0.06 0.27 *2.86 0.06 0.19
*5.19 0.06 0.333

* دال عند مستوى ()0.01
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يتبني من اجلدول ( )8اآليت :

 -1بالنس�بة لتأثير املس�ايرة االجتامعي�ة على أبع�اد
النسق القيمي :

يتبين من اجل�دول ( )8وج�ود تأثري إجي�ايب مبارش

 -3بالنس�بة لتأثير املس�ؤولية االجتامعية على أبعاد
النسق القيمي :

يتبين من اجلدول ( )8وج�ود تأثري إجيايب مبارش

دال إحصائيا عند مستويي ( )0.01و ()0.05

دال إحصائي�ا عند مس�تويي ( )0.01و ()0.05

للمس�ؤولية االجتامعي�ة على أبع�اد النس�ق

ل�دى طلاب املرحلة اجلامعي�ة ،حيث بل�غ مقدار

بل�غ مق�دار تأثري املس�ؤولية االجتامعي�ة عىل بعد

للمس�ايرة االجتامعي�ة على أبع�اد النس�ق القيمي

القيم�ي ل�دى طلاب املرحل�ة اجلامعي�ة ،حيث

تأثري املس�ايرة االجتامعية عىل بعد القيم االجتامعية

القيم االجتامعي�ة ( ،)0.15أما تأثري املس�ؤولية

السياس�ية فبلغ ( ،)0.15يف حين بلغ مقدار تأثري

( ،)0.24يف حين بل�غ مق�دار تأثري املس�ؤولية

( )0.32أما تأثري املسايرة االجتامعية عىل بعد القيم
املسايرة االجتامعية عىل بعد القيم الدينية (،)0.15

كما بلغ مق�دار تأثري املس�ايرة االجتامعي�ة عىل بعد

االجتامعي�ة على بع�د القي�م السياس�ية فبل�غ
االجتامعية عىل بعد القيم الدينية ( ،)0.33وبلغ
مقدار تأثري املس�ؤولية االجتامعي�ة عىل بعد القيم

القي�م االقتصادي�ة ( ،)0.27يف حين بل�غ مقدار

االقتصادي�ة ( ،)0.19يف حين مل يوج�د تأثير

( ،)0.25يف حين مل يوج�د تأث�ر دال إحصائي�ا

اجلاملية والنظرية .

تأثير املس�ايرة االجتامعي�ة على بعد القي�م النظرية
للمسايرة االجتامعية عىل بعد القيم اجلاملية.

 -2بالنس�بة لتأثير التفكير األخالق�ي على أبع�اد
النسق القيمي :

دال إحصائي�ا للتفكري األخالقي على بعد القيم

 -4بالنس�بة لتأثري احلكم األخالقي عىل أبعاد النسق
القيمي :

يتبني م�ن اجلدول ( )8وجود تأثير إجيايب مبارش

يتبين من اجلدول ( )8وج�ود تأثري إجيايب مبارش

دال إحصائيا عند مستويي ( )0.01و ()0.05

للتفكري األخالقي عىل أبعاد النس�ق القيمي لدى

طالب املرحل�ة اجلامعية ،حيث بل�غ مقدار تأثري

دال إحصائيا عند مستويي ( )0.01و ()0.05

للحكم األخالقي عىل أبعاد النس�ق القيمي لدى

طلاب املرحلة اجلامعية ،حيث بل�غ مقدار تأثري

احلك�م األخالق�ي على بع�د القي�م االجتامعي�ة

( )0.31أم�ا تأثير التفكري األخالق�ي عىل بعد

السياسية فبلغ ( ،)0.28يف حني بلغ مقدار تأثري

التفكير األخالق�ي على بع�د القي�م االجتامعية

القي�م السياس�ية فبل�غ ( ،)0.13يف حين بل�غ
مق�دار تأثير التفكري األخالق�ي عىل بع�د القيم
الديني�ة ( )0.17كما بل�غ مق�دار تأثير التفكري

األخالق�ي على بع�د القي�م النظري�ة (،)0.11
يف حين مل يوج�د تأثير دال إحصائي�ا للتفكير

األخالقي عىل بعد القيم اجلاملية واالقتصادية .

()0.21أما تأثري احلكم األخالقي عىل بعد القيم
احلكم األخالقي عىل بعد القيم الدينية (،)0.32
وبلغ مقدار تأثري احلكم األخالقي عىل بعد القيم
اجلاملي�ة ( ،)0.08كام بلغ مقدار تأثري املس�ؤولية

االجتامعية عىل بع�د القيم االقتصادية (،)0.27
يف حني بلغ مقدار تأثري احلكم األخالقي عىل بعد

القيم النظرية (. )0.33
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وعليه يمكن صياغة معادالت املسار املستخلصة من

 -5القي�م االقتصادية لدى طلاب املرحلة اجلامعية

 -1القيم االجتامعية لدى طالب املرحلة اجلامعية =

املس�ؤولية االجتامعي�ة  )0.27( +احلك�م

األخالق�ي  )0.15( +املس�ؤولية االجتامعية +

 -6القي�م النظري�ة ل�دى طلاب املرحل�ة اجلامعية

النموذج املقرتح وفق الصيغ اآلتية:

( )032املس�ايرة االجتامعية  )0.31( +التفكري

( )0.21احلكم األخالقي.

 -2القيم السياس�ية لدى طلاب املرحلة اجلامعية =
( )0.15املسايرة االجتامعية  )0.13( +التفكري
األخالق�ي  )0.24(+املس�ؤولية االجتامعي�ة +

( )0.28احلكم األخالقي.

= ( )0.27املس�ايرة االجتامعي�ة )0.19( +
األخالقي.

= ( )0.25املس�ايرة االجتامعي�ة )0.23(+
التفكري األخالقي  )0.33( +احلكم األخالقي.

نص التساؤل الثالث للدراسة احلالية عىل :

ما مقدار القيمة التنبئية لكل من املسايرة االجتامعية،

 -3القي�م الديني�ة ل�دى طالب املرحل�ة اجلامعية =

و التفكري األخالقي،و املس�ؤولية االجتامعية،واحلكم

األخالق�ي  )0.33(+املس�ؤولية االجتامعي�ة +

ل�دى طلاب املرحل�ة اجلامعي�ة؟ و لإلجاب�ة ع�ن

( )0.15املسايرة االجتامعية  )0.17(+التفكري
( )0.32احلكم األخالقي.

 -4القي�م اجلاملي�ة لدى طالب املرحل�ة اجلامعية =
( )0.08احلكم األخالقي.

األخالق�ي للتنب�ؤ بمجم�وع أبع�اد النس�ق القيم�ي
ه�ذا التس�اؤل تم اس�تخدام حتلي�ل االنح�دار املتعدد

 Multiple Regression Analysisباستخدام طريقة
. Stepwise

جدول ( )9يوضح نتائج حتليل االنحدار  Multiple Regression Analysisباستخدام طريقة Stepwise
مصدر التباين

جمموع املربعات

االنحدار (التأثري) 11721.810

درجات احلرية متوسط املربعات
4

2930.453

البواقي

1757.272

250

7.029

املجموع

13479.082

254

قيمة «ف»
416.904

مستوى الداللة
0.00

جدول ( )10يوضح قيمة معامل التحديد
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معامل R

معامل التحديد ( )R²

معامل  Rاملعدل

اخلطأ املعياري

0.933

0.870

0.868

2.65124
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جدول ( )11يوضح انحدار املتغري التابع عىل املتغريات املستقلة .
املتغريات املستقلة

املعامل البائي  Bاخلطأ املعياري

بيتا Beta

قيمة»ت»

مستوى الداللة

7.431

0.00

19.84

0.00
0.00

ثابت االنحدار

11.561

1.556

التفكري األخالقي

2.319

0.117

0.519

احلكم األخالقي

1.085

0.098

0.276

11.02

املسؤولية االجتامعية

1.239

0.115

0.277

10.74

0.00

املسايرة االجتامعية

0.925

0.113

0.212

8.15

0.00

يتبين من اجلدول ( )9أن معامل حتديد انحدار املتغري

أ) بالنس�بة ملتغير التفكير األخالقي كم�ؤرش تنبئي

التاب�ع عىل املتغيرات املس�تقلة قد بل�غ ( ،)0.870أي

بالنسق القيمي لطالب املرحلة اجلامعية:

جمموع أبعاد النسق القيمي لدى طالب املرحلة اجلامعية،

احتل املرتبة األوىل من حيث قدرته التنبئية بالنسق

يمكن تفسير ما يق�ارب ( )%87م�ن التباي�ن عىل متغري
وذلك بمعرفة املس�ايرة االجتامعية ،و التفكري األخالقي،

و املس�ؤولية االجتامعي�ة ،واحلكم األخالقي،أما النس�بة

يتبني من اجلدول ( )11أن متغري التفكري األخالقي

القيم�ي لدى طلاب املرحل�ة اجلامعي�ة .ويرجع
الباحث هذه النتيج�ة إىل أن التفكري األخالقي بام

املتبقي�ة والت�ي بلغ�ت ( )%13فيمك�ن أن تفسر بمعرفة

حيتوي�ه من معايري ومعتقدات وتصورات معرفية؛

ويتض�ح م�ن اجل�دول ( )10مق�دار القيم�ة التنبئي�ة

املرحل�ة اجلامعي�ة يف الفه�م العميق للمش�كالت

األكاديمية ،وعليه تكون معادلة االنحدار املقدرة كام ييل:

األخالق�ي ل�دى الش�اب اجلامع�ي لدي�ه القدرة

متغريات أخ�رى مل تدخل ضمن نطاق الدراس�ة احلالية.

للمتغيرات املس�تقلة حم�ل الدراس�ة على متغير النزاهة
جمموع أبعاد النس�ق القيمي = ( + ) 11.56التفكري

تعترب حمددات معرفية وش�خصية ،تس�اعد طالب
املنتمية الختالل النس�ق القيم�ي ،فمتغري التفكري

عىل عكس مس�توى ثقافته وطبيعة ونمط النس�ق

األخالق�ي ( + )2.31احلك�م األخالق�ي (+)1.08

القيم�ي لدي�ه ،كما أن�ه متغير يتميز بالق�درة عىل

.)0.92

جي�دة ،ويرى الباح�ث أن هذه الق�درة التفكريية

املس�ؤولية االجتامعية ( +)1.23املس�ايرة االجتامعية(

كش�ف م�دى متثل الش�اب لقي�م جمتمع�ه بصورة

وتظهر معادلة التنبؤ السابق عرضها نجاح متغريات

تس�اعد عىل حتديد معايري قياس حلول املشكالت

االجتامعي�ة ،واملس�ايرة االجتامعي�ة يف التنب�ؤ بمجم�وع

و النظرية املس�تجدة يف املجتمع وفق نظم التفكري

التفكير األخالق�ي ،واحلك�م األخالقي ،و املس�ؤولية
أبع�اد النس�ق القيم�ي ل�دى طلاب املرحل�ة اجلامعية،
ويمكن تفسري هذه النتيجة وفق اآليت :

االجتامعية ،و السياسية ،و اجلاملية ،و االقتصادية،
األخالقي التي يفكر فيها الشاب اجلامعي ،خاصة

يف ظ�ل اعتب�ار الفرد املش�كلة القيمي�ة صورة من
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انعدام يف التوازن املعريف الذي جيب إصالحه عن

بالنس�ق القيمي لدى طالب املرحلة اجلامعية .و

التفكير األخالق�ي قد يعترب منظومة راس�خة من

مع ما أش�ارت إليه النتيجة الس�ابقة التي تناولت

طريق إعادة بنائه أو تش�كيله ،وعليه فإن مستوى

املعايير الت�ي حيتكم إليه�ا يف البن�اء القيمي ،ومن

يرى الباحث أن هذه النتيجة تعد منطقية ومتسقة

التفكري األخالقي ،فاحلكم األخالقي يعترب نتيجة

املناس�ب التذكير بأن ه�ذه املعرفة من ش�أهنا أن

وحمصل�ة لعملي�ة التفكير األخالق�ي ،وكنتيجة

األخالق�ي ل�دى املراهقني والش�باب؛ ألهنا تعترب

معرفي�ة واحدة كان من املنطقي أن يظهر يف هذه

تلف�ت النظ�ر إىل رضورة االهتامم بتنمي�ة التفكري

التس�اق التفكري واحلكم األخالق�ي يف منظومة

الركن األس�اس يف محاية املجتمع من املش�كالت

النتيج�ة أن احلك�م األخالقي يع�د مؤرشا ودالة

عادة م�ا تربك الف�رد واجلامعة ،وجتعل س�لوكهام

يمث�ل جانب�ا أخالقي�ا هام�ا يف بني�ة الش�خصية،

األخالقي�ة واالجتامعية والدينية والسياس�ية التي

معتلا ومضطربا  .ومن هنا ت�أيت أمهية رعاية نظم

س�لوكية عىل النس�ق القيمي ،فاحلكم األخالقي

وخيت�ص ه�ذا اجلان�ب بالقي�م واملث�ل والعادات

وط�رق التفكير األخالق�ي يف التعلي�م اجلامعي،

واملعايري ،التي تساعد الفرد يف الوصول إىل حالة

والس�يام عن�د التس�ليم بم�دى ارتباطه�ا الوثي�ق

مرجعيا حاكام جلملة الترصفات والقرارات التي

والدف�ع ب�ه إىل مراحل علي�ا من النم�و والتطور،

الس�واء للفرد ،كام يمثل هذا املتغري النفيس إطارا

يتخذه�ا الش�اب اجلامع�ي ،يف خمتل�ف املواقف

بالصحة النفس�ية؛إذ إن أغلب املشكالت النفسية
والس�لوكية واالجتامعي�ة و األخالقي�ة غالب� ًا م�ا

احلياتي�ة املختلف�ة ،والس�يام تل�ك املواق�ف التي

وجود أس�اليب إرش�ادية تقوم على تنمية التفكري

مب�ارش بجمل�ة القي�م االجتامعية ،و السياس�ية،

إىل مستويات نضج أخالقي تساعده عىل مواجهة

و اإلسلامية ،خاص�ة عن�د مواق�ف االختالف

.وبش�كل عام تتفق النتيجة السابق عرضها مع ما

والديني�ة والسياس�ية الواف�دة أو املس�تحدثة

تظهر يف مرحلة املراهقة والش�باب ،ويتطلب هذا

األخالق�ي؛ هبدف الوص�ول بالطال�ب اجلامعي

ه�ذا الكم الكبري م�ن الغزو األخالق�ي و القيمي

ع�ادة م�ا تك�ون مرتبط�ة بنح�و مب�ارش أو غير
و اجلاملي�ة ،و االقتصادي�ة ،و النظري�ة العربي�ة

والتض�ارب يف املحتوي�ات الثقافي�ة واالجتامعية

أش�ارت إليه دراس�ة كل من( ب�ن الدن2001 ،؛

داخل املجتمع املس�لم بش�كل عام ،والس�عودي

.)et al. ;2009 Aridag،et al،2009

واجتامعي�ة واقتصادي�ة كبرى بفع�ل عملي�ات

.Mohammad & Richard، 2006؛ Chris،

بش�كل خ�اص ،وال�ذي يش�هد حت�والت ثقافية

العومل�ة وتطبيقاهتا؛ مما قد يخُ ش�ى من تأثريها عىل

ب) بالنس�بة ملتغير احلكم األخالقي كم�ؤرش تنبئي

املنظوم�ة القيمية للش�باب ،س�واء عىل مس�توى

يتبني من اجلدول ( )11أن متغري احلكم األخالقي

بن�اء كليا ال يمكن النظر إليه نظرة جزئية أحادية،

بالنسق القيمي لطالب املرحلة اجلامعية :

احت�ل املرتب�ة الثاني�ة م�ن حي�ث قدرت�ه التنبئي�ة
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األبنية القيمية لدى الفرد دون اس�تثناء  .وبشكل

اخلاص�ة ،يف ظل وضوح فهمه للقيم واألعراف

متس�قة مع نتائج دراس�ة كل من; Mohammad

الوطني�ة ،وه�ذه داللة يمكن م�ن خالهلا القول

ع�ام يمكن الق�ول ب�أن النتيجة الس�ابقة جاءت
& Richard ،2006) ;Chris، et al. ،2009

.)Aridag ،et al ،2009

والتقالي�د والطموحات واألهداف املجتمعية و

ب�أن ارتف�اع أو انخف�اض مس�توى املس�ؤولية
االجتامعي�ة ل�دى طال�ب املرحل�ة اجلامعية يعد
مؤرشا ودالة س�لوكية عىل مس�توى ونمط نسقه

ج) بالنسبة ملتغري املسؤولية االجتامعية كمؤرش تنبئي

القيم�ي  .ويف هذا املقام ال يمكن إغفال األدوار

يتبين م�ن اجل�دول ( )11أن متغير املس�ؤولية

اجلامع�ات الس�عودية عرب الربام�ج والفعاليات

التنبئي�ة بالنس�ق القيم�ي ل�دى طلاب املرحلة

وعبر املبادرات الطالبي�ة التي تعزز املس�ؤولية

بالنسق القيمي لطالب املرحلة اجلامعية :

االجتامعية احتل املرتب�ة الثالثة من حيث قدرته
اجلامعي�ة  .ويرجع الباحث ه�ذه النتيجة إىل أن

فه�م و إدراك طال�ب املرحل�ة اجلامعي�ة لطبيعة

املهمة التي تقوم هبا عامدات ش�ؤون الطالب يف
االجتامعي�ة والثقافي�ة والوطني�ة بش�كل ع�ام،

االجتامعي�ة لدى الطالب اجلامعي وفق رس�الة

واضح�ة ،وهي أن�ه مواطن وفرد مس�ؤول عن

دوره االجتامع�ي ،وملضامين ومقتضيات القيم

املحافظ�ة واالعت�زاز بجملة القي�م االجتامعية،

اجلاملي�ة ،و االقتصادي�ة ،و النظري�ة املتعارفة يف

النظرية العربية و اإلسالمية؛ وعليه فاملسؤولية

واملب�ادئ واملعايير االجتامعية ،و السياس�ية ،و

جمتمع�ه وبني أفراد أمته املس�لمة ،حتت�م عليه أن

و السياس�ية ،و اجلاملي�ة ،و االقتصادي�ة ،و

االجتامعية تعد بمثابة ضامنات وأس�اليب فعالة

يعي  -بش�كل واض�ح  -آثار أفعال�ه وترصفاته

يف حف�ظ التوازن القيمي لدى الطالب اجلامعي

االكتساب والتغيري االجتامعي للقيم الوافدة أو

املناطة بمؤسسات الرتبية والتعليم العام والعايل

والتقن�ي تظ�ل يف ذه�ن ذل�ك الش�اب حمكومة

برضورة تنبي إسرتاتيجيات وطنية وتربوية تعنى

وقرارات�ه على جمتمع�ه ،وعلي�ه فعملي�ات

املس�تجدة واملستحدثة بفعل االنفتاح اإلعالمي

ومضبوط�ة باملس�ؤولية االجتامعي�ة م�ن ع�دة

أوج�ه وأطر فكرية ،ووجداني�ة تدعم عمليات

 .و تؤك�د النتيجة الس�ابقة أيض�ا عظم األدوار
يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية ،فه�ي مطالب�ة

بتنمية املس�ؤولية االجتامعية يف نفوس الش�باب
الس�عودي دون اس�تثناء ،فه�ي م�ن الوس�ائل

املحافظ�ة على منظومت�ه القيمي�ة ،فالش�عور

االجتامعية املناسبة لزيادة وعي الشباب بثوابت

االرتب�اط العاطف�ي باجلامع�ة واملجتم�ع ال�ذي

أفعال�ه وترصفاته وقرارات�ه عىل جمتمعه ،و أيضا

باملس�ؤولية االجتامعي�ة يقتضي زي�ادة م�دى

ينتمي إليه الفرد ،ويقتيض أيضا ارتفاع مس�توى

حرص الش�اب واملراهق -عىل حد سواء  -عىل

حتقي�ق األهداف العامة ملجتمعه وحتقيق أهدافه

وقيم وطنه وأمته عرب حتسني جودة إدراكه آلثار
عبر زيادة اهتاممه بحاجات ،وحل مش�كالت،

وأه�داف وقي�م جمتمع�ه وأمت�ه  .وبش�كل عام
يمك�ن القول بأن النتيجة الس�ابقة جاءت متفقة
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م�ع دراس�ة كل م�ن )Hornsey،et .al ,2003

والثق�ايف املتضم�ن يف جمتمعات الش�باب؛ األمر

;Goodwin & Adonu,2004؛رشوان وحسن

الذي يؤدي إىل إف�راز ليونة قيمية واضحة تظهر

.);,2009; Leikas Myyrya,et.al ,2010

الس�عودي ،وتعزي�ز نس�ب انج�ذاب الش�اب

2004،؛ Lönnqvist, et.al, 2009 ,et.al

يف عدم استدماج بعض القيم السائدة يف املجتمع
اجلامع�ي نح�و مس�ايرته لألنماط الس�لوكية و

د) بالنس�بة ملتغري املس�ايرة االجتامعي�ة كمؤرش تنبئي

القيمية السائدة يف املجتمعات األخرى  ،قد يكون

يتبين م�ن اجل�دول ( )11أن متغير املس�ايرة

يف إضف�اء مع�ان خادعة هلا ،قد ال يعيها الش�اب

التنبئي�ة بالنس�ق القيم�ي ل�دى طلاب املرحل�ة

م�ن اخلبرات احلياتي�ة .وال يمكن يف ه�ذا املقام

امتث�ال طالب املرحلة اجلامعي�ة للمعايري والقيم

الدائ�رة من العوام�ل املؤثرة عىل النس�ق القيمي

بالنسق القيمي لطالب املرحلة اجلامعية :

االجتامعي�ة احتل املرتب�ة الرابعة من حيث قدرته

اجلامعي�ة .ويرج�ع الباح�ث هذه النتيج�ة إىل أن
األخالقي�ة والس�لوكية واالجتامعي�ة للمتعارف

بحك�م حداث�ة املرحل�ة العمرية ،وقل�ة احلصيلة

عدم رب�ط االلتزام والتنش�ئة الديني�ة ضمن هذه
لدى الش�اب الس�عودي والعريب واملسلم بشكل

يف جمتمع�ه يعد عامال مس�هام بدرجة مناس�بة يف

ع�ام ،فالرشيع�ة اإلسلامية بام حتويه م�ن مبادئ

ومعايير املجتم�ع س�واء أكان�ت قيما اجتامعية،

االجتامعية للس�لوكيات واملبادئ اإلسلامية يف

فارتفاع مس�توى املطابقة االجتامعي�ة يعد إطارا

إقامة النظام اإلسلامي يف املجتمعات اإلنسانية

حرص�ه عىل ع�دم خمالفة قي�م وأع�راف وتقاليد

أم سياس�ية ،أم مجالي�ة ،أم اقتصادي�ة ،أم نظري�ة،

ومؤرشا ودالة س�لوكية للنس�ق القيمي للش�اب

وقي�م ترشيعي�ة غالب�ا ما تعيل م�ن قيم�ة املطابقة

املجتمع ،عىل اعتبارها شكال ومظهرا من مظاهر

دون اس�تثناء ،ولعل هذا الرباط الرشعي راسخ

اجلامعي ،وتكمن قوة متغري املس�ايرة االجتامعية

يف ذهن الشاب السعودي بفعل عمليات التنشئة

االجتامعي،فه�ي تشير إىل أهنا مس�ايرة ومطابقة

وتفرض النتيجة الس�ابقة عىل مؤسسات التعليم

يف ظل اعتبارها اس�تجابة قرسية ملواقف الضغط
ثابت�ة ومس�تقرة  ،و يمك�ن م�ن خلال املس�ايرة

االجتامعي�ة تفسير اختلال /أو ع�دم اختلال

االجتامعية .

الع�ايل رضورة اتب�اع آلي�ات جدي�دة يف هتيئ�ة
الش�اب الطال�ب اجلامع�ي وف�ق أه�داف قيمية

التوازن القيمي لدى الش�اب اجلامعي ،فالشباب

هتت�م بزيادة وع�ي الطال�ب بالتحدي�ات الثقافية

يكونون مس�تجيبني عىل نحو س�لبي جلملة القيم

بزي�ادة الوع�ي بمتطلب�ات الدراس�ة اجلامعي�ة،

الذين يميلون إىل نمط املغايرة االجتامعية عادة ما

و القيمي�ة واالجتامعي�ة ،أكث�ر من جم�رد االهتامم

االجتامعية ،والسياس�ية ،واجلاملية ،االقتصادية،

وهذه الرؤية تتطل�ب العمل وفق منظومة تربوية

والتي هي نتيج�ة الظرف االجتامعي واحلضاري

أه�داف التنمي�ة الوطني�ة واملحافظة عىل النس�ق

والنظري�ة املتع�ارف واملتف�ق عليه�ا يف املجتمع،
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القيم�ي املمي�ز للمجتم�ع الس�عودي .وبش�كل

لألح�داث التي يش�هدها العامل الع�ريب ،بام يعزز

ع�ام يمكن الق�ول ب�أن النتيجة الس�ابقة جاءت

من فرص رعاية الش�باب واملحافظة عىل متاسك

Gysusenog،2003؛ إبراهيم 2004،؛ Ronald

الرصاع�ات والتقلب�ات السياس�ية واالجتامعي�ة

متفق�ة م�ع دراس�ة كل من(إسماعيل1990 ،؛

Scott،et.al،2011

)،2010&;Gregory

والتي أش�ارت إىل أن املسايرة االجتامعية تعد من

املجتمع�ات العربي�ة واإلسلامية ،يف خض�م

التي تعيشها أغلب املجتمعات العربية .

العوام�ل املس�همة يف التنبؤ بالنس�ق القيمي لدى
خمتلف رشائح املجتمع .

التوصيات :

 -1رضورة إع�داد بن�اء برام�ج وفعالي�ات وطني�ة

ذات حمت�وى قيم�ي ،تكف�ل للطال�ب اجلامع�ي
امتالك أدوات وأس�اليب وإسرتاتيجيات املناعة

النفس�ية ،ضد التحوالت السياسية واالجتامعية
واالقتصادي�ة املخالف�ة للمقوم�ات واملرتكزات

و التص�ورات اإلسلامية والوطني�ة للش�اب

السعودي .

-2رضورة تنبي إستراتيجيات وطنية وتربوية تعنى
بتنمية املسؤولية االجتامعية واملسايرة االجتامعية
والتفكري واحلكم األخالقي يف نفوس الش�باب

اجلامعي يف اململكة العربية الس�عودية السعودي
دون استثناء.

-3رضورة تنبي إستراتيجيات وبرامج وطنية تعنى
بتحقي�ق االتس�اق القيم�ي يف نف�وس الش�باب

الس�عودي؛ وذلك اس�تنادا إىل تنمي�ة خصائص
املس�ؤولية االجتامعي�ة واملس�ايرة االجتامعي�ة
والتفكري واحلكم األخالقي كمدخل للمحافظة

عىل املقومات الوطنية يف املجتمع السعودي .

 -4إج�راء املزي�د م�ن األبح�اث يف البيئ�ة العربي�ة
والس�عودية حول التأثيرات اإلجيابية والس�لبية
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املراجع العربية :

قائمة املراجع

العقلية ،طـ ،5القاهرة ،األنجلو املرصية.

 إسماعيل  ،نبي�ه إسماعيل ( .)1999دراس�ةلس�مة األصالة يف الش�خصية من حيث عالقتها

 -إبراهي�م ،إبراهي�م الش�افعي ( .)2004عالق�ة

باملس�ؤولية االجتامعي�ة  ،املؤمت�ر الس�ادس لعلم

األخالقي�ة وبع�ض متغيرات الش�خصية لدى

املرصي�ة للدراس�ات النفس�ية  ،ج ، 1ص.ص

املس�ؤولية االجتامعي�ة ومس�توى األح�كام

النف�س  ،مصر  ،م�ن 24-22يناي�ر  ،اجلمعي�ة

طالب كلية املعلمني باململكة العربية الس�عودية،

.465-439

.175

االجتامعية سلوك حضاري إنساين .رسالة املعلم

املجل�ة الرتبوية  ،الع�دد (،)71ص.ص -115

 إسماعيل ،حمم�د امل�ري حممد; حجازي ،إحس�انش�كري عط�ا اهلل( .)2013النس�ق القيمي لدى

 أب�و غزال�ة ،حمم�د أمح�د( .)2011املس�ؤولية-األردن  ،مج  ،49ع  ،3ص ص .16 - 14

 -بكر ،س�حر إبراهي�م أمحد; عبد الغفار ،س�عاد أمحد

عين�ة م�ن طلب�ة جامع�ة الزقازيق بعد ث�ورة 25

( .)2012التغريات يف النسق القيمي لدى طالب

بالزقازيق  -مرص،ع  ،79ص ص .66 - 1

باملنصورة -مرص  ،ع  ،78ج 3ص ص .99 - 31

يناير .دراس�ات تربويه ونفسية  :جملة كلية الرتبية

 -إبراهي�م ،عم�ر عشير وعم�ر ياسين جب�اري (

اجلامع�ة بع�د ث�ورة  25يناي�ر .جمل�ة كلي�ة الرتبية

 -بط�رس ،ماج�د رض�ا( .)2006اجلات�س وحترير

 ،)2004املس�ايرة االجتامعية السائدة وعالقتها

التجارة الدولي�ة يف قطاع التعليم العايل يف مرص.

جمل�ة جامع�ة ده�وك ،املجل�د 7الع�دد (، )1

ص ص . 243 - 202

بق�وة األنا لدى طلبة املرحل�ة األوىل يف اجلامعة،
ص.ص .58-30

 أب�و الس�ل ،حمم�د ش�حاذة; أب�و العن�از ،حمم�دعلي( .)2013بن�اء مقي�اس القي�م املفضل�ة يف
ش�خصية طلب�ة اجلامع�ات األردنية .جمل�ة احتاد

جمل�ة البحوث اإلدارية  -مصر  ،مج  ،24ع ،4

 بدوي ،زينب عبد العليم( .)1999القيم وعالقتهاببعض املتغريات الشخصية واالجتامعية  :دراسة
تنبئية .جملة كلية الرتبية  -عني شمس -مرص  ،ع

 ،23ج  ،1ص ص .110 - 67

اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس  -س�وريا

 -باق�ر ،ندى عب�د( .)2012املس�ايرة االجتامعية و

 -أب�و محاد ،نارص الدي�ن إبراهيم; نوافله ،أمحد صالح

األساسية .العلوم الرتبوية والنفسية -العراق ،ع

 ،مج  ،11ع  ،2ص ص . 76 - 51

رج�ا ( .)2012فاعلي�ة برنام�ج تدريب�ي لرف�ع

 ،93ص ص .302 - 244

مس�توى املس�ؤولية االجتامعية لدى طلبة املرحلة

 -باخطم�ة  ،حممد ب�ن عاب�د( .)2005دور التعليم

النفس  -السعودية،ع  ،30ص ص .190 - 171

كأولوية مؤثرة عىل التنمية يف العامل العريب .املؤمتر

األساس�ية العليا .دراس�ات عربية يف الرتبية وعلم

 -أبو حطب ،فؤاد عبد اللطيف ( : )1992القدرات
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عالقتها بالصالبة النفس�ية لدى طلبة كلية الرتبية

الع�ايل يف غ�رس وتعمي�ق العام�ل األخالق�ي
الع�ريب األول حول اس�ترشاف مس�تقبل التعليم
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العايل  -مرص  ،ص ص .217 - 204

 اجللاد  ،ماجد زك�ي ( . )2009املنظومة القيميةل�دى طلبة جامعة عجامن للعل�وم والتكنولوجيا

يف ضوء بع�ض املتغريات  .جملة جامعة أم القرى

للعلوم الرتبوية والنفس�ية ،العدد( ، )2ص .ص
. 430 -266

 اجلعفر  ،عيل عاشور .)2008( ،الربامج الفضائيةاملفضل�ة ل�دى عينة من األطف�ال بدولة الكويت

وعالقته�ا بالتفكير اخللق�ي .املجل�ة الرتبوي�ة
-الكويت  ،مج  ، 22ع ، 88ص ص .79 - 49

 مج�ل الليل  ،حممد جعفر حمم�د( .)2003العالقةبين االجت�اه نح�و تعاطي املخ�درات واملس�ايرة
وارتباطهما ببع�ض املتغيرات ل�دى طلاب

األس�لوب املعريف واملستوى التعليمي يف التفكري
اخللق�ي واحلكم اخللق�ي واالتس�اق بينهام .جملة

كلية الرتبية – جامعة عني ش�مس ،ع  ، 21ج

 ، 3ص ص .39 - 9

 -احلبي�ب  ،عبد الرمحن ب�ن حممد بن عيل(.)2005

دور كلي�ات املجتم�ع يف حتقي�ق تكاف�ؤ الف�رص
التعليمي�ة .جمل�ة جامع�ة امللك س�عود  -العلوم
الرتبوية والدراسات اإلسالمية-السعودية  ،مج

 ،17ع  ،2ص ص .650 - 593

 -احلارث�ي ،زاي�د ب�ن عجير ( .)1995املس�ؤولية

الش�خصية االجتامعي�ة ل�دى عين�ة من الش�باب

الس�عودي باملنطق�ة الغربي�ة وعالقته�ا ببع�ض
املتغيرات .جملة مركز البح�وث الرتبوية -قطر ،

وطالب�ات اجلامع�ة .جمل�ة جامع�ة امللك س�عود

ع  ،7ص ص 130 - 91

الس�عودية  ،م�ج  ،16ع  ،1ص .ص - 345

قيم العمل خالل سنوات الدراسة اجلامعية .جملة

 -العل�وم الرتبوي�ة والدراس�ات اإلسلامية-

.380

 مج�ل الليل  ،حممد جعف�ر حممد(.)2005الرتتيبالقيم�ي وامليكيافيلي�ة ل�دى طلاب وطالب�ات
جامع�ة أم الق�رى باململك�ة العربية الس�عودية :
دراس�ة مس�حية  .املجل�ة العلمية جلامع�ة امللك

فيصل –العلوم اإلنس�انية واإلداري�ة  ،مج  ،6ع
 ،1ص.ص.53-1

 حاف�ظ ،حاف�ظ عب�د الس�تار( .)1996إع�دادمقياسين لتقدير االتس�اق بني التفكري اخللقي و

احلك�م اخللق�ي يف إطار مع�ريف معلوم�ايت .جملة

 خليفة  ،عبد اللطيف حممد ( )1998التغري يف نسقدراس�ات يف علم النفس االجتامعي  ،دار غريب
للنرش والطباعة  ،القاهرة  ،ص.ص.98-71

 خليف�ة  ،عب�د اللطي�ف حمم�د ( . )2005مظاهرالتغير يف نس�ق القي�م وأس�بابه ل�دى الش�باب

اجلامع�ي يف املجتمع�ات العربية عام�ة واملجتمع
املصري خاص�ة  .جملة دراس�ات عربي�ة يف علم
النف�س  ،املجل�د ( ، )4الع�دد ( ، )1ص.ص
.92-51

 خليف�ة ،هويدا حممد عبد املنعم ( .)2008العالقةبني برنامج البيئة واملسؤولية وتنمية الوعي البيئي

كلية الرتبية  -عني ش�مس -مرص  ،ع  ،20ج ،2

للطالبات يف املرحلة اجلامعية  :دراسة شبه جتريبية

 -حاف�ظ  ،حاف�ظ عب�د الس�تار( .)1997دراس�ة

اململكة العربية السعودية .املؤمتر العلمي الدويل

ص ص .87 - 45

جتريبي�ة ألث�ر كل م�ن مق�دار املعلوم�ات ون�وع

على طالبات كلي�ة اخلدمة االجتامعي�ة بالرياض
احلادي والعشرون للخدمة االجتامعية -مرص ،
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مج  ،11ص ص .5118 - 5065

 -خ�ان  ،حمم�د مح�زة أمير( .)1412األح�كام

عبد املجيد ( .)2011دراسة تقييمية ألخالقيات
املهن�ة للهيئ�ة املعاون�ة ضم�ن فعالي�ات ج�ودة

األخالقية والقيم دراس�ة مقارنة بني الس�عوديني

التعلي�م الع�ايل بمرص .املؤمت�ر العلمي الس�نوي

اململكة العربية الس�عودية .جملة جامعة أم القرى

التعليم العايل النوعي يف مرص والوطن العريب يف

وغري الس�عوديني يف مدينة جدة اجلزء الغريب من
للبح�وث العلمي�ة -الس�عودية  ،ع  ، 6ص ص
.331 - 253

العريب الس�ادس  -الدويل الثالث ( تطوير برامج

ض�وء متطلبات عرص املعرف�ة )  -مرص  ،مج ،1
ص ص .151 - 129

 -اخلوال�دة  ،نارص أمح�د( .)2005إس�هام معلمي

 -الرحيلي  ،عه�ود ( . )2006املس�ايرة واملغاي�رة

الثانوي للقيم االجتامعية بدولة اإلمارات العربية

عين�ة م�ن العامالت وغير العاملات بمحافظة

الرتبي�ة اإلسلامية يف اكتس�اب طلب�ة التعلي�م
املتح�دة .جملة كلية الرتبية -اإلمارات  ،س ، 20

ع  ،22ص ص .95 - 65

 دروي�ش ،عب�د الفت�اح الس�يد( .،)2005بع�ضحم�ددات املي�ل إىل احل�وادث املروري�ة  :س�لوك

املخاط�رة و املس�ؤولية االجتامعي�ة و التوج�ه

االجتامعي�ة وعالقته�ا بال�ذكاء االجتامعي لدى

جدة  ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،كلية الرتبية
للبنات جامعة جدة.

 الزيود  ،ماجد ( .)2011الش�باب والقيم يف عاملمتغري ،الطبع�ة  ، 1دار الرشوق للنرش والتوزيع،

عامن.

القيمي التقليدي .دراس�ات نفس�ية -مرص  ،مج

 -زه�ران  ،حام�د عب�د السلام  ،و رسي  ،إجلال

 -رشوان ،أرشف ،وحسن ،صالح( .)2004النسق

يف سلوك الش�باب بحث ميداين يف البيئة املرصية

 ،15ع  ،3ص ص .456 - 421

القيمي لدى الش�باب اجلامع�ي يف ضوء التحدي

التكنولوج�ي بح�ث مق�دم يف مؤمت�ر الش�باب

حمم�د ( .)1985القيم الس�ائدة والقيم املرغوبة
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ّ
تشكل النص
دور الحقول الداللية ومصدر الصور الفنية في الكشف عن
قراءة أسلوبية في ديوان (رائحة التراب) للشاعر إبراهيم مفتاح
د .فايز مداهلل سلامن الذنيبات

أستاذ مشارك يف البالغة والنقد  -قسم اللغة العربية
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -جامعة جازان

املستخلص

ُيعد ديوان (رائحة الرتاب) للش�اعر الس�عودي (إبراهيم

مفتاح) عملا أدبيا راقيا ،تطفو عىل أمواجه ظواهر أس�لوبية
جلية .وقد عملت يف هذه الدراسة عىل تقيص جانبني بارزين

منه�ا ومه�ا( :احلق�ول الداللي�ة) و(مص�در الص�ورة الفنية)
وه�ذان اجلانب�ان يس�تطيعان عرب قراءة نفس�ية الكش�ف عن
تشكل النص والكشف عن سبب حضور الظاهرة األسلوبية

م�ن جه�ة ،وتفسير غياهب�ا من جه�ة أخ�رى .وقد كش�فت

الدراس�ة ع�ن جتليات ه�ذه الظواه�ر عرب إجراء اس�تقصائي

وقام�ت بتحليلها وفقا ملنهج أس�لويب ونفسي .وحاولت من

خالل هذه األدوات الكش�ف عن دور البيئة يف تشكل الرؤية

الفنية.

الكلمات املفتاحي�ة :دي�وان رائحة التراب -إبراهي�م مفتاح –
دراسة أسلوبية – احلقول الداللية – مصدر الصورة الفنية

املقدمة

احلم�د هلل رب العاملين ،وأفض�ل الصالة وأتم التس�ليم

Abstract
      The divan ( Smell of the Soil ) of the Saudi poet
( Ibrahim Muftah)، is an elegant literal work، floating
obvious stylistic phenomena on its waves. This study
has investigated two prominent parts (significance
fields) and (source art picture)، these two sides can
reveal through psychological reading the formation
of the text and the reason for the presence of stylistic
phenomenon on one hand and the interpretation of
its absence on the other hand. The study revealed
the manifestations of these phenomena through the
investigative procedure and analyzed it according
to the psychic and stylistic methods. Through these
tools، I tried to discover the role of the environment
in shaping the artistic vision.
 Key Word: The Divan Smell of Spil - Ibrahim MuftahStylistic Study - Significance Fields - Art Picture Source.

أن يكون هلا تفسير س�ياقي .وكذا احلال بالنسبة لعنوانات

القصائ�د فه�ي تتعاض�د م�ع احلق�ول الداللي�ة ومص�ادر

عىل املبعوث رمحة للعاملني ،وعىل آله وصحبه ومن س�ار

الصورة .وقد اكتفت هذه الدراس�ة بانتخاب العدد القليل

هتدف هذه الدراسة إىل حماولة تفسري عدد من الظواهر

وفيام خيص مراجع الدراس�ة ومصادرها فإن املصدر

علل حضورها يف قصائد الديوان .فثمة مالحظات أسلوبية
تش�د انتباه القارئ بقوة ،منها :اإلمعان يف استحضار ٍ
معان

يف جانبه�ا التطبيقي هبذا الديوان بينام اس�تعانت يف املهاد

عىل دربه إىل يوم الدين ،وبعد.

األس�لوبية البارزة يف ديوان (رائحة الرتاب) والبحث عن

متك�ررة يف أكث�ر القصائد كحق�ول داللية تش�كل ملحظ ًا
أسلوبي ًا ،جدير بالتفسري .ومنها :مصدر الصورة الفنية التي
ينتمي إليها عامل املش�به ب�ه؛ إذ إن مصادر الصور يف قصائد
ٍ
جم�االت ثابتة ال بد
الديوان ت�كاد تكون حمدود ًة وترتد إىل

منها؛ بسبب حمدودية عدد الصفحات التي تلتزم هبا.

الرئييس هو ديوان (رائحة الرتاب) وقد اكتفت الدراسة
النظ�ري ببعض املراجع .وهذا يفرس س�بب قلة املراجع

يف الدراس�ة .فهي دراس�ة تطبيقية معنية بالنص أكثر من
اجلانب النظري.

وم�ن املع�روف أن بع�ض األعمال األدبي�ة تف�رض

علي�ك منهجا بعينه لدراس�تها وهذا الدي�وان يكاد ُيميل
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على الباحث ملحوظاته؛ ففيه ما يدعو إىل التس�اؤل بعد

(تعبيري) ال وا ٍع متعل�ق برغب�ات وتطلع�ات وأحزان

كل قصي�دة تنته�ي من قراءهتا .وهو إحلاح الش�اعر عىل

وج�دت طريقه�ا عبر اللغ�ة الفني�ة لتتدفق يف سلس�ال

ثوابت العمل الفني لديه ،وال بد أن تكون هناك أسباب

يتجدد م�ع كل دفق تعبريي .فالنص األديب ال ينش�أ من

اس�تحضار تلك املع�اين والصور وتكراره�ا ،فهي أحد

تتعلق بتجربة الشاعر -تفرس هذا اإلحلاح وتفرس سبباختي�ار ه�ذه املفردة وهذه الصورة من بين بدائلها .ويف

هذا املنحنى نبحث يف النص عن أسباب تشكيل النص.
فه�ي يف بعض إجراءاهتا جتربة أس�لوبية تذهب أبعد من

النص وأقرب من املبدع (األسلوبية النفسية) التي تفرس

س�بب اختيار الصور واأللفاظ واملعاين من جهة نفس�ية
جتعل الس�ياق حاضنا هل�ا .وحتاول إماط�ة اللثام عن أثر

البيئة يف تش�كيل املنجز األديب .وهي يف بعض إجراءاهتا

تك�ون بمثابة غربلة للنص؛ إذ متكننا من تفسير الظاهرة
األسلوبية انطالقا من عامل املبدع.

ومن هنا تتعامل األس�لوبية النفس�ية مع األثر األديب

كوس�يلة للول�وج إىل نفس�ية مبدعه ،من خلال املعجم
اإلف�رادي واملعج�م الرتكيب�ي للغ�ة احلامل�ة للخطاب؛

وذلك كي يتس�نى للباحثني الوصول إىل ذاتية األسلوب
انطالق ًا من مضمون الرسالة ونسيجها اللغوي. والبحث

الش�عر .وال يتك�رر منه إال ما انعق�د يف الوجدان كثابت
فراغ ،إنه نس�يج ش�كلته عوامل خارجة عنه ،مثل سرية

املؤلف ،والظروف االجتامعية والبيئية ،ومن اإلجحاف
عزهل�ا عند دراس�ة النص .وم�ن املعروف أن�ه يبدأ تأثري

البيئة يف املبدع منذ طفولته ،ويظل يعايشه ويستوعبه عىل

شكل تراكم ثقايف طيلة حياته اإلبداعية ،وينعكس ذلك
التأثري يف نتاجه الفني بالرضورة .وهذه الدراس�ة حتاول

اإلجابة بعد كل ملحظ أس�لويب عن الس�ؤال اآليت :ملاذا

نح�ا التعبري هذا املنحى؟ فهي معنية أساس�ا باألس�باب

الكامنة وراء تشكل النص.

التمهيد:

أوالً :التعريف بالشاعر:
إبراهي�م عب�د اهلل عمر مفتاح ش�اعر س�عودي،
ولد عام 1359هـ املوافق  1940يف جزر فرسان
التابعة ملنطقة جازان باململكة العربية السعودية.

األس�لويب النفسي ينصب جه�ده عىل تتب�ع التحوالت

وعمل يف التدريس ،ثم عمل س�كرتاريا لتحرير جملة

للمبدعني والكتاب ،وذلك باالعتامد عىل اس�تنطاق لغة

كون�ه مرشفا عىل اآلثار بجزر فرس�ان ،وهو من املهتمني

اللغوي�ة .لذل�ك قد تكون أش�به بدراس�ة السير الذاتية
الن�ص وما حتمل�ه من دالالت عديدة ،كما نادت بذلك

الفيصل الثقافية ،ث�م عاد للعمل يف التدريس ،إضافة إىل
بالرتاث الفرساين حلد كبري وله يف هذا كتاب اسمه( الشعر

اللس�انيات احلديثة ،والتي ولدت من رمحها األسلوبية.

الش�عبي الفرس�اين)  ،وعنده متحف ش�عبي يف بيته. .

عن السائد واملألوف ،حق ً
ال للدراسة والتقيص((( .

وتأليفي�ة وه�ي :عتاب إىل البحر (ديوان ش�عر) و امحرار

وقد جعلت األس�لوبية من أس�لوب الكاتب يف انحرافه

وبما أن الش�عر ُيش�به نشرة أخب�ار نفس�ية يف بعض
األحي�ان ،فإن جانبا منه ُمراد بطريق�ة واعية وجانب ًا آخر

( )1انظ�ر رج�اء عي�د ،البح�ث األس�لويب ،منش�أة املع�ارف،
اإلسكندرية :1993 ،ص53 -52 :

38

(((

ول�ه العدي�د من املؤلفات بين دواوين ش�عرية وإبداعية

الصمت (ديوان ش�عر) ،ورائحة الرتاب (ديوان ش�عر)،

مقام�ات فرس�انية .وفرس�ان جزائ�ر اللؤل�ؤ واألسماك

( )2انظر  :إبراهيم مفتاح  ،الش�عر الش�عبي الفرساين ومناسباته،
ال�دار العربية للفنون – نارشون ،نادي جازان األديب ،ط،1
1434هـ.
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املهاجرة .فرس�ان الناس والبحر والتاريخ .وفرسان بني

اجليولوحيا والتاريخ .وأدب األش�جار ومنافعها يف جزر

فرسان .وكتاب بعنوان(خرف مبكر)(((.
ثاني ًا :إضاءات حول منهج الدراسة:

يمي�ل منهج الدراس�ة إىل األس�لوبية بش�كل ع�ام وإىل

األسلوبية النفسية بشكل خاص ،مع األخذ ببعض األدوات

النفسية وجاوزت حتليل الشخصية األدبية ،ودخلت يف

ميدان ما ُيس�مى (الشعور النص) واستجدت مقوالت

ضافي�ة كمق�والت (ج�اك الكان) ال�ذي ُيعد م�ن أبرز

مط�وري التحلي�ل النفيس الف�رودي ،وذل�ك حني أقام

الصلات بين ال�دال واملدل�ول والعل�وم اللس�انية من

جهة ،وبني أنس�اق ما قبل الشعوري من جهة أخرى...
فه�ي تلتقي مع أدوات الس�يميائية يف قضية اإلش�ارات
والعالمات النصية»((( .

السيميائية فيام يتعلق بالعنوانات« .وصحيح أن لكل قراءة
ٍ
وأدوات خاص� ًة ،إال أن
م�ن الق�راءات ح�دودا فاصل� ًة

إن القراءة األس�لوبية والنفس�ية التي نرومها ليس�ت

نقديني أو أكثر»((( .لذلك س�تجد أن الظاهرة األسلوبية ال

األس�اليب وما دعا إىل تبنيها من بني غريها .فاألسلوب

التداخ�ل بني القراءات أمر تقره طبيعة التفاعل بني اجتاهني

ُيكتفى بالتقاطها فحس�ب ،بل يتم تفسيرها وفقا للس�ياق

بحث�ا ع�ن إس�قاطات املبدع ب�ل هي تبح�ث يف جتليات
التعبيري هو يف هناية املط�اف اختيار وال بد أن وراء كل

اخلارجي للنص أو السياق النفيس بغية الكشف عن سبب

اختيار علة تفرسه.

القراءة النفسية تسترشف اجلوانب املكونة للنص»(((.

وح�دات املعاين املتك�ررة (احلقول الداللي�ة)((( ،فاملعاين

الظاهرة».وإذا كان األثر السيكولوجي بارزا يف التلقي ،فإن

وقد تنحو الدراس�ة يف بعض مظاهنا منحى س�يميائيا

شفيفا؛ ألن الدراسة السياقية التي هتدف إىل الكشف عن
س�بب الظاهرة تكون معنية بالتقاط اإلش�ارات املوحية
وه�ذا م�ا جيعلها قريب� ًة يف بعض إجراءاهتا م�ن التحليل
النفيس ال�ذي يعتمد هو اآلخر عىل التقاط اإلش�ارات.

فالقارئ ديوان ش�عر ما جيد قدرا مشرتكا من األسلوب

تنتظم إيقاعاته عىل نحو يبحث عن تفسير «إنه يرى بني
الكلمات أنظمة عالم�ات»((( .لقد «تط�ورت املقوالت
( )3املص�در الس�ابق ،ص .28-25 :وانظر أيضا:د .عيل صبح،
املذاهب األدبية يف الش�عر احلدي�ث بجنوب اململكة العربية
السعودية ،مطبوعات هتامة ،ط1404 ،1هـ ،ص.81 :
( )4د .حمم�د عيس�ى ،الق�راءة النفس�ية للنص األديب الع�ريب ،جملة
جامعة دمشق ،املجلد ،19:العدد (2003 )2+1م ،ص17 :
( )5حممد عيسى ،القراءة النفسية للنص األديب ،ص21 :
( )6مارس�يل مارين�ي ،النق�د التحليلي النفيس ،م�ن مرجع عام
بعنوان :مدخ�ل إىل مناهج النقد األديب ،تاليف جمموعة من
الكتاب ،ترمجة :رضوان ظاظا ،عامل املعرفة ،الكويت ،عدد:
 ،221ص99:

كما تنح�و الدراس�ة إىل جانب إحصائ�ي ُيعنى برصد

املتكررة تُعد ظاهر ًة أس�لوبي ًة هي األخرى وهلا تفسريها.
واإلحصائي�ة هنا ليس�ت إحصائي� ًة معجمي� ًة رصف ًة عىل
طريق�ة (بيير جيرو)((( وإنام ه�ي تُعنى بجان�ب التكرار

كظاهرة أسلوبية وتُعرض عن غريه من أدوات األسلوبية
اإلحصائي�ة ،كالتردد والتوات�ر والعزل...بقي أن نشير
إىل أن كثير ًا م�ن املناه�ج حتي�ل يف تقيص ال�دالالت عىل

الس�ياقات اخلارجي�ة كعنصر فاعل يف التأوي�ل .ويقصد

( )7حمم�د عيس�ى ،الق�راءة النفس�ية للن�ص األديب ،ص،21 :
وانظر :جان بيلامن ،التحليل النفيس واألدب ،ترمجة :حسن
املودن ،املجلس األعىل للثقافة ،القاهرة ،1997 ،ص.10:
( )8ملعرفة املزيد ع�ن احلقول الداللية :انظر :أمحد عزوز ،أصول
تراثي�ة يف نظري�ة احلقول الداللية ،منش�ورات احتاد الكتاب
العرب ،دمش�ق ،2002 ،وانظ�ر أيضا :رفع�ت الفرنواين،
من احلقول الداللية يف العربية  :الزمن يف املعلقات الس�بع،
مطبعة العمرانية لألوفست ،ط.1991 ،1
( )9انظ�ر  :بيير غيرو ،األس�لوبية ،ترمج�ة :من�ذر عي�ايش ،دار
احلاس�وب للطباع�ة ،حل�ب ،ط .1994 ،2وانظ�ر يف هذا
املج�ال أيضا :س�عد مصل�وح ،يف النص األديب :دراس�ات
أسلوبية إحصائية ،عامل الكتب-القاهرة ط1422 ،3هـ.
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بالس�ياق اخلارج�ي« :كل ما يتعلق بالن�ص أو مبدعه من
ظروف حميطة سواء أكانت تارخيي ًة أو بيئي ًة أو اجتامعي ًة أو

نفس�ي ًة أو نحوها .وعليه فالس�ياق اخلارجي يشمل احلال
أو املناس�بة ،ومجيع الناس املشاركني يف معنى الكالم ،من

حيث اجلنس والعمر واأللفة والرتبية واالنتامء االجتامعي

والثقايف واملهن�ي واإلحياءات واإلش�ارات العضوية غري

(سوسير) ماهية هذا العلم بدراس�ة العالمات يف دالالهتا

االجتامعي�ة إذ ق�ال“ :يمكنن�ا أن نتص�ور عل ً
ما موضوع�ه

دراس�ة حياة اإلش�ارات يف املجتمع ،مثل هذا العلم يكون
جزء ًا من علم النفس االجتامعي ،وهو بدوره جزء من علم

النفس العام» ( .((1والعنوان بام هو عليه فإنه «إحياء ش�ديد

اللغوية الت�ي تصدر عنه�م ،والع�ادات والتقاليد والقيم

التن�وع والثراء ،مثله مث�ل النص ،بل عدّ ه (جريار جينيت)
نص� ًا موازي ًا ،وقد حظي العنوان لدى ياكبس�ون بوظائف:

والتارخيي�ة والفكري�ة كله�ا ،كذل�ك يش�ـمل الظ�روف
الزماني�ة واملكانية الت�ي يؤ ّدى هبا احل�دث اللغوي وتؤ ّثر

تُعدُّ داللة العنوان مفتاح ًا نصي ًا حاس ًام يف فتح أبواب
التأوي�ل؛ ذلك ألنه يم ّثل اختص�ار ًا مكثف ًا للمدلوالت.

والقوانين والعالق�ات االجتامعي�ة والسياس�ية والدينية

فيه ،واألمور األخرى مما يؤثر يف الكالم ويف مراده».
ويقرتب منهج الدراسة من (منهج الدائرة الفيلوجية):
وهو منهج يقوم بدراسة العمل األديب عىل مراحل ثالث:
األوىل منه�ا :أن يقرأ الناق�د النص مر ًة بعد مرة حتى يعثر
على س�مة معين�ة يف األس�لوب تتك�رر بصفة مس�تمرة.
الثانية :حياول الناقد أن يكتش�ف اخلاصية الس�يكولوجية
التي تفرس هذه السمة .الثالثة :يعود مر ًة أخرى إىل النص
لينق�ب ع�ن مظاهر أخ�رى لبع�ض اخلصائ�ص العقلية.
فه�ذه املراحل الثلاث تش�كل يف هيئتها ال�دوران حول
الن�ص مر ًة بعد م�رة ويعترب (س�بتزر) أول م�ن طبق هذا
(((1
املنهج عىل أعامل ديدرو ورواية شارل لويس.
(((1

وه�ذا الدي�وان ال�ذي نح�ن بص�دده (رائح�ة الرتاب)
ٍ
بدالالت عدة ّ
ترشح بعضها احلقول
توحي لنا س�يمياؤه
الداللي�ة للمعاين ،كام تعم�ل الصور الفنية عىل ترش�يح
بعضه�ا اآلخ�ر؛ ففي القصيدة التي محلت اس�م الديوان

(رائح�ة التراب) نج�د املب�دع يق�دم للقصي�دة برس�م
ي�ده خي�والً تثير الغبار (النق�ع) كمفتاح نصي يقود إىل
املضم�ون ،فاخلي�ل إح�دى األدوات الفاعل�ة يف احلي�اة
املاضية ،أما مكانتها يف الزمن احلايل فتكاد ختتفي ،بل ربام

حتول مغزاها -من رمز لعراقة املايض وللعزة ولالرتباط
ّ
العاطفي بفارسها -إىل ما يشبه مقتنيات الرتف اجلاملية.
واس�تحضار اخليل بجميع متعلقاهتا يف احلقول الداللية
للديوان فيه حنني للبطولة وعراقة املايض .يقول:

املطلب األول :سيمياء العنوان:

تدرس السيميائية العالمات أو اإلشارات «وهي عبارة

ع�ن لعب�ة التفكي�ك والرتكيب ،وحتدي�د البني�ات العميقة
الثاوية وراء البنيات الس�طحية املتمظه�رة»( .((1وقد حدد

حس�ان :،اللغة العربية معناها ومبناه�ا ،اهليئة املرصية
(ّ )10مت�ام ّ
العامة للكتاب1973 ،م .بترصف ص 152- 150:
( )11انظر يف هذا املجال :د .شفيع السيد  ،االجتاه األسلويب يف النقد
األديب ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،ط ،، 1986 ،1ص.164 :
( )12مجيل محداوي ،السيموطيقا والعنونة ،عامل الفكر ،الكويت،
جملد ،25:العدد ،1997 ،3:ص79:
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انفعالية ،وانتباهية ،ومجالية ،وميتا لغوية»(.((1

«يأهيا الصوت املبلل باملطر

أنفاسنا تشتاق رائحة الرتاب

حني ينثرها العجاج عىل الرؤوس

ويثور من رحم الغبار

( )13فرديناد دي سوسري،علم اللغة العام ،ترمجة :يونيل يوسف
عزي�ز ،مراجع�ة :مال�ك املطلب�ي ،بي�ت املوص�ل ،العراق،
 ،1988ص34 :
( )14بس�ام قطوس ،سيمياء العنوان ،منش�ورات وزراة الثقافة،
عامن -األردن ،ط ،2002 ،1ص50 :
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طلع األسنة والرتوس

ونود تقبيل السيوف

...لكن رائحة الرتاب وشمت مالمح وجهه بال ُعرس
والكف املطرز باخلضاب

حوا ُفرهــ�ا َ
ف�وق َخ�دِّ ال َث�رى
لـفــار ِس ِ
(((1
ِ
ٌ
َـــ�اق
ِعن
�ــه َي ْص َعدُ
والتراب قد يتضمن معنى الوطن بكامله أو مس�قط

وبأن ماء الوجه خمرض التدفق

ال�رأس وكالمها س�واء ،والتعبير برائحة التراب املثار

وه�ذا احلنين للرم�ز يتضم�ن دالل� ًة أخ�رى وهي

عن الوطن:

رغم أقنعة الرساب»

(((1

رث�اء احلياة املدنية التي جعلت اإلنس�ان حبيس مواعيد

الساعة ،وعزلته عن حميطه ،ووفرت له الراحة اجلسدية

يف مقاب�ل التعب النفيس .أما ع�ن لفظة الرتاب كمفتاح

نصي ففيه�ا العديد م�ن ال�دالالت أمهها :االش�تياق،
فالرائح�ة هي من أكثر ما يعلق يف ذاكرة العش�ق ،كام أن

في�ه حنين�ا إىل احلياة القديمة املتج�ذرة يف الرتاب أغلب

وقته�ا ،الت�ي تعايش رائحت�ه يف كل تفاصيلها .واختيار
الرائحة بن�اء عىل ما تقدم تعبري عن اإلحس�اس باجلامل

الفط�ري واحلف�اوة العاطفي�ة .وربام كان اختي�ار اخليل

دلي ً
لا على اس�م امل�كان األم (فرس�ان) فهي م�ن مثنى

(فرس) .ليس هذا من واقع تسمية اجلزيرة بل ُيستشف

م�ن التش�ابه اللفظي بني اس�مها وبني مثن�ى الفرس

(((1

وهو م�ا يتعلق باالس�تدعاء الالش�عوري للمتامثالت.

وقد أصبحت اخليل يف خميلة ش�اعرنا بؤر ًة للوطن الذي

يرى فيه نفس�ه .ففي أبياته عن الوطن حتمل لنا الكلامت
ظ ً
ال من هذا املعنى إذ يقول:
الـــوط�ن املنتم�ي
َألاَ هُّأيـــ�ا
ُ
ِ ٍ
الس�ــرى تُــولــدُ
لـصــافنَ�ة يف ُ

( )15إبراهي�م مفتاح ،رائحة الرتاب ،ديوان ش�عر ،منش�ورات:
نادي جازان األديب،ط1416 ،1هـ ،ص53 :
( )16ال يوج�د تفسير موث�ق لس�بب التس�مية انظر مقال�ة يف هذا
املحتوى  :للشاعر إبراهيم مفتاح بعنوان (ملاذا سميت فرسان
هبذا االسم ،جملة األربعاء-17 ،ربيع اآلخر1421 ،هـ

كصورة حركية شمية برصية داللة عىل املحبة والتضحية
واالس�تعداد لبذل ال�روح دفاع ًا عنه .يق�ول من قصيدة
ٍ
فأن�ت ي�ا موطن�ي
م�اض ُي َعانِ ُق� ُه
َ
ِ
(((1
ُ
واإلرشاق وال َع َب ُق
طوالت
زهو ال ُب
ُ

ويقول من قصيدة أخرى:
ُخ ْ
وم ّ�ر ْغ َّ
َ
�ذين
كـ�ل َأ ْو ِرديت
إلي�ك َ
علـ�ى َث َ
َصر ُع ُم�ري
�راك فِ�دَ ًاء ْ
واخت ْ
األرض ِعشق ًا َ
ُ
فيك َأجمْ َ ُع ُه
فاضت َيب
ْ
ِ
ُمن ُ
حان ي�ا َقدَ ري
ْ�ذ
البداي�ات حتـ�ى َ
ِ
َ
طيناك َأ ْع ُينَنَا
العطاء َف َأ ْع
َوعــــــدُ
ِ
   بالس ِ
هر
  يف   األجفان
َكح َل
دم ًا  ت ّ
َّ

(((1

إذن فاهلاج�س ال�ذي ينتمي إليه عن�وان الديوان هو
حمبة املكان والتعبير بالرائحة داللة عىل الكلف باحلب،
واالستعداد للتضحية يف سبيله .وإذا أخذنا داللة رائحة
الرتاب عرب اس�تبعاد دالل�ة اخليل والنقع فإهن�ا تقود إىل
معنى الشوق للوطن ملن كان يف مقام االبتعاد عنه.
إن حتلي�ل العن�وان الع�ام للدي�وان هب�ذا االجت�اه لي�س
اعتباطا؛ فالعنوانات التي اتسمت هبا قصائد الديوان تعضد
ه�ذا املعن�ى .فامل�كان أو أح�د متعلقاته حارض بق�وة فيها.
واخلطوط العامة لعنوانات قصائد الديوان تتلخص فيام ييل:

( )17إبراهيم مفتاح ،رائحة الرتاب،ص12:
( )18املصدر السابق  :ص7 :
( )19املصدر السابق ،ص18 :
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أ) األمكن�ة :والقصائ�د الت�ي حتم�ل س�مة املكان يف

عدة تشمل هذه العلوم .منها :املستوى اللفظي الداليل،
ويش�مل علم الداللة ،ودراس�ة اللفظة املفردة وهيئتها.

عنواناهتا هي :وطن عىل صدور األوسمة ،خفقة
عىل رمش الوطن ،الوطن والعطاءَ ،ع َلمي ،بيش
بعد الغياب ،أهبا داخل األس�ئلةِ ،
الق َصار .وكلها
تعبري عن حضور املكان يف وجدان الشاعر ،وهو

التصوي�ري ،وفيه تُدرس الص�ور املختلفة يف النص من

مكانه األم كام يف خطابه املتقدم لـ(بيش) و(أهبا)

املستوى كل أنواع الصور.

حني خياط�ب األمكن�ة األخرى يرس�م تفاصيل

واملس�توى الرتكيبي ،ويتم فيه دراس�ة اجلمل�ة وتركيبها

كالتقديم والتأخري ،واحلذف ،والقرص ،وغريه .املستوى

ص�ور جزئي�ة ،أو كلية م�ع مكوناهت�ا .و ُي�درس يف هذا

ب) احلض�ور والغي�اب :والقصائد الت�ي حتمل هذه

وتُعدّ احلقول الداللية إحدى بنيات األس�لوبية ،وإن

يف زمح�ة العناوين ،تقاطعات ،الغياب ،من وحي

اللغ�ة املحدثني يف كون احلق�ول الداللية تُعنى بدراس�ة

الس�مة يف عنواناهت�ا ه�ي :لكي ال جت�يء ،ضياع

الغ�وص والس�فر .وه�ذه العنوان�ات وإحياؤه�ا

بالس�فر والتنق�ل وامل�رارة ه�و جتس�يد للرتحال
واالنقط�اع عن املأل�وف واحلنني له ،كام حتمل يف
دالالهت�ا طاق� ًة من احل�زن واالغتراب والتيه يف
دروب احلياة.

ج) البيئ�ة :والقصائ�د الت�ي حتم�ل ه�ذه الس�مة يف
عنواناهت�ا ه�ي :يا تواش�يح اخلضاب ،ي�ا صباح
الش�عر ،س�باعية للصهي�ل ،جف�اف ،حت�ى هتدأ

الريح .وهذه العنوانات تقود للمعنى نفسه وهو

التعل�ق بامل�كان وثقافة البيئة ،ومظاه�ر الطبيعة.

وثمة ما جيب النظر يف رؤيتنا للعنوان وهو اختيار
التعبير احلرك�ي ،فرائح�ة التراب ال تنبعث إال
باحلركة ،وانتش�ار الرائحة هو من احلركة .وهلذه

املالحظة تفسير ستأيت عليه الدراس�ة الحقا ،إذ

انحازت كثري من الصور الفنية هلذا النوع.

املطلب الثاين :احلقول الداللية املتكررة يف الديوان:

يعتمد املنهج األس�لويب عىل علوم اللغة املختلفة ،مما

يعني البحث عن مجيع اخلصائص األس�لوبية للنص من
احلرف حت�ى اجلملة .ويرتك�ز التحليل عىل مس�تويات
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كان�ت تلتحق بعلم الداللة الع�ام .وال خالف بني علامء
الكلامت من خالل جتميعها يف حقول داللية ،حيث ترى

ه�ذه النظرية أنّه“ :لك�ي تفهم معنى كلمة جيب أن تفهم

كذلك جمموعة الكلامت املتّصلة هبا دالليا”( .((2وأهم ما
ِ
ِ
رضورة مراعاة
النظرية هو اتفاقهم عىل
أنصار هذه
يميز
َ
ُ
الباحث اللغوي،
ف
ويعر ُ
السياق الذي تر ُد فيه الكلمةّ .
َ
احلق�ل الداليل بقول�ه« :احلقل الداليل
أمح�د خمتار عمر،

( )Sémantic fieldأو احلق�ل املعجم�ي ه�و :جمموع ٌة
ِ
ُ
ترتبط داللتها ،وتوضع عادة حتت لفظ عام
الكلامت
من
جيمعها”(.((2

وهن�ا ت�أيت نظري�ة احلق�ول الداللية لتق�وم بتصنيف
ثم
ه�ذه األلفاظ أو الكلامت حتت عن�وان جيمعها ،ومن ّ
يعم�د ال�دّ ارس إىل البحث عن اخللفي�ات الداللية التي
تقف وراء استعامل املؤ ّلف لتلك املجموعات ،واخللفية
الفكري�ة التي دعته لذلك االس�تعامل ،وبذل�ك َّ
أهم
فإن َّ
م�ا جاءت به نظري ُة احلقول الداللية هو التصنيف القائم
ِ
الداللة املعجمية للكلمة.
عىل
وبنا ًء عىل ما تقدّ م فإن احلقول الداللية تُعدُّ مستودع ًا

ألفكار الشاعر وأخيلته؛ فهي تقود إىل مساحة ال شعوره،

( )20أمح�د خمتار عم�ر ،علم الداللة ،عامل الكتب ،القاهرة ط ،4
 ،1993ص 80-79:
( )21املصدر السابق  :ص80 :
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كام تقود إىل أس�باب تش�كل الرؤية عنده( ،((2كام تبينّ لنا
املعاين املتكررة .ألن إرصار املبدع عىل تكرارها –بطريقة

وأنس�اهبم ومشاعرهم يف کل زمان»( .((2واحلديث عن
البيئ�ة ينقس�م إىل ع�دة موضوعات متش�اهبة حفلت هبا
قصائد الديوان .ولضيق مساحة الدراسة سنكتفي بذكر
األبي�ات واملقاط�ع املعنية واقتطاعها من س�ياقها .وهذه
املوضوعات هي:

ه�ذه احلق�ول ألمهيتها محلت عن�وان قصائ�د يف ديوانه.

حتفل قصائد الديوان باس�تحضار ه�ذه املعاين بكثرة
يف سياقات خمتلفة ،مما جيعلها الفت ًة للنظر ككتلة أسلوبية

واعية أو الواعية -ييش بعامله الداخيل .وقد ألح شاعرنا

عبر قصائ�د ديوان�ه على تك�رار أنماط م�ن التعبريات
واملعاين باتت عرف ًا أدبي� ًا لديه وبصم ًة وهوي ًة خاص ًة به.
وه�ي متكّنن�ا من اإلملام بخي�وط نس�يجه الفني ،وبعض

وه�ذه األنماط املتك�ررة تتقاس�مها ع�دة موضوع�ات
أش�هرها البيئة وخصوص ًا البحر والصحراء ،ثم مظاهر
الطبيع�ة وخصوص� ًا املطر والغيم والصح�و والضباب،

ثم مظاهر احلياة الش�عبية واالجتامعي�ة القديمة .وقد تم
اختيار هذه احلقول ألهنا تشكل ملحظا جاذبا لالنتباه يف

ديوان الش�اعر ،فهي تكاد أن تكون حارض ًة يف كل قطعة
م�ن قصيدة من قصائد الديوان ،مما جيعلها إحدى الكتل

األس�لوبية لديه .وبعد نظر ميل يمك�ن لنا أن نحدد أهم

احلقول الداللية التي ترددت يف هذا الديوان:

احلقل الداليل األول :مظاهر البيئة:
تظ�ل البيئ�ة املنه�ل األول ال�ذي يس�تقي من�ه املبدع
صوره وخياالته ،وتكون املحفز األول كذلك للمشاعر
والذكري�ات ،واملث�ال النموذج�ي األول للمقارن�ة م�ع
البيئ�ات األخ�رى .والف�ن ل�و «مل يكن س�وى تس�جيل
ملظاه�ر الطبيعة لكان أقرب تقليد هو أكثر األعامل الفنية
إقناع�ا»( .((2لذل�ك فالش�اعر يمثل إح�دى موجودات

البيئ�ة؛ ألن» الش�عر ص�ورة فني�ة موازية حلي�اة أصحابه
وبيئته�م وه�ي ختت�زن يف عباراهت�ا أفكاره�م وعاداهتم

( )22انظ�ر يف هذا املجال :راش�د احلس�يني ،البنى األس�لوبية يف
النص الشعري ،دار احلكمة-لندن ،ط2004 ،1م.
( )23حمم�د العبيدي ،أثر البيئ�ة االجتامعية واملوروث احلضاري
يف األس�لوب الفني -بالد النهرين انموذجا -بحث منشور
جمل�ة األقلام دار لش�ؤون الثقاف�ة وزارة الثقاف�ة الع�دد 4
 ،2002ص3 :

 -1الصحو والغيم واملطر:

هلا س�بب يفرسه�ا .واملقص�ود بالكتلة األس�لوبية ذلك

النم�ط من التعبريات واملعاين الذي يتكرر بكثرة يف نتاج

املبدع .ومن أمثلة ذلك يف ديوان رائحة الرتاب قوله:
«واضمم جناحك يف ِد ِ
ِ
ضحى
احلنان
فء
َ
ً
ْ
(((2
وحين هَي ُ
ُّ
ط�ل َ
�ق»
في�ك
الط�ل والغ ََس ُ
وقوله:

«كزُر ِ
ِ
ِ
كاملطر
كاألش�جار
ق�ة ال َبحــــر
ْ
(((2
ِ
الوتَ�ر»
ك َلو َع�ة النَّغ� ِم
املفت�ون يف َ

وقوله:

ِ
بين الغي�و ِم
الص
حــ�و َ
«هل�ا نَش�و ُة َّ
ِ
ِ
ْ (((2
َحـــ�ة ُ
ــــــ�وة ا ُمل ْثقل�ة»
اخل ْط
وز َْحز

وقوله:

ُ
باملطـــر
بلـــ�ل
الصـــ�وت ا ُمل
«يأهي�ا
ُ
ْ
ً (((2
جف�اف روح�ي رش�ة»
عـ�رت
هَّل�اَّ َأ
َ
َ
( )24مه�دي ممتح�ن ،األدب اجلاهلي بين البيئتين الطبيعي�ة
واالجتامعية ،بحث منش�ور يف جملة :الرتاث األديب ،الس�نة
األوىل ،العدد1388 ،3:هـ ،ص202 :
( )25إبراهيم مفتاح ،رائحة الرتاب :ص7 :
( )26املصدر السابق  :ص16 :
( )27املصدر السابق  :ص41 :
( )28املصدر السابق :ص52 :

فايز مداهلل سلامن الذنيبات :دور احلقول الداللية ومصدر الصور الفنية يف الكشف عن تشكّل النص

43

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)14أغسطس 2018م  -ذو القعدة 1439هـ

وكذلك قوله :
ٍ
َ
«ليبحـ�ث ع�ن مــوعــ�د غائ� ٍم
ِ (((2
ِ
بالصــحــ�و يف مقلتي�ك»
تَد َّث َ�ر
وقوله :
َ
ـــم�ع يف رحيـــــه�ا ممط�ر ًا
«وأ ْط
ُ
يبــ�اب
فيأتـــــت�ي يبـــاب� ًا يــباب� ًا
ْ
ِ
ِ
ــ�ف ِّ
مواق ُعن�ا َخـــ ْل َ
البحار
كــل
طاب
صح�و وال
اجلــ�و
فلا
الري�ح ْ
ُ
ٌ
ُّ
ٍ
ضباب
أتي�ت على موجـــ�ة م�ن
ُ
ْ
ِ
(((3
اليباب»
صب
ْ
وأعجبني فيــ�ك خ ُ
وقوله:
رج َ
ْ
لك هذا موعدٌ وغد ًا
«اركض بِ ْ
ِ (((3
س�نلتقي ههن�ا يف موس�م املط�ر»
وقوله:
كن�ت الضح�ى معتم�ر ًا
«ه�ا هن�ا
ُ
جت�وب املنحن�ى
غيم� ًة نش�وى
ُ
ه�ا هن�ا كان صباح�ي موع�د ًا
ِ
(((3
غيمــــ�ي املن�ى»
اآله
ط�ري
َم
َّ
َّ
وقوله:
جرح غربتَنا
«يا بحر جئناك نشكو َ
وأمط�ار
حيــ�ن اس�تبدَّ بن�ا رع�دٌ
ُ
قالت لن�ا عندمــا عدنا س�واح ُلنا
البح�ر إن البح�ر م�كار
ال تأمن�وا
َ
البح�ر إن هفهفت يومــا نس�ائمه
(((3
فإن�ه بعد ح�ال الصـــحو غ�دّ ُار»

( )29املصدر السابق :ص68:
( )30املصدر السابق :ص73-72 :
( )31املصدر السابق :ص79 :
( )32املصدر السابق :ص82 :
( )33املصدر السابق  :ص86:
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إن حض�ور الغي�م ونقيضه وه�و الصحو س�واء أكانا

بداللتهما احلقيقي�ة أو بالداللة الرمزية ليحتاج إىل تفسير

لس�بب اس�تحضار هذه املع�اين واأللف�اظ واإلرصار عىل
حضورها املتكرر يف الدفق الش�عري .وال غرابة يف معرفة

السبب إذا علمنا أن شاعرنا ابن جزيرة بحرية صغرية ذات

ج�و حار رطب ،تق�ع خلف بحرها األقالي�م الصحراوية
وش�به الصحراوية .وأن سبب استدعاء هذه املعاين بكثافة

ه�و حض�ور البيئة يف وج�دان ابنها الذي ظ�ل يتنقل عنها
لفترات طويلة بينام ظلت تفاصي�ل البيئة ماثل ًة يف وجدانه

وتترسب عرب تعبرياته .وهنا يكون احلقل الداليل داالً عىل
الكتلة األسلوبية الثابتة يف تعبريات الشاعر أوالً ويستطيع
السياق اخلارجي أن يعلل ثبات هذه الكتلة ثانيا.
 -2احلياة البحرية:

ال ت�كاد ختل�و قصي�دة من قصائ�د الدي�وان من ذكر

متعلق�ات البح�ر وحي�اة س�كان الس�واحل ،إىل درج�ة

جتعلنا نشك أن البيئة هي املبدعة .وهنا سنقتطع األبيات

أو املقاطع –ذات العالقة .وهي عىل النحو اآليت:
«كزُر ِ
ِ
ِ
كاملطر
كاألش�جار
قة ال َبحر
ْ

ِ
الوتَ�ر»
ك َلو َع�ة النَّغ� ِم
املفت�ون يف َ

(((3

وقوله:

ِ
امل�اء وجه�ي
«كلما حدّ ُ
ق�ت يف امل�اء ه� َّز ُ
(((3
وارمتتيفموجه ُّ
كلتفاصييلوكلالقسامت»
ْ

وقوله:

«وللعمــ�ق تأخـــ�ذين موجـــ ٌة

وأخ�رى تل�وح فـــ�ي ش�اطئيك

( |)34املصدر السابق  :ص16 :
( )35املصدر السابق :ص64 :
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الري�اح
ه�دأت يف رشاع�ي
إذا
ْ
ُ
ِ (((3
ُ
امل�رايس على ضفتي�ك»
س�ألقي
َ
وقوله:

ِ
َ
البحار
خــل�ف كل
«مواق ُعنـــ�ا

طاب»(.((3
صحو وال
اجلـو
الريح ْ
ُ
ٌ
فال ُّ

َركت على َع َرصاهتا ِصغري»
ملن ت ُ
ْ

(((3

وقوله:

«وارتـــ�دى مــ�ن ُح ِّبـــه َأش�ــرع ًة

ـــ�طء الث�واين ُس� ُفنا
َس�ــجـــت ُب
ن
ْ
َ
ٌ
اش�تـــــعـــال ق�اد ٌم
أن�ا ي�ا أهبـــ�ا

الضنى
م�ر َّ
م�ن خــــالي�ا املـ�وجِ محُ ْ ُّ
ِ
البحـــــ�ر يف روحي د ٌم
من هيــ�اجِ
ِ
الس�نا
النبــض
أخـــــضر
فقاعــي َّ
ُّ
ُ

يف ش�فــــاهـــــي موجــ� ٌة عاش�ق ٌة
(((3
ِ
الش�ـــطآن بح�ري َد ْندَ ن�ا»
وعلى
وقوله:
ِ
ُّ
املس�ارات فـ�ي عيني�ك إبح�ار
«كل

ِ
ُّ
�ار
وكل مــــ�وج ٍعلى َجفنـي�ك َت َّي ُ
...

ِ
السىسفني
ُ
عشقاملساءات ُيغرييف رُ

قامر
وزورقــــ�ي
ٌ
عاش�ــــق تُغري�ه َأ ُ

( )36املصدر السابق  :ص69:
( )37املصدر السابق  :ص72 :
( )38املصدر السابق78 :
( )39املصدر السابق  :ص83:

إبح�ار
س�فائني وطــ�وى األبع�ا َد
ُ
ـ�ار حكايتَ�ه
وراح يسر ُد ّ
َ
بح ٌ
وسّم�اّ ُر
والليــــ�ل يش�عـــــلـــه آ ٌه ُ
...

بحــــر ِجئ َ
جرحغربتَنا
يا
ْناكنشكو َ
ُ

وقوله:

جئتيابِ ْي ُشمن َبحريومن ُجزُري
«قد ُ

ِ
ْ
األس�فار َأرشعتي
فه�ل َأ َمدُّ إلــى
س�فار
ويف دم�ي الغتراب ال�روحِ َأ
ُ
فاندفعت
بالص ْح ِو
ْ
بـحر َأغْريتَنا َ
يا ُ

وأمط�ار
حين اس�تبدَّ بن�ا رعـــ�دٌ
َ
ُ
قال�ت لنا عندمـ�ا ُعدْ نا س�واح ُلنا
ْ

البــح�ر
البح�ر إن
ال تأمن�وا
م�كار
ُ
َّ
َ
فت يوم ًا نس�ائِ ُم ُه
إن َه ْف َه ْ
البحــ�ر ْ
ُ
ِ
(((4
ِ
الصحو َغ�دّ ُار»
فإنَّ�ه بع�دَ حــ�ال
إن حضور البيئة البحرية بشكل الفت يعيد لنا الفكرة

النقدي�ة التي عني هبا نقدنا القديم وهي أن اإلنس�ان يعيد

تشكيل ما رأى وسمع وعاش يف حميطه بطريقة عفوية .إن
قصدية الش�اعر ملعاين خمتلفة متفق عليه سلفا ،بينام تعبريه

عن تل�ك املعاين أو األس�لوب الذي خرج�ت فيه املعاين
ه�و من حماور الدراس�ة عىل جانب التكرار بوصفه س�م ًة
أس�لوبية؛ ألن اختياراته حتم�ل دائام اهلاجس األكرب الذي

يش�غل ذهنه .وهاجس ش�اعرنا هنا هو حب املكان الذي

ال يغ�ادر خميلته حتى وإن كان ي�روم معنى آخر بعيدا عن
املكان فإن رائحة املكان تترسب عرب ألفاظه.
 -3الذوبان واحلرارة:

ت�رددت يف الدي�وان كثري م�ن التعبيرات التي تنقل

لن�ا إحس�اس املب�دع العمي�ق بتفاصي�ل بيئت�ه الت�ي ال

تف�ارق صورها دفقاته الش�عورية .ومن ه�ذه التفاصيل

( )40املصدر السابق  :ص86:
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اإلحس�اس باحلرارة املرتفعة عىل ح�د الضجر منها .كام

نجد قوله:

ٌ
اش�تعال ق�اد ٌم
«أن�ا ي�ا َأبهْ ــــــ�ا
(((4
الضن�ى»
م�ن خالي�ا امل�وجِ محُ ْ َّم ُ�ر َ

وقوله:

«تل�ك الت�ي ذاب يف أفيائه�ا تعبي
ومللم�ت حرق َة ال ُع ِ
ش�اق فـي س�هري
ْ
...

ٍ
ُذوبهُ ا
ك ُق ْبلة فـــــــي َضنى طفل ت ِّ
َ
ش�ف منـــ�ه َو ْخ�ز َة الَض�رَ ِر
أ ٌّم لترَ
فأن�ت يا مـــوطني يف داخيل وهج
ويف سمائي ش�عاع مـطلق البرص»

(((4

وقوله:

انكرست
كأن مسارايت التي
ْ
«حتى َّ
(((4
س�يقانا ت ُ
فياء عن َو َرقي»
هُ
َنفض األَ َ

وقوله:

يــبــاب
“فهـــنـــا أرضــــــي
ْ
السراب
ارتعـــــاش�ات
ترمت�ي فيهـــ�ا
ُ
ْ
ساعات الظهرية...
تغادر قي َظها ا ُمل ْح َم ِر
ُ
مل ْ
ِ
(((4
انحناءات الطريق”
الغيم َصحوي يف
و ُي ُ
ذيب ُ
وقوله:

ِ
ُ
معصم�ه
احل�رف على
«يش�عل
َ
ٍ
وخط�وات عني�د ْة
رق� ًة نش�ــــــوى

( )41املصدر السابق ،ص83 :
( )42املصدر السابق ،ص16 :
( )43املصدر السابق ،ص31-30 :
( )44املصدر السابق ،ص35 :
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و ُيذيب الفكــــ�ر فـــي حارضه
(((4
أمــــ� ًة يف موكــ�ب اآليت فريدةْ»
وقوله:
«وكان وجــــــ�ه املـــــاء مغربا
(((4
وطعمالريحمشوياعىلوجهالصقيع»
وقوله:
الشمس
«وعىل رأيس غيوم مل تُذهبا
ُ
(((4
أو تســــقط علـــى دريب ظالل»
وقوله:
«كلما فتح�ت يف األش�ياء عين�ي
آملتنـــ�ي حــــــــرق�ة األش�ياء
(((4
واندس حريق يف جفون العابرين»
وقوله:
«ال َ
زال ُع�ريس يف ثغ�ري حرائ ُق�ه
وأوتار
وبيـــــ�ن َج
نبـــ�ي تغــري�دٌ
ُ
َّ
ع�م مـن مصافحتي
كفي َط ٌ
وفوق َّ
(((4
وفيهما م�ن لظ�ى التودي�ع آث�ار»
وقوله:
ِ
ضائ�ع
حل�م
ص�ار األَم�س
ٌ
ٌ
«ي�ا ق ُ
طعمــــه يف داخــــــلي كال َّل َهــب
ُ
امح�رار لألس�ى
جفــــنــ�ي
بين
ٌ
َّ
(((5
رائـــــع يف ُهدُ يب»
وحــــــري�ق
ٌ
ٌ
( )45املصدر السابق ،ص61:
( 65 )46املصدر السابق ،ص:
( )47املصدر السابق  :ص65:
( )48املصدر السابق ،ص65 :
( )49املصدر السابق ،ص87-86 :
( )50املصدر السابق ،ص93:
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إن تك�رار الوه�ج واحل�رارة والذوب�ان ه�و أح�د

مقتضيات البيئة احلارة التي تس�كب يف وجدان عاشقها

هاجسي احل�ب والبح�ث ع�ن البيئ�ات املغاي�رة الت�ي

تس�تدعي مقارنته�ا هب�ا .فالبيئ�ة حتم�ل املعنيين :احلب
والضج�ر أحيان�ا .وإن كان ه�ذا األخري غير مرصح به

لكننا نس�تطيع أن نلمس�ه باإلحياء .وهي جدلية متعبة أن

حتب املكان من جهة وأن ترغب يف تغيري بعض تفاصيله

وال يس�عك ذلك وإذا حاولت الرحيل عنه فكأنام ترحل
عن نفس�ك؛ ألن�ه مرتب�ط بذكريات�ك وطفولت�ك .فقد
نلم�س الش�كوى والتضجر م�ن بعض تفاصي�ل البيئة.

كقول�ه« :مل تُغ�ادر قيظه�ا املحمر س�اعات الظهرية» .أو

قوله« :ربام يف الصيف ض ّيعت الربيع» أو قوله:
«وألغ�ت مواعي�دَ ِّ
كل الفص�ول
ْ

إىل موس�ـــ ٍم ُم ْثخــ�ن بالتراب»

(((5

إن مظاه�ر احل�رارة الت�ي تتسرب إىل الكلمات ه�ي

ارتداد طبيعي هلاجس املكان ،إذ حتمل يف طياهتا الشكوى
والتضجر .فاحلنني عاد ًة ما يرتبط عنده باإلنسان واملرحلة
الزمنية (الطفولة) وأجواء ال�ود واملحبة ،لكن البيئة تظل

هاجس�ا س�لبيا يف ذه�ن الش�اعر ،إذ تترسب عبر احلزن

والشكوى( .((5لكن بيئة مدينة (أهبا) اجلميلة ترسبت عرب
الفرح واألمل يف قصيدته .مما يؤكد لنا صواب زعمنا.
يقول:

«كلما ِجئت ِ
ُ�ك ي�ا أهبـ�ا ال�رؤى

احلس�ــــن بعينــ�ي أعينا
أنبــــ�ت
َ
ُ

ونم�ت فـ�ي داخلي أس�ئل ٌة
ْ

مل أقلهـــــ�ا فــــي حديثي علنا»

(((5

( )51املصدر السابق ،ص72 :
( )52انظ�ر يف ه�ذا املج�ال :حممد س�ليامن ،ظواهر أس�لوبية يف ش�عر
ممدوح عدوان ،دار اليازوري –األردن ،ط ،2007 ،1ص28 :
( )53إبراهيم مفتاح،رائحة الرتاب ،ص83 :

 -4النمو والنضج:
لعل إحلاح الش�اعر عىل اس�تحضار النض�ج والنمو
يف عالقته مع األش�ياء له تعلق جذري مع جتربته الذاتية
عىل مس�توى حمطات حياته .إىل جانب أن النضج مرتبط
ذهني�ا باحل�رارة الت�ي تنضج األش�ياء .من جه�ة أخرى
متعل�ق بالنخيل الذي تنضج احلرارة ثماره .وقد حتدث
ِ
اس�م(القصار) .
الش�اعر ع�ن قري�ة النخيل الت�ي حتمل
ونجد ذلك يف قوله:
ٍ
ِ
نجم�ة
األف�ق عـ�ن
«وتبح�ث يف
على وجهـــــه�ا تنضـــج األس�ئل ْة
تنام�ى عليه�ا
اخضرار الصب�احِ
ُ
ومللـــــ�م أورا َقــــــ�ه ا ُمل ْهمــ َل� ْة
َ
النض�ج ي�ا س�يدي ق�اد ٌم
هــــ�و
ُ
ِ
ْ (((5
ُي َعنْقــــ�دُ فـــــي غُصنه ُس�نْبلة»
وقوله:
«يتنامـــــ�ى يف حناياه�ا الضحى
(((5
ُق ُب ً
لا ُحضـــــ�را وأيام ًا س�عيدةْ»
وقوله:
تمَ�ر وتـــــ�أيت س�ن ْة
«س�نــــون ُّ
ويف القـــل�ب ينم�و ش�ذى سوس�ن ْة
مت�ر الليــــــ�ايل علـــ�ى وجهها
(((5
ويف فيئــــه�ا تنض�ج األمكن�ة»
وقوله:
«حينام تأتني تنمو يف صحاري السنابل...
يصبح العمر عىل كفي حكايات طفول ْة»(.((5
( )54املصدر السابق ،ص41-40 :
( )55املصدر السابق ،ص61 :
( )56املصدر السابق ،ص72 :
( )57املصدر السابق ،ص45-44 :
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وقوله:
«وبين اجل�دار وبين اجل�دار
ِ
�ن وعـــــ�و ٌد وينمـــ�و انتظ�ار
تَئ ُّ
و ُي ْط ِع ُم�ه ُق ْبل� ًة للــــــــ�ودا ِع
ُنـــب�ت يف أرض�ه االخضرار «
لت
َ

(((5

والنمو والنضج هو مظهر آخر من مظاهر البيئة التي
تش�بعت هبا قصائد الديوان وهو متعلق باملظهر الس�ابق
(احل�رارة) وإن كان حيمل أثرا إجيابيا أكثر عرب اس�تيعابه
لطاقة التفاؤل .وهو بال ش�ك أثر بيئي منسجم مع غريه
اآلث�ار .وهو ارت�داد طبيعي لإلحس�اس بس�خونة اجلو
الدائم�ة ،إذ تتسرب هذه اإلحساس�ات عبر الدفقات
الشعرية وتشكل البصمة األسلوبية لصاحبها(.((5
-5التصحر:
توجد مظاهر التصحر يف قصائد الديوان بقوة كتعبري
ع�ن واقع البيئة التي تفرض عىل عاش�قها كيف يعبرّ عام
حيس ،فالغبار واليباب واجلفاف والقيظ مفردات تتوزع
طوال وعرضا يف مس�احة الديوان اترسم لنا بوضوح أثر
البيئة يف املنجز األديب .ومن أمثلة ذلك قوله:
«فـهـــــن�ا أرضــــ�ي يـبـــاب
وصـــحـــــــاري عـطـــــاش�ـــــى
َّ
ترمت�ي فيها ارتعاش�ات الرساب..
(((6
مل تغادر قيظها املحمر ساعات الظهرية»
وقوله:
«أوصدت يف شرُ فة الوقت ثوانيها األخرية
ْ
َب اهلجري...
ْ
وارتدت َسغ َ
( )58املصدر السابق ،ص96 :
( )59انظ�ر :من�ذر عي�ايش ،اللس�انيات والداللة ،مرك�ز اإلنامء
احلضاري-سوريا ،ط1996 ،1م.ص 118 :وما بعدها
( )60إبراهيم مفتاح  ،رائحة الرتاب ،ص33 :
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ُ
اجلفاف
األرض التي تروين حبىل بانتفاخات
ربام
ْ
ِ
(((6
ربام (يف الصيف ضيعت) الربيع»
وقوله:

« عندما تأتني تنمو يف صحاري السنابل...

األشجار حقيل
نبت
ُي ُ
َ

ت ُ
ب األنفاس «(.((6
َعش ُ

وقوله:

«وكان وجه املاء مغربا

وطعم الريح مشويا عىل وجه الصقيع»

(((6

وقوله:

ممطر
ُ
«وأطمع يف ريحِ ها ً
يباب
يباب ْ
فيأتــــــي يباب ًا ً
ِ
وألغت مواعيدَ ِّ
الفصول
كل
ْ

ٍ
بالرتاب
مثخن
إلــــــى موس ٍم
ْ
ِ
ِّ
مواق ُعنا َخ َ
البحار
كــــــــل
لف

طاب»(.((6
صحو وال
اجلو
الريح ْ
ُ
ٌ
فال ُ
وقوله:

ِ
اجلفاف
«تناءى هبا
العمر حدَّ
ُ
(((6
وساحت عواط ُفها يف القطار»
ْ
ويدخ�ل يف هذا اجلانب ص�ورة أخرى وهي الرتاكم

وال�ذي قد يكون مس�توحى من البيئ�ة الصحراوية التي
( )61املصدر السابق ،ص35 :
( )62املصدر السابق ،ص45-44 :
( )63املصدر السابق ،ص65 :
( )64املصدر السابق ،ص72 :
( )65املصدر السابق ،ص97 :
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تظل تراكم الرمال والغبار تنرشه وتطويه يف حركية دائبة

دون سكون .كام يف قوله:

مللمت يف شفتي عذري ألقذ َف ُه
ُ
(((6
بني الركا ِم َفأقصاين تمَ َنُّ ُعه»

«أنا يا َأ ا ْاشتِ
ٌ
عـــال قاد ٌم
بهْ
ِ
الضنى
مر َّ
م ْن خاليا املوجِ محُ ْ ُّ
ِ
البحر يف روحي د ٌم
ِم ْن ِهياجِ

ِ
السنا
النبض
أخرض
فقاعـــي َّ
ُّ
ُ
يف ِشفاهي موجـــ ٌة عاشق ٌة

ِ
الشطآن بحري َد ْندَ نا
وعلــى
ِ
الرؤَ ى
كلام ِج ْئتُك يا َأبهْ ــا ُ

وقوله:
َراكمت اآلالم فـي ِ
“ ٌ
فم ِه
ِطفل ت
ْ
ُ
ِير ِ
ُ
القيد َأ ْذ ُر ُع ُه
وأ
ْ
ختمت يف صرَ
اخلو ِ
َراكم
رست
ذات فان َْح ْ
الذعر يف ُ ْ
ُ
ت َ
الرؤوس ُلذ ٍ
ِ
حان َمصرْ َ ُع ُه»(.((6
عن
عر َ

مل ْ َأ ْقلها فـــي َحديثي َع َلنا»

إن الناظر يف احلقول اخلمس�ة املتقدمة(مظاهر البيئة)

فه�و حيمل اش�تعال احل�رارة وهي�اج البح�ر واملوج

الفن�ي عن�ده .وال عجب يف ذلك فش�اعرنا اب�ن جزيرة

فهي (أهبا الرؤى) ال الرؤية الواحدة ،وهنا يدخل اللون

يتوصل بسهولة إىل هوية املبدع التي حتمل أبعاد التشكّل

ْبت ُ
سن بِعينـــي َأ ْع ُينا
َأن َ
احل ُ
َمت فـي داخيل َأ ْسئِلـــ ٌة
ون ْ

(((6

والش�طآن .ويف أهبا يصبح له عيون كثرية تتلمس اجلامل

طامل�ا وقف البح�ر عائقا أم�ام خطاه فيه�ا ،وطاملا رافقه

يف تفاصي�ل املش�هد وهو اخرضار النب�ض .وهبذا املعنى

إىل عائ�ق دون صحو اللحظات ،وحتول هياج البحر إىل

الرؤي�ة وأل�وان امل�كان وأصوات�ه .وه�ذا م�ا نج�ده يف

هدير املوج يف رحلة أخيلته ،ومن هنا اس�تحال الضباب

رمزية عن قس�وة املحب�وب وغضبه أحيان�ا .كام حتولت

حركية املوج واملد عىل أطراف اجلزيرة إىل إغراء باحلركة
الدائم�ة .الت�ي تفرس كث�رة الصور احلركية عىل حس�اب

نظرياهت�ا ،كما أن انس�داد األف�ق بالغي�وم والرطوبة قد

أضعف حضور الصور اللونية يف قصائد الديوان ،وعزز
من دور الصور احلركية والصوتية انس�جاما مع صخب

الطبيع�ة البحرية .كخفق الرياح وخفق األرشعة وهدير

امل�وج .وق�د عّب�رّ الش�اعر عن ه�ذه املع�اين يف مقطوعة
شعرية اسمها (أهبا داخل األسئلة) ويف أهبا ذات الطبيعة
اجلميلة املغايرة نقل الش�اعر لنا مهوم املكان التي حيملها

معه يف ترحاله .إذ يقول:

( )66املصدر السابق ،ص23 :
( )67املصدر السابق ،ص24 :

حيمل الش�اعر عش�ق أرضه يف أعامقه راسما له مسافات

قصيدت�ه عن (بي�ش) ذات الطبيع�ة الصحراوية املغايرة
س�كون ِ
ُ
التي يتجىل فيها
الليل وتأل ُلؤ القمر وما فيها من

أودية وبعض الشجر الذي يمد الفيء .يقول:
جئ�ت ي�ا بِ ْي ُش م�ن َبحري وم�ن ُج ُ�زري مل ْن
«ق�د
ُ
َركت عىل َع َرصاهتا ِصغري
ت ُ
اب يف َأ ْفيائِها َت َعبي
تلك التي َذ َ
ت حرق َة ال ُع َّش ِ
اق فــي َس َهري
ولمَْ َل َم ْ
هذا الذي عــاد للوادي ي ِ
عاق َره
َ
ُ
املساء ِ
ِ
وس ْحر ِ
الليل والقمر
لـــم
ُح َ
وموجــــ ًة حرة اإليقاع يدفعها
شوق املســافات للرتحال والسفر»

(((6

( )68املصدر السابق ،ص83 :
( )69املصدر السابق78 :
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وحين ي�أيت احلديث ع�ن الوط�ن كله على امتداد

اختيار الشاعر أللفاظه وتعبرياته ،فالبيئة بكل تشكّالهتا

رب�وع اململكة وتنوع أقاليمه تعود الرؤيا أوضح ونحس

أمل�ت عىل الش�اعر معانيه الت�ي يطرحه�ا وألفاظه التي

يقول:

احلديث عن أمكنة أخرى غري بيئته األم يفاجئنا الش�اعر

بإرشاقة األلوان ،ويصبح األفق مفتوحا والرؤيا مطلقة.
«كزُر ِ
ِ
ِ
كاملطر
كاألشجار
قة ال َبحر
ْ
ِ
الوت َِر
ك َلو َعة النَّغ ِم
املفتون يف َ
حضان غ ٍ
َشوة ِ
َكن ِ
ِ
الع ِ
َانية
شق يف َأ

خيتاره�ا ،وطبيعة األلوان التي يعتن�ي فيها .فحني يكون
م�ن حيث ال ي�دري بالرتكيز على صحو األف�ق وزرقة

السماء وانطلاق البصر .وحي�ث يك�ون احلديث عن
ال�ذات أو مس�قط ال�رأس يس�تحرض احلق�ول الداللية

حَتنو عليــــه َعناقيدٌ من ِ
الثمر

السابقة التي انطبعت يف خميلته« .ومن املعروف أن البيئة

فأنت يا َموطني يف داخيل َو َه ٌج
َ
لق ال َبصرَ ِ
ويف سامئي
شعاع ُم ْط ُ
ٌ

الطبيعية واالجتامعية والثقافية هي التي تش�كل وجدان

اإلنس�ان ،فهي كل ما حيمل الفنان أو الشاعر من رصيد

ٌ
انطالق َيزْدهـــــــي َأ َلقا
ويف فؤادي
(((7
الص َور»
وفــي خيايل ا ْفتِن ٌ
رائع ِّ
َان ُ

معريف داخل�ه ،أو هي حزمة من املؤث�رات العميقة التي
تطب�ع الش�خصية بطابع خ�اص وتوجهه�ا يف تصوراهتا

وكأن�ه يع�دد يف تش�بيهاته كل األقالي�م البحري�ة
والزراعية والربي�ة ،ويف قصيدة أخرى عن ال َع َلم ،تظهر
الص�ورة اللونية الزرق�اء ويصبح األف�ق منطلقا ال حتده

الغيوم ويمنع الضباب رؤية زرقة سامئه .يقول:
«مز ٍ
ِ
ْده ِّ
األفق
بالش
موس له ُ
ُ
يات الضياءِ
وم ْع َط ُ
انطالق ًا ُ
يمتَطي زُر َقة الس ِ
امء اعتزاز ًا
َّ
ْ
َْ
ِ
ِ (((7
و ُيباهـــــــي ُ
باجل ْملة ال َب ْيضاء»

ونش�اطاهتا .ومن هنا فقد غالت بعض اآلراء الفلس�فية

يف ه�ذا املج�ال حين ذهبت إىل اش�تقاق قانون أس�موه

(احلتمي�ة التارخيي�ة) حي�ث يلغي ه�ذا القان�ون اإلبداع
الفردي وجيعل اإلنس�ان رهني ظ�روف حتمية متيل عليه

م�ا يق�ول دون أن يك�ون ل�ه مزي�ة فردي�ة»( .((7يقول يف
أبيات غزلية:
ٍ
َ
موعد غائ ٍم
«ليبحث عـــــن
ِ (((7
بالص ِ
حو يف ُم ْقلتيك»
تَد ّثر َّ

احلقل الداليل الثاين :مظاهر من املايض املرشق:
ُيع�دّ مايض الف�رد جزء ًا من تراكم�ه الثقايف الذي

لكن�ه حني يعرب عن ذاتيته تعود البيئة املحلية ماثل ًة يف
تفاصيل مش�هده ،يقول م�ن قصيدة عنواهن�ا (جفاف):
«مواقعن�ا خلف كل البح�ار فال اجلو صحو وال الريح

كل املظاه�ر الت�ي تتقل�ب علي�ه يف حيات�ه علي�ه ،ويظل

وعند تفسير هذا امللحظ األس�لويب الذي ظهر بقوة

بالواق�ع والتطل�ع للمس�تقبل .واملايض يش�كل يف ذهن

طاب»

(((7

يف الدي�وان ،نجد الظروف البيئية هي العنرص الفاعل يف

( )70املصدر السابق ،ص16 :
( )71املصدر السابق ،ص21 :
( )72املصدر السابق ،ص72 :
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يم ّثل األنموذج املثايل يف ذهنه ،فاإلنس�ان غالبا ما يقيس
ربم
احلنني للاميض فاعلا يف الذات جنبا إىل جنب مع الت ّ

( )73فاي�ز الذنيب�ات ،ص�ورة املنه�ج التارخيي يف نق�د اجلمحي
واجلاحظ ،بحث منش�ور يف جملة جامعة جازان ،العدد،2 :
جملد  ،1رجب ،2012 ،1433 ،ص84:
( )74إبراهيم مفتاح ،رائحة الرتاب ، ،ص68 :
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العاشق حلق ًة ذهبي ًة من سلسلة العمر؛ لذلك ال يفتأ عن

َجدَّ يت َجدّ ي ُ
وأمـي وأيب

مس�تلزمات البيئة أو الس�ياق اخلارج�ي .واحلديث عن

َقطع الو َّد ألوهـــى َس َب ِ
ب
ن ُ

تذك�ر تفاصيله بقصد أو دون قصد ،وهو يف النهاية أحد

املايض واس�تحضار معاني�ه أخذ يف ديوان ش�اعرنا عدة

أنامط منها:

 -1احلنني إىل لطفولة وألفة الناس يف األفراح:
تمُ ث�ل احلياة االجتامعية للمب�دع حق ً
ال خصب ًا مليئ ًا

باملواقف اإلنس�انية واملش�اعر التي ال يفت�أ يتذكرها كل

عـن رفاقي عندما كنَّا هنا

الــحب فينا ُم ْورد ًا
و ُيعيد
ُّ
اءات الصبا وال َل ِ
ِ
ِ
ـــع ِ
ب
َّ
لبرَ

وصبحـــي والدُّ مى
ومساءايت ُ
َ
ِ
ورفاقي فــي زوايا ال َلع ِ
ب
كنت طِف ً
ال ضحكتي ناصع ٌة
ُ

حني .واحلنني إىل عامل الطفولة حيمل يف طياته اخلوف من

الذ ِ
وخياالتـــي كَموجِ َّ
هب
َ
وأ ِعيدي لـي زمان ًا هارب ًا
فأنا ج ْئت ِ
(((7
ُك أشكــــو تعبي»

توح�ي لنا هبذه كقوله « :عندما تأتين تنمو يف صحاري

وم�ن املالح�ظ إحل�اح الش�اعر على اس�تدعاء ه�ذه

الزمن وتق�دم العمر وحماولة االرت�داد للخلف حتى لو
كان االرتداد خيالي ًا فهو يوفر للمبدع ش�يئ ًا من الس�عادة
اخلادع�ة .وم�ن هنا فق�د كثرت املع�اين واأللف�اظ التي

السنابل...

يصبح العمر عىل كفي حكايات طفولة،
َ
والفانوس ...
الليل
َأ ْستعيدُ
َ

هرن عىل غ َْمز ال َفتِيل ْة...
وجدايت اللوايت كن َي ْس َ

واختفى الطار الذي تلهو به يف الليل أيدي زعفران»(.((7
وقوله:

اءلتْني نخــل ٌة عاشق ٌة
َ
«س َ
كنت يوم ًا يف َجنَاها َأ ْختبي
ُ

فتى
َأ َو
مازلت كمــا َ
َ
كنت ً
قاوات َصبِي
فــــي بقاياك َش
ُ
الس ِ
امر فــــــــي ليل اهلوى
َ
وهوى ُّ

رقصــــ ُة الدَّ ِ
وعشق ال َط َر ِ
ب
ان
ُ
َّشت عـن مملكتي
و َلك َْم فت ُ
وس ال َق َص ِ
ُع َّشتي بيتي َع ُر ِ
ب
ٍ
جدار حيتمي فــي ظِ ِّله
عن
( )75املصدر السابق ،ص45-44 :

املعاين والصور من امل�ايض حيث كانت من العوامل التي

شكلت شاعريته ورسمت تفاصيل وجدانه ،وأملت عليه

اختياره لأللفاظ والصور ،كبساطة حياة الطفولة من جهة
مادي�ة وثرائه�ا احلميمي .وجو األلفة العائيل الذي يش�عر

بالق�رارة والس�عادة .ويف هذا املجال ي�أيت احلديث املبارش
ِ
عرفها الش�اعر بأهنا م�ن قرى النخيل
ع�ن (القصار) التي ّ
يف جزي�رة فرس�ان وه�ي مصي�ف أه�ل اجلزي�رة وم�كان

مناس�باهتم الس�عيدة يف امل�ايض .وق�د بات�ت تل�ك القرية

مهجور ًة وقف شاعرنا عىل أطالهلا وكأنه يقف عىل أطالل
الراحة .ويف مقطع آخر تصبح ذكريات احلياة القديمة هي

هاجس الس�عادة األكبر .فحينام تنرشح النفس وتس�تعيد
طاقة الفرح هتب ذكريات الطفولة واجلو احلميمي.
يقول»:

عندما تأتني تنمو يف صحاري السنابل...

يصبح العمر عىل كفي حكايات طفولة»(.((7
( )76املصدر السابق ،ص91 :
( )77املصدر السابق ،ص45-44 :
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فه�و حني يعود يف خميلته لرائح�ة الرتاب األم حيتفي

بمظاهر الود واأللفة والكرامة التي يس�تمدها من أهاليه
يقول:

ِ
الرتاب
«لكن رائح َة
َّ

مالمح ِ
وجه ِه بال ُع ِ
رس
مت
َو َش ْ
َ
ِ
(((7
ِّ
ضاب»
املطر ِز باخل ْ
والكف َّ

ويقول:

ِ
َ
طيناك َأ ْع ُينَنَا
العطاء َف َأ ْع
«وعــدُ
َ
ِ »(((8
ِ
   بالسهر
األجفان
َكح َل  يف
دم ًا  ت ّ
َّ
ويقول:

“يا أنت يا تواشيح اخلضاب

ُ
السنابل
صحاري
تأتني تنمو يف
عندما َ
ِّ

لق�د كان�ت البيئ�ة االجتامعي�ة والش�عبية ه�ي عزاء

....

االجتامعي�ة بتفاصيله�ا احلميمية تالش�ت ،واس�تُبدلت

كانت به تزهو عىل كل املرايا
ْ
َّ
الكف ا ُملحنّى
َع ِش َق
وتواشيح ِ
(((8
اخلضاب”
َ

شاعرنا أمام قساوة البيئة الطبيعية وعنفواهنا .لكن البيئة
بحي�اة مدنية جافية ،بينام بقيت البيئ�ة الطبيعية ماثل ًة عىل
توجه
حاهلا؛ مما
َ
ضاعف مسافة االغرتاب لديه .فهو أنّى ّ
حيم�ل معه ظلال البيئتني .يقول من قصي�دة له بعنوان:

(من وحي الغوص والسفر):
بحر ِجئ َ
جرح غربتنا
ْناك نَشكو َ
«يا ُ

وأمطار
حني ْاستبدَّ بنا رعدٌ
ُ
ِ
الصحو ُأ ْل َفتَنا
وحني
ألغيت َبعــدَ
َ
(((7
واح َ
َ
امر»
وبني َك ّف
َ
يـــك َأ ْر ٌ
وأ ْع ُ
 -2زينة املرأة ومظاهر احلياة الشعبية:

تُع�د زين�ة املرأة أح�د ثوابت الوعي وقت نش�أته؛

ملا لذلك من ارتباط بمواس�م االبتهاج واستعادة للجامل

الفط�ري الذي يعكس ثقافة املجتمع وهويته .فهو حيمل

يف طياته حنين ًا عارم ًا للجامل الفطري ال اجلامل املصنوع.
يقول:

جر اهلدى ُم ْق َلتَيه
« ُي ّ
كح ُل َف ُ
(((8
وللشمس يف جفنه ِم ْر َو ُد»

( )78املصدر السابق ،ص54 :
( )79املصدر السابق ،ص88 :
( )80املصدر السابق ،ص12 :
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َ
َ
والكحل الذي
اخللخال
َع ِش َق

ويقول:
«ال َ
زال ُعريس يف َثغري حرائ ُق ُه
ْبي َت ْغريدٌ َ
وتار»(.((8
وأ ُ
وبني َجن َّ
لقد كانت البيئة الش�عبية إحدى العوامل احلاسمة يف
تش�كيل الرؤيا لدى الش�اعر ،إذ ترسب�ت مظاهرها عرب
التعبري اللغ�وي ،وأملت عىل الش�اعر اختياراته لصوره
الش�عرية وألفاظه تعبري ًا عن عالق�ة حنني عارم للاميض
(البيئة الثقافية القديمة) ورفض آلثار الواقع املعاش.
 -3اخليل:

ونح�ن يف زم�ن االعتامد عىل اآلل�ة يف التنقل يظل إحلاح

الوج�دان عىل اس�تحضار اخلي�ل ذا بعد رم�زي عميق؛ فهو

إم�ا حنني لألصالة ،أو البطولة ،أو حياة األجداد ،وإما تعبري
عن الرسعة التي انطبعت هبا احلضارة الراهنة .وأما أحس�ب

( )81املصدر السابق ،ص18 :
( )82املصدر السابق ،ص44 :
( )83املصدر السابق ،ص86 :
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قصائ�د ش�اعرنا إال قابض� ًة عىل ه�ذه الرم�وز مجيعها .ذلك

ويقول:

واحلنني للاميض ،واخليل حتمل ثقال من الدالالت اإلجيابية،

خُي ّبئ يف ركضه أحصنً ْه»

لتعالقها مع عدد من احلقول الداللية كحقل الرتحال والساعة

إىل جانب ارتباطها املبارش باس�م املكان األم (فرس�ان) التي

شهي الصهيل
ُنبت وعدا
«لت ْ
َ
(((8

ه�ي مثنى (فرس) .وقد كثرت يف قصائ�د الديوان املفردات

إن هذا احلقل الداليل بموضوعاته املتعددة يدلنا عىل
مقدار تع ّلق الشاعر باحلياة القديمة رغب ًة باحلب واأللفة

للصهي�ل) م�ع أن الصهي�ل يف الدي�وان قد أخذ معن�ى نداء

لنا موقف الش�اعر من مظاهر احلي�اة الراهنة التي آثر أن

واملع�اين التي تدل عليها ومنها عنوان قصيدة هو( :س�باعية

احلب ،وكذا احلال بالنسبة للحمحمة .فمن ذلك:
أال   أهيا   الوطن    املنتمي
«
ُ
ٍ
لصافنة
   يف   السى    تُولدُ
رُّ
َ
وافر
ها   فوق    خدِّ     الثرى
َح ُ
ِ
(((8
ٌ
   لفارسه يصعدُ »
عناق

ويقول:
ِ
ِ
كانت خطا ُه
الصافنات
ْ
«وعىل َ
ح ٍ
ِ (((8
ُ
طعم الفداء»
ت
تشتاق َ
حمَ ْ َ ماَ
ويقول:
«عقار ا تمَ تطي العادياتِ
بهُ
(((8
وحمَ ْ َحمة الك َّرة المُ ْذ ِهلة»
ويقول:
ْ
«هذا حصاين مل َيعدْ لصهيله ُ
اخليول
ركض
ُ
الغالظ
حوافره
نامت
ْ
ُ
ِ
َ
سري
وغاض يف
الرمل ا َمل ْ
ت ُعرا ُه
وأنا عىل رسجي الذي ُح َّل ْ

الركاب
َيكاد يرفضني
ْ
ِ (((8
ُ
الليل المُ ِم ُّض عىل رؤوس العاديات»
 ...وتَعامدَ

( )84املصدر السابق ،ص12 :
( )85املصدر السابق ،ص20 :
( )86املصدر السابق ،ص41 :
( )87املصدر السابق ،ص53-52 :

واألنس .وهو يفرس لنا سبب اختيار املفردات .كام يفرس
يلتزم حياهلا الصمت املريب لكننا نس�تطيع تقدير موقفه

منها .وهذا سيظهر من خالل املظهر الثالث.

التربم من احلياة املدنية:
احلقل الداليل الثالث :مظاهر ّ

مل يتحدث ش�اعرنا عن احلي�اة املدنية احلديثة ومل ُيع َن
بتفاصيله�ا؛ ب�ل لو كان�ت ذات قيمة لديه للمس�نا ذلك

من خلال حقوله الداللية أو م�ن تعبرياته .فهو مل يذكر
من موجودات احلياة املدنية غري الس�اعة وبالغ يف ذكرها
كثيرا .ويف قصي�دة ل�ه بعنوان (حال�ة) يذك�ر قص ًة عن

موظف يعطي مراجعه وعود ًا كاذب ًة؛ كتعبري عن اختالل
ّ
منظوم�ة املعايير والقيم .غري أننا نس�تطيع تقدير موقف

ش�اعرنا منه�ا من خالل ع�دد من احلق�ول الداللية ألح

الشاعر عىل تكرارها .وهي:

-1الرتحل واخلطا والطريق واالغرتاب:

إن ال�ذات املبدع�ة التي تنفصل إىل جزأين أحدمها
يظل متجذر ًا يف املكان اآلخر هييم بحث ًا عن حتقيق الذات،
وع�ن الرغب�ة يف التخل�ص من قي�ود الواق�ع ،ويف بلوغ

يشء من الطموح .فطاملا اشتكى املبدعون من االغرتاب
والغربة .ألن املس�افة النفس�ية التي تفصلهم عن عاملهم

املنش�ود ال تقل عن املس�افة املكانية التي حتجب الرؤية.

لح عىل اس�تعامل مفردات اخلطا والطريق إىل
وش�اعرنا ُي ّ

حد أهنا من ثوابت معجمه الشخيص .فمثال يقول:
( )88املصدر السابق ،ص76 :
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ِ
للدروب فعا
«ورحت ُأطعم َخطوي
ُ
(((8
الدروب وخطوي تا َه موض ُعه»
ـفتني
ُ

ويقول:
ِ
ئت وخطويت ال َف ْرحى
«وج ُ
(((9
رص َأ ْوهامي»
ت
ُ
ُداعب َخ َ

ويقول:
يترَ نـي َق َل ِقي
«عفو ًا إذا جئتُكم جَ ْ
فالعابرون طريقــــي َأ هْنكوا ُط ُرقي
وارتَدوا ِمزَق ًا
إيل ُخطاهم ْ
َر َموا َّ
ْضاء ِ
مــــِن ال َت َل ُّف ِ
ت وا ِ
باحلدَ ِق
إلغ َ
ْ
ِ
ُ
توجعها
ّت
أن ْ
مفاصل دربــي م ْن ِّ
اف ُمنْطلقي
هلات َع َ
وسا َم خطوي ٌ
انكرست
كأن َمسارايت التي
ْ
حتى َّ
ِ
(((9
يقانا َتن ُ
فياء عن َورقي»
س هُ
ْفض األَ َ

ويقول:
أغرس كفي
حاولت أن
«كلام
ُ
َ
قات
يف عيون ال ُط ُر ْ
(((9
أثقلتني ل َثغ ُة اخلطو”

ويقول:
اخل ْل ِ
«إىل َ
عادت
ف
ْ
(((9
ومدَّ ْت نحوه خطوتني ..قليال قليال»
َ

ويقول:
«وكل ُ
ُّ
الطريق
اخلطا َض َّيعتها
ُ
ِ (((9
ْ
مر يوم ًا ضياعي عليك»
فهل َّ

ويقول:
وص َل ْة
» تُفاتُنحا صـمتَها ال ُب َ
وترنو إلـــى ِوج ٍ
هة ُم ْسدَ َل ْة
ْ
ِ
الصحو بني الغيو ِم
هلا نشو ُة
ِ
وزَحز ِ
الــــــــخطوة المُ ْثق َل ْة
َحة
ْ
ِ
زهو
رفــض الرياحِ
ُيعان ُقها ُ
ِ
َ ْ (((9
ابتداء خطا ا َملرحلة»
وزهو
ُ

ويقول:
»فهل َأمدُّ إلــى األَ ِ
ْ
سفار َأرشعتي
ِ
سفار
ويف دمي
الغرتاب الروح َأ ُ
ِ
فاندفعت
بالصحو
بحر َأغْريتنا
ْ
يا ُ
إبحار
سفائني وطــوى األبعا َد
ُ
بحر ِج َ
جرح غربتَنا
ئناك نَشكوا َ
يا ُ
وأمطار
حني استبدَّ بنا رعـدٌ
ُ
قالت لنا عندمــا ُعدْ نا سواح ُلنا
َّار
البحر إن
ال تأمنوا
الـــــبحر َمك ُ
َّ
َ
نسائمه
إن َه ْف َه َفت يومــ ًا
البحر ْ
ُ
ُ
ِ
(((9
ِ
الـصحو َغدّ ُار»
حال
فإنَّه َبعدَ

ويقول:
«وإن هزين يف رساي املسري
(((9
تعلق وقتي عىل الواحدة»
( )89املصدر السابق ،ص23 :
( )90املصدر السابق ،ص31-30 :
( )91املصدر السابق ،ص38 :
( )92املصدر السابق ،ص41 :
( )93املصدر السابق ،ص49 :
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ويقول:
الش ِ
عر هلاَّ
«يا صباحِ ِّ
مطر
ٌ
ٍ
(((9
ُي ُ
سارات َوطِيدةْ»
الدرب َم
شعل
َ

( )94املصدر السابق ،ص58 :
( )95املصدر السابق ،ص60 :
( )96املصدر السابق ،ص64 :
( )97املصدر السابق ،ص68 :
( )98املصدر السابق ،ص86:
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إن تفسير انتق�اء الش�اعر ه�ذا الك�م م�ن املفردات

املتعلق�ة يف الرتح�ل ه�و ص�دى واق�ع عاش�ه ش�اعرنا

متنق ً
لا يف عمله بني بيئات عديدة فرضتها عليه الظروف

املعيش�ية .وه�و يف ظالل هذا ال يكف ع�ن اهليام باحلياة
القديم�ة التي تس�توجب –يف أغلبها -عىل اإلنس�ان أن

يظل يربح بيئته التي حيبها .لذلك كانت تفاصيل السياق
اخلارجي حلياة الش�اعر مفرس ًة الختياراته بكل وضوح.

ُيض�اف إىل ه�ذا أن احلي�اة املدني�ة احلديث�ة فرضت عىل
اإلنس�ان عزل� ًة وانكفا ًء من جهة كما فرضت عليه تنقال
مستمر ًا ،وهذا ما جيعل اإلنسان تداخله أحاسيس الغربة
والشعور بعدم االس�تقرار النفيس .واملبدعون ينجحون

يف نقل هذا الشعور عرب الدفقات الشعورية.
-2الساعة والوقت:

إن الس�اعة وإن كانت من متعلق�ات احلضارة الراهنة
ٍ
دالالت عد ًة منها عدم الرضا عن الزمن احلايل
فهي حتمل
والتطل�ع بش�غف نحو امل�ايض .ومنها إش�ارة على احلياة

ويقول يف قصيدة عنواهنا( :ساعتي):
سـاعتان
«لِ َفاتِنتي ساع ٌة
ْ
ويف ِم ْعصمي ساع ٌة َواحد ْة
ْ
سار ا َّل ِ
عقرب يف َم ِ
زمان
هلا
ٌ
خر َينبو عــن القاعد ْة
و َآ ُ
وحين ًا ُي َبد ُد سـاعاتِ ِه
َو َيمضغُ وقت ًا بـال فائد ْة
وحين ًا ُي َل ْملِ ُم فـي َصمتِه
ِ
ــن ُع ْمرها شارد ْة
ثواين م ْ
َ
وحين ًا عقاربهُ ا ال تـــَدو
ـر وتمَ ُ
كث يف معصمي َراكِدَ ْة
حوت
إن َص
ُ
حُ َتيرُّ ين ساعتي ْ
َراخت َ
وأ ْلفيتُها َجامــد ْة
ت
ْ
سري
ْ
وإن َهزين يف سرُ َ
اي ا َمل ُ
(((10
ُعلق وقتي علـى الواحدةْ»
ت ُ
ويقول:

املدينة احلديثة التي تتحكم الس�اعات يف تفاصيل احلضور

ُعانق فيها ثواين ال َب َي ِ
اض
«ت ُ
ْ (((10
وت ُ
ُوقظ يف صمتِها األَزْمنَة»

القديم�ة .وقد كثرت يف ديوان ش�اعرنا مفردات الس�اعة

ويقول:

والغي�اب فيه�ا .كما ترم�ز إىل تضجر اإلنس�ان م�ن قيود

الوقت ورغبته الرومانسية يف حرية الذات عىل غرار احلياة
والوقت والثواين إىل حد جاذب للنظر فمثال يقول:
صمت الثواين حني َي ْشطِرين
«حيمر
ُ
ُّ
ِ (((9
ُ
الصبحِ والغ ََسق «
فيها
التداخل بني ُّ
ويقول:

ِ
العاديات
«عقاربهُ ا متتطي
ْ (((10
وحمَ ْ َحم َة الك َّرة ِا ُمل ْذهلة»
( )99املصدر السابق ،ص31 :
( )100املصدر السابق ،ص41 :

«وس َو ْيعايت التي َع ّب ْأتهُ ا
ُ
ِ
ِ (((10
َبمرارات األسى والعتب»
إن الدفقات الشعورية يف هذا احلقل الداليل حتمل أثر ًا
س�لبي ًا من التذم�ر والضجر ،لذلك حفلت هب�ذا االختيار
(الس�اعة) ،مما يعطينا إشار ًة قوي ًة حول موقف الشاعر من
احلي�اة املدين�ة التي باتت رهينة الس�اعة .كام حتمل إش�ار ًة
( )101املصدر السابق ،ص49 :
( )102املصدر السابق ،ص76 :
( )103املصدر السابق ،ص91 :
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إىل تقدم عمر اإلنس�ان ورفضه رسعة ميض األيام ورغبته
العارم�ة يف اخلل�ود إىل امل�ايض .إن م�ؤرش الزم�ن طا ٍغ يف
قصائد الديوان ودال (الس�اعة) أحد متعلقاته يعود بنا إىل
التجسيد املكاين الزماين للمنجز األديب .فكأن قصائد هذا
الديوان أخذت عىل عاتقها تبني أدوات الرسد أو املرسح.
إذا يقف املكان والزمان ككتلتني ثابتتني مطلقتني فيهام ليس
عىل سبيل البناء الدرامي بل عىل سبيل األسلوب .فالتعبري
من خالل مفردات املكان والزمان عن األحاس�يس يمثل
بصم ًة أس�لوبي ًة ،وتفسير تش�كّل ه�ذه البصم�ة كامن يف
السياق اخلارجي (البيئة واملرحلة الزمانية).
-3السؤال والتساؤل غري املنطوق:
لعل إحلاح الش�اعر عىل اس�تحضار السؤال اخلفي ينم
ع�ن ع�دم الرض�ا بواقع متغير ال يملك فيه اإلنس�ان حق
االحتجاج والتس�اؤل ،فتظل أس�ئلته خبيئ َة جتربته ،ويظل
الب�وح هب�ا نوعا م�ن املخاط�رة .فالغموض ال�ذي يكتنف
احلي�اة ،حي�ول املبدع -ال�ذي يتأملها -إىل عالمة اس�تفهام
كبرية ،إذ ال جيد ما يشبع فضوله من قناعات ،فيظل السؤال
واقف ًا عىل شفتيه .ويتحول البحث عن اإلجابات إىل رضب
من االغرتاب الذي يقطع عليه طريق االستمرار .يقول:
« َب ْع ْثر سؤا َل َ
ك حويل كـي ُأجمَ ِّ َع ُه
َسم َع ُه
واضم ْم
َ
جناح فمي صمتا لت َ
ُ
مللمت فـــي شفتي عذري ألقذ َف ُه
ُ
بني الركا ِم َفأقصـــاين تمَ َنُّ ُع ُه
حزين سؤال عىل وجهي يقاسمني
(((10
مها خت ّلت عن اآلهات أضل ُع ُه»
ويقول:
«فأرتدي وهم أشيائي وأسئلتي
(((10
وأرتدي خمرجا يفيض إىل نفق»
( )104املصدر السابق ،ص23 :
( )105املصدر السابق ،ص30 :
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ويقول:
األفق عن نجمةٍ
«وتبحث يف ِ
ُ
ِ ْ (((10
ْضج األسئلة»
عىل وجهها َتن ُ
ويقول:
«عاشق كان خيبي يف حناياه هيامه
(((10
كان خيفي يف سجاياه السؤال”
ويقول:
َ
ُ
السـ
«ويرفض بعيض
فضول ُّ
ِ
ِ (((10
نم ببعيض إليك»
ـــؤال وبعيض َي ُّ
ويقول:
ِ
إيل سؤاالً َ
فوق ساحلها
«ر ْ
َ
مت َّ
يا من َأتى ِمن ب ٍ
(((10
عيد َيقتفي َأ َثري»
ْ َ
َ ْ
ويقول:
َمت فـي داخيل َأ ْسئلــ ٌة
«ون ْ
َ
مل أقلها فــي حديثي َع َلنا
ٍ
ُ
موعد
الــحب نَجوى
فسؤال
ِّ
األعني فيه َب ْينَنا»
َت ْلتقـــي
ُ

(((11

ويقول:
ئت مفتون ًا َ
وأسئلتـــــي
«وه َأنا ِج ُ
َ
ِ
حتتار
عىل شفاه املدى بالبوحِ
ُ
ِ
ُ
والسؤال ا ُمل ُّر خَ ْ
ينقها
وطفلتي
ِ
(((11
هلاّ
َ
ذار»
ثنتك عــن الرتحال َأ ْع ُ

( )106املصدر السابق ،ص41-40 :
( )107املصدر السابق ،ص46 :
( )108املصدر السابق ،ص68 :
( )109املصدر السابق ،ص79 :
( )110املصدر السابق ،ص83 :
( )111املصدر السابق ،ص87 :
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إن الس�ؤال حيمل داللة عدم اس�تطاعة الش�اعر فهم

األم�ور التي جت�ري ،وذل�ك ملغايرهت�ا ملألوفات�ه ،ويظل
حيمل إحساس�ه بعدم الرضا وعدم الفهم ملا جيري ،لكن
أس�ئلته تظ�ل حبيس� ًة غير معلن�ة ،ربام بس�بب اخلوف.

والسؤال حيمل أيضا دال البحث عن احلقيقة حني يكون
منطوق ًا وجيهر صاحبه به ،لكنه حني يظل حبيس شفاهه

نس�تنتج أنه سؤال قد يثري سخط املسؤول أو عدم وجود
من يس�تطيع اإلجابة أو يدل عىل تس�فيه وعي الس�ائل،
وم�ن هذا االحتامالت –وهي س�لبية يف عموما -نخمن

أن ش�اعرنا كان س�ؤاله حمم ً
ال بالرفض أي رفض الواقع

ب�كل تغيريات�ه والرغبة بالعيش يف الزم�ن املايض ،وهذا

السؤال ال يتجرأ إنسان أن يلقيه عىل مسؤول وينتظر منه
إجاب ًة لذلك ظل السؤال حبيس ًا.
-4اخلوف:

ربما كان فق�دان األم�ان يف احلي�اة املدنية هو س�بب

التعبري عن األس�ئلة املخنوقة واس�تبداد مش�اعر اخلوف

م�ن املجه�ول ،واخلوف كإحس�اس متش�عب املصادر،
لك�ن ارتباط�ه بالزمن والس�اعة واألس�ئلة جعلن�ا نقدر

أن�ه خوف عىل احلياة القديم�ة التي ظل حيملها يف داخله
بينما يرى آثارها تمُ حى أم�ام عينيه ،بل ربام تطور اخلوف
على خوف عىل عمره الذي تتس�ابق الدقائ�ق عىل فنائه.

وخوف عىل معاشه .يقول مثال:
اخلو ِ
ذات فان
َراكم
ْحرست
ْ
الذعر فـي َ ْ
ُ
«ت َ
الرؤوس ُلذ ٍ
ِ
حـان َمصرْ َ ُع ُه
عر
عن
َ
تراكمت اآلالم فــي ِ
ِ
ٌ
فم ِه
طفل
ُ
ِير ال َق ِ
ُ
يد َأ ْذ ُر ُع ُه
وأ
ْ
ختمت فــي صرَ
ِ
ما َم ّس ُه ِم ْن ُل ِ
الوقت ُ
أذى
غوب
بعض ً
ِ
اخلوف َم ْط َل ُع ُه»(.((11
اختَبا يف زوايا
وال ْ
( )112املصدر السابق ،ص24 :

اخلوف عىل ِ
وجه الطريق»
َبت
ُ
ويقول« :ن َ
ويقولُ « :ذعر ِ
ريت
الع ْف ُ
َ

(((11

غارت ُمقلتاه»
ْ

(((11

ويقول:

َي ُ
اب) خلفي غضب ًا
ركض (ال َع َّص ُ
ِ
(((11
ْ
اخلوف َيمحو ُركبي»
طراب
واض
ُ
إن الناظ�ر يف احلق�ول الداللي�ة املتقدمة يس�تطيع بال
مواربة أن يفك ش�فرة هذا الش�اعر ،وأن يفرس أس�لوبي ًا
س�بب انتقائ�ه للمف�ردات والص�ور ،وأن يس�تخرج
مش�اعره العامة من وراء كل حقل داليل كثرت مفرداته
يف الدي�وان ،إنه اإلنس�ان اب�ن البيئة الت�ي أحبها والذي
خياف عليه�ا مثلام خياف عىل حياته ،وال يمكن أن يكون
متكلف� ًا يف ذلك لثقل حضورها الع�ام يف تعبرياته .ومن
هن�ا فإن األخذ ب�أداة احلقول الداللية يس�تطيع أن يأخذ
بي�د القارئ ليم�ر عىل الكتل األس�لوبية العامة يف ديوان
ما .وإن اس�تطاع القارئ اإلملام بس�ياق املب�دع فإنه حت ًام
سيجد تفسري ًا حلضور هذه الكتل.
املطلب الثالث :مصادر الصورة الفنية يف الديوان:

للص�ورة الفني�ة طرف خفي ُيس�مى مص�در الصورة

أو املجال الذي اس�توحى من�ه املبدع صوره ،وهو إحدى
أدوات النف�اذ عىل عامل املبدع الداخلي ألنه يفيش أرساره

الت�ي مل يصرح هبا .ومصدر الصورة من ش�أنه أن يرس�م
لن�ا املحيط البيئي والثقايف لعامل املب�دع .وهو هوية تعريفة

لزم�ان املب�دع ومكان�ه إىل جان�ب ميوالت�ه واهتاممات�ه.
ومص�در الص�ورة ال ُيعنى بتتب�ع احلقل ال�داليل للمعنى

( )113املصدر السابق ،ص45 :
( )114املصدر السابق ،ص46 :
( )115املصدر السابق ،ص93 :
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ب�ل ه�و معني باملج�ال ال�ذي ينتمي إلي�ه املش�به به .ألن

عامل املش�به به يرس�م لنا تفاصيل حياة املبدع ومشاهداته،
ومهومه الذاتية ومعايشته هلواجسه .فاألسلوب هو لسان

حال صاحبه: وهذه الرؤية املعروفة لألسلوب تطابق بني

األس�لوب وصاحبه .ومن أنصارها املتشددين (ميدلتون

م�ري) إذ يق�ول« :األس�لوب خصيص�ة م�ن خصائ�ص

اللغ�ة تنقل بدقة عواطف وأفكار خاص�ة باملؤلف»(.((11

و ُيذك�ر يف ه�ذا الص�دد :دراس�ة يوس�ف اليوس�ف ،يف
كتابه(:مق�االت يف الش�عر اجلاهيل) فق�د انطلق يف قراءته

ملعلقات الشعر اجلاهيل من ثنائية «الصورة واألسلوب»،

وانته�ى إىل “ نق�ض ما درج عليه كثري م�ن النقاد ،من أن

الصورة إقحا ٌم خارجي عىل الشعور ،يمكن أن يظل قائ ًام
داخله ومستق ً
ال عنه مع ًا ،أو يمكن أن خيتفي بتواجده فيه،
حتى وإن ذاب داخل أليافه وخالياه”(. ((11

وعند تتبع أغلب الصور الفنية يف الديوان تبينّ لنا أن
أكثر مصادر الص�ورة تكرار ًا تعود يف أصلها إىل جماالت
حمدودة هي عىل النحو اآليت:
-1احلب والعناق ومتعلقاهتا:
يس�توحي ش�اعرنا كثري ًا من صوره الفنية من مصدر
احل�ب والعن�اق والغ�زل ومتعلقات�ه ،وه�ذا مؤرش عىل
احلض�ور امله�م هل�ذا اجلان�ب عن�ده ،فمص�در الصورة
يندم�ج م�ع املعنى الع�ام الذي يري�د املبدع إيصال�ه بنا ًء
على امليوالت النفس�ية البحت�ة واهلواجس الش�خصية.
وشاعرنا ذو ميوالت رومانس�ية مفعمة باحلب والعناق
اصطبغت هبا دفقاته الشعورية .فهو يقول:
ٍ
ماض ُي َعانِ ُق ُه
«فأنت يا موطني
َ
ِ
ُ
واإلرشاق وال َع َب ُق
طوالت
زهو ال ُب
ُ
(Wetherill. P m 1974 the literary text. An )116
examination of critical methodology. Oxford. P. 133

( )117يوس�ف اليوسف :مقاالت يف الشعر اجلاهيل :منشورات
وزارة الثقاف�ة واإلرش�اد القوم�ي :دمش�ق1975 :م:
ص.196-195
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ُ
َ
عينيك أغني ًة
الفجر فــي
يغازل
ُ

ويزدهي يف سامك ُ
والشفق
الليل
ُ

ضحى
جناحك يف دفء احلنان
واضمم
َ
ً
ْ
(((11
فيك ُّ
وحني ُ
هيطل َ
الطل والغ ََس ُق»
ويقول:

«يق ّب ُل يف َو ْجنَتَيك الضحى

ويحَ ْ ُضنُ ُه يف الذرى َساعدُ »

(((11

ويقول:

«كنشوة العشق يف أحضان غانية

حتنو عليــه عناقيد من الثمر

كقبلة فـي ضنى طفل تذوهبا

َ
شف منـــه َو ْخز َة الضرَ ِر»
أ ٌّم لترَ
ويقول:
قلوب
رف عـــا َن ْقت ُه
« َأ ْينَام َّ
ٌ

ِ
الدماء»
زكـي
وافتدى خف َقه
ُّ

(((12

(((12

نح َ
حني ت رَْسي
الليل نشو ًة َ
«تمَ ُ
ِ
ِ (((12
َتغ ُ
خيوط ا َملساء»
الفجر يف
ْزل
َ
ويقول:

ّ
أنفاس َجبهتِ ِه
«رشت بقبلتها
َ
وزغردت يف مآقيها مدام ُع ُه»
ْ

(((12

( )118املصدر السابق  :ص7 :
( )119املصدر السابق  :ص12 :
( )120املصدر السابق ،ص16 :
( )121املصدر السابق ،ص21 :
( )122املصدر السابق ،ص22:
( )123املصدر السابق ،ص24 :
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ويقول:

جتس�د العوامل
وم�ن املالحظة عىل هذه الصور التي ّ

ِ
زهو
رفض الرياحِ
« ُيعانقها ُ
ِ
(((12
ابتداء خطــا املرحلة»
وزهو
ُ

الالزم�ة لالس�تمرار -أن مص�در الص�ورة اقتصر عىل

ويقول:

الصور اللونية والس�معية والش�مية وغريه�ا .يف إرصار

تعبير عن حالة فق�دان األمان والعزلة .وم�ن هنا نابت

(((12

ويقول:
ُ
جييء
حلمي الذي ال
عانق
«أ ُ
ْ
ُ

بالرساب»
تفي
ْ
وومهي الذي يحَ ْ
ْ

املع�ادالت املوضوعي�ة ع�ن رغب�ات الش�اعر فالري�اح

تعانق والضحى يق ّبل .فالفجر يغازل ،والرياح تش�تهي،
وال ُقبل�ة تغ�دو قوت� ًا رضوري� ًا للبقاء ،واخلط�وة تداعب
(((12

خصر األوهام ،فحالة احلب تتمثلها الطبيعة .واحلديث
عن املرأة واحل�ب يف الديوان فيه مالحظات عديدة منها

أن صورة املرأة احلس�ية اختفت متاما فال مجال وال عيون

ويقول:

وال ق�وام تقف عنده�ا عناية الش�اعر .وإنما كان تركيز

كنت هنا
كنت أنا ُ
«ها هنا ُ
َ
الو َطنَا
أضم َ
قبل عامني ُّ

لـــي يد ًا
فمدّ ي
ْ
هذه ك ِّفي ُ
واح ُضنيني ك َّلام ال ُبعدُ دنا»
ْ

الص�ورة احلركي�ة البطيئ�ة واختف�ت يف هذا اجلو ش�تى

التوحد م�ع اآلخر وااللتحام امل�ادي معه .يف
ورغب�ة يف ّ

«وجئت وخطويت الفرحى
تداعب خرص أوهامي”

الفاعل�ة يف التجرب�ة اإلبداعية ومتنحه�ا الطاقة العاطفية

(((12

ويقول:

«وبكور البئر والدلو الذي
كان يشتاق ثغور ِ
(((12
القرب»
ويقول:
« و ُي ْط ِع ُمه ُق ْبل ًة للودا ِع
(((12
ُنبت يف أرضه االخرضار «
لت َ
( )124املصدر السابق ،ص42-41 :
( )125املصدر السابق ،ص58 :
( )126املصدر السابق ،ص73 :
( )127املصدر السابق ،ص83 :
( )128املصدر السابق ،ص92 :
( )129املصدر السابق ،ص96 :

التوحد وااللتحام
الشاعر يف حديثه عن املرأة عىل عالقة
ّ

(الص�ورة احلركي�ة) وع�ن عذاب�ات الش�وق والعوائق

التي حتول دون الوصال .وتفسير س�بب ه�ذا االختيار

الالواع�ي ملصدر الصورة ه�و امليول العاطفي للش�اعر
وارتباط�ه احلميمي باألرض كارتباطه ب�األم أو احلبيبة،

واحلاج�ة إىل اس�تعادة ال�دفء واحلن�ان .كما أن انتماء
الص�ور للفض�اء احلركي البط�يء يؤكد ما ذهبن�ا إليه يف

س�يمياء العنوان وه�و :أن البيئة املتحركة أغرت بتداعي

الصور احلركية.

 -2التعب واإلعياء والنوم والشيخوخة:

إن اس�تيحاء الصور من ع�امل اإلعي�اء والتعب يدلنا

على معايش�ة املب�دع هل�ذه املع�اين يف جتربت�ه الطويلة يف

الرتحال والغياب عن بيئت�ه مصدر الراحة واألمان .كام

أن فيه إشارة إىل تقدم املبدع يف العمر ومعايشته لتغريات
الش�يخوخة .لذلك نجد الشاعر حني عاد لقرية املواسم
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واألف�راح ِ
(القص�ار) أع�اد ه�ذا املعنى ثلاث مرات»:

م�ن الواقع .وه�ذه عموما فطرة برشي�ة تعمل يف صميم

فأن ينتمي املش�به به هلذا املجال يف تكرار الفت يقود إىل

وحتويلها إىل لغة فطرية.

جئ�ت ال أمح�ل إال تعبي» «وجئت ال أمح�ل إال نصبي».
هم املعايشة هلذا املجال.يقول:
ُ
توجعها
ّت
«أن ْ
مفاصل دريب من ّ

 -3الطبيعة والبيئة:

وسا َم خطوي ٌ
عاف منطلقي
هلاث َ

لق�د تق�دم احلدي�ث ع�ن البيئ�ة وال ينبغ�ي تك�رار
احلدي�ث عنه�ا ،لك�ن البيئ�ة هن�ا ُينظ�ر إليه�ا كمصدر
للص�ورة الفنية ،فحني تكون الطبيعية اخلرضاء املعش�بة
واملورقة ذات األفياء حارض ًة يف ذهن الش�اعر كمشبه به
وليس�ت الطبيعة احلقيقة للمبدع متس�م ًة هبذه الصفات
يدلن�ا عىل تطلع�ات وأحالم املبدع ورغبات�ه يف التغيري،
فاألدب قد حيمل سرية املبدع احلياتية كام حيمل تطلعاته.
و»إن اخلصائ�ص األس�لوبية يف اخلطاب ليس�ت صيغ ًا
تالي ًة يؤتى هبا للتزيني والتحسني ،وإنام هي جوهرية ،ال
تتحقق املادة اإلنش�ائية إال هبا .فاألسلوب ،أو ما يسميه
بـِ (اللغة الش�عرية) ليس من قبيل املع�اين الثانوية ،التي
تط�رأ عىل املع�اين األُ َول ،وال م�ن قبيل األف�كار ،التي
هتب�ط عىل األلفاظ كام هتبط الروح إىل اجلس�د( .»((13بل
مه�ا ه�ي عنرص ال ينفصل ع�ن املعن�ى إن مل تكن املعنى
نفسه.

اشتملت هبا
مت لغتي حتى
ُ
تور ْ
ّ
(((13
لون مدادي يف سام ُأفقي»
فر ُ
ْ
واص َّ
ويقول:

«ترهل فيها جفاف الرحيل

الغياب
وشاب عىل راحتيها
ْ
ِ
ِ
املكان
ثقوب
إذا ِجئتُها من

تثاء َب يف وجهها ُ
باب»
ألف ْ
َ

(((13

ويقول:

«عندما جئت ِ
ُك ُح ْل ًام ضائع ًا
ِ (((13
ٍ
زمان مجُ ْدب»
وجتاعيدَ
ويقول:

ِ ِ
السنون
«عىل كاه َل ْيه ت ُّ
َئن ُ

اغربار»
ويف وجهه للمآيس
ْ

الذات ،لكن املبدعني يس�تطيعون نقل هذه األحاس�يس

-4اللباس ومتعلقاته:

(((13

إن نظ�ر ًة بس�يط ًة إىل مصدر الصورة ه�ذا يدولنا عىل

حني ُيرص الش�اعر عىل جعل فعل االرتداء متعلقا يف
كل يشء حوله نخمن أن هذا املعنى يمثل هاجس� ًا حمفزا

خلي�ال الش�اعر بس�بب معايش�ته لواقعه ال�ذي ُيعنى فيه

ذاتي�ة املبدع ومتغيرات حيات�ه التي يعيش�ها ،فاملتاعب

هبذا املعنى .ويف هذا تس�لل لعامل املبدع الذي ربام ش�ديد

والرغبة يف العودة للاميض والقلق من املستقبل والتضجر

مصدر الصورة هذا يف عرشات األمثلة قوله مثال:

واهل�رم يتس�لالن من خالل أحاس�يس اخل�وف والزمن
( )130املصدر السابق ،ص30 :
( )131املصدر السابق ،ص72 :
( )132املصدر السابق ،ص90 :
( )133املصدر السابق ،ص98 :
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احلرص عىل متعلق�ات الرداء واللب�اس .لذلك يطالعنا

( )134لطف�ي عبدالبدي�ع :الرتكي�ب اللغوي للأدب ،بحث يف
فلس�فة اللغة واألس�تطيقا ،الرشك�ة املرصي�ة العاملية للنرش
لونجامن ،القاهرة  ،.1417 - 1997 ،ص.89:
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«فأرتدي وهم أشيائي وأسئلتي

وأرتدي خمرجا يفيض إىل نفق»

(((13

وقوله:

«أوصدت يف شرُ فة الوقت ثوانيها األخرية
ْ
َب اهلجري”
ْ
وارتدت َسغ َ

(((13

كبرية يف انتامئها إىل عامل اللون أو الصورة البرصية .وقد
تق�دم تعلي�ل ذل�ك يف احلديث ع�ن البيئة الت�ي طبعت

وج�دان الش�اعر بالص�ور احلركي�ة الناجتة ع�ن حركية
احلي�اة البحري�ة ،فاألفق املكاين هو م�وج متحرك وأفق

الفضاء يكاد يكون حمجوبا بس�بب الغيوم ،وأفق ما بعد

البح�ر صح�راء ال تكف رماهل�ا عن احلركة .والس�فن

واألرشع�ة مظاه�ر حركي�ة أض�ف إىل ذل�ك حمدودية

وقوله:

األل�وان التي متنحها ه�ذه الطبيعة .فق�د كانت الصور

«ربام األفق الذي عاف الدجى
ٍ
(((13
عبارات وليدة»
يرتدي صحو

املس�ود ،كما ه�و احل�ال بالنس�بة للش�فق واخلض�اب

وقوله:

واللهب .وق�د كانت هذه العنارص م�ن ضمن احلقول

«ليبحث عن موعد غائم

تدثر بالصحو يف مقلتيك»

(((13

وقوله:

«وارتدى من حبه أرشع ًة

بطء الثواين سفنا»
ْ
نسجت َ

(((13

وقد يشير ه�ذا احلقل ال�داليل إىل طبيع�ة املبدع عىل

مستوى الش�خيص والبيئي ،ملا للباس من جتسيد للثقافة
املجتمعي�ة ،ولك�ن اللب�اس هن�ا يرت�د إىل ع�امل الصورة

احلركي�ة البطيئ�ة حين�ا واملنكفئة حينا .يف غي�اب ملظاهر
اللون أيضا ،عىل الرغم من تع ّلق اللباس باللون أساسا.

وم�ن املالحظ عىل مصادر الصورة –كام تقدم -أهنا

متيل يف أغلبها إىل عامل احلركة والصوت بينام تقل بدرجة
( )135إبراهيم مفتاح ،رائحة الرتاب،ص30 :
( )136املصدر السابق ،ص35 :
( )137املصدر السابق ،ص60 :
( )138املصدر السابق ،ص68 :
( )139املصدر السابق ،ص83 :

اللوني�ة -عىل قلته�ا -ذاهبة نح�و الس�واد أو االمحرار
والكحل والليل .أو تصف الش�عاع والضوء والشمس

الداللية ،لكن آثرت الدراس ُة أن تكون يف هذا املوضع،

وذلك كام جاء يف قوله:

طرين
«يحَ ْ َم ُّر
ُ
صمت الثواين حني َي ْش ُ
ُ
التداخل بني الصبحِ والغ ََس ِق
فيها
حى
بت صباحي
ُ
هنا شرَ ُ
وابتدأت ُض ً
َ ِ (((14
وساو َمتني انْتظار ًا حمُ ر ُة َ
الشفق»
َ

ويقول:
ُ
َ
عينيك أغني ًة
الفجر يف
يغازل
ُ
(((14
ويزدهي يف سامك ُ
والشفق»
الليل
ُ
ويقول:
عاف الدُّ جى
األفق الذي َ
«ر ْبام ُ
ُ
ٍ
عبارات َولِيد ْة
صحو
َيرتدي
َ
الضحى
يتنامى فــــــي حناياها ُ
(((14
ُق ُب ً
ال ُحرضا وأيامـــ ًا سعيدةْ»
( )140املصدر السابق ،ص31 :
( )141املصدر السابق  :ص7 :
( )142املصدر السابق ،ص61:
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ويف اعتامد الش�اعر عىل األفعال الت�ي توحي داللتها

باحلرك�ة البطيئة أث�ر واضح للبيئة املتحرك�ة .ومن أمثلة

ذلك قوله يف قصيدة عن الوطن:
ك الرضُّ يوم ًا ُ
مـا َم َّس َ
بطت
أن َه ْ
منذ ْ
بك األَ ُ
الرساالت أو َأرسى َ
َ
رق
فيك
ُ
ال َ
دعنـي أق ّب ُل ظِ ً
فيك َأنَبتني
ويف ت َ
َصق
ُرابك فــي اخلدين َأ ْلت ُ
ِ
ِ
ْ
ضحى
احلنان
دفء
جناحي يف
واض ُم ْم
َ
ً
(((14
وحني هَي ُ
فيــــك ُّ
َ
طل
الطل والغ ََس ُق
َ

وبعضها اآلخر تكرر يف حدود يسيرة وال يشكل ظاهر ًة
جاذب� ًة للنظر ،كما هو احلال يف ع�امل الطفولة واألمومة؛
وك�ذا احلال بالنس�بة لع�امل العم�ران والبن�اء واألبواب
واجلدران.

إن مص�در الصورة الفنية ه�و إطاللة عىل عامل املبدع

الداخلي واهتاممات�ه ،إن الع�امل الداخلي للمب�دع الذي

يعايش�ه بصورة ش�خصية حيم�ل مهوم ال�ذات ورغباهتا

وميوالهت�ا وش�كاهتا الت�ي يش�كو ،وه�و إىل ح�د بعي�د
حمص�ور يف حقول قليلة تتلخ�ص يف العالقات احلميمية

فإنن�ا ل�و قمنا بحرص األفع�ال ال�واردة يف املقطوعة،

ويف اللب�اس والعم�ران والطبيع�ة املخضرة كن�واح
إجيابي�ة متد النف�س بطاقة التف�اؤل والش�عور باالمتالء،

م�س ،هب�ط،أرسى،
لوجدناه�ا على النح�و اآليتّ :

كما تتلخص يف التعب واإلعياء كجانب س�لبي يعيش�ه

ت�دل عىل احلركة البطيئة .التي توائم ما ذهبنا إليه س�ابقا

الص�ورة وتنوعه�ا يرف�ع درج�ة الش�عرية يف األعمال

أق ّبل،أنبتت،ألتصق ،اضم�م ،هيطل .وكلها أفعال مادية
م�ن التعبري عن احلب والض�م وااللتحام من جهة وعن

الرتكيز عىل برصية املشهد كالليل والنهار وأطرافهام(النور

والظالم) :ظل،أرسى ،األرق،ضحى،الغسق.

ومن قصيدة أخرى بعنوان (تقاطعات) يقول:
«يحَ ْ َم ُّر
صمت الثواين حني َي ْش ُطرين
ُ
ُ
التداخل بني الصبحِ والغ ََس ِق
فيها

اإلنس�ان يف حلظات اإلحباط والي�أس .إن غنى مصادر
األدبي�ة ،ويدل بلا مواربة عىل جتارب املب�دع وتطلعاته

م�ن حي�ث تنوعه�ا ونزوعه�ا إىل املزي�د .وه�ذا يقرتب
ب�دوره من نظري�ة (بيفون) التي تنص على أن »:املعاين

وحدها هي املجس�مة جلوهر األس�لوب ،فام األس�لوب

سوى ما نضفي عىل أفكارنا من نسق وحركة»(.((14

اشتملت هبا
مت ُلغتـي حني
ُ
تور ْ
ّ
لون مدادي يف سام ُأفِقي
واصفر ُ
َّ

ضحى
وابتدأت
رشبت صباحي
هنا
ُ
ُ
ً
َ ِ (((14
وساومتني انتظار ًا حمُ ْ ـــر ُة َ
الشفق
والناظ�ر يف األبي�ات جي�د األفع�ال توح�ي باحلرك�ة
البطيئ�ة ،كام جي�د حضور ًا ألل�وان األف�ق وتقلباته .عىل

أن ثم�ة مصادر أخرى للصورة بعضه�ا ورد مر ًة واحد ًة
( )143املصدر السابق ،ص9-8 :
( )144املصدر السابق ،ص31-30 :
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خامتة:

فيام تقدم مررنا عىل خطوط حمددة من الديوان تبدّ ت

لنا بعض املالمح األسلوبية التي حاولنا تفسريها تفسريا

سياقيا متعلقا بالبيئة والشاعر معا .وقد توقفنا عند بعض
من املالحظات األس�لوبية ،ومل تسعفنا مساحة الدراسة

 الرتكي�ز يف حمت�وى الص�ورة على الص�ور احلركيةكالضم والعناق واخلطو واملوج والتثاؤب.

 -الرتكيز عىل عدم وضوح األفق عدم الصحو.

 -تراس�ل احلواس أو تنازع احلواس يف إدراك الصفة

نتيجة غياب واضح لبعض املدركات احلس�ية يف

يف الوقوف عند بعضها اآلخر .فاألسلوبية معنية بتفسري

القصائد ،كأهنا تنوب عنه .وس�بب غياب بعض

الفنية ضمن نمط حركي وصويت فقط ال بد أن يكون له

الليل بس�بب الغيوم والرطوبة .وال زرقة للسماء

س�بب االختيار وس�بب العدول أيضا ،فاختيار الصورة
مربر نفيس ،واملربر النفيس نفس�ه جييب عن عدم اختيار

الص�ورة ضمن نط�اق برصي أو ش�مي .إن الرتكيز عىل

املدركات البرصية هو الطبيعة فال نجوم تظهر يف

للس�بب نفس�ه .وال وض�وح يف امل�دى واألف�ق

كذلك وال أشجار كذلك.

نم�ط معين بش�كل الفت يف مجي�ع س�ياقات النصوص

 -التخلي ع�ن التناص ع�دا بعض التن�اص القرآين

ووجدانه إن مل يكن أحد العوامل التي شكلت وجدانه.

عيبا بل هو نمط أس�لويب متيز به أسلوب الكاتب

لألسلوبية يف تعليل الظواهر الفنية .وقد انتهت الدراسة

فقط هي( :ونود تقبيل الس�يوف) (وأقفرت من

ليدل عىل حضور ذلك النمط بش�كل دائم يف فكر املبدع

السيري ومايض املب�دع عونا
وم�ن هنا يك�ون الس�ياق ِّ
إىل عدد من النتائج يمكن إمجاهلا فيام ييل:

 غي�اب مظاهر احلي�اة املدنية عن احلق�ول الدالليةوالص�ور الفني�ة لقصائ�د الديوان س�وى قصيدة

(ممنوع الدخول) التي ترثي اختالل القيم.

مس�ه من لغ�وب .وليس هذا
القلي�ل كقول�ه :ما ّ

ويمكن حرص التناصات األدبية يف ثالث مقاطع
أهلها الدار) (الصيف ضيعت اللبن)

 حج�م القصائ�د وع�دد أبياهت�ا أو مقاطعه�ا يكاديكون متقاربا إىل حد كبري.

 -الرمز الس�يايس الذي خي�رج بالقصيدة إىل الرسدية

 غي�اب صورة احلي�وانُ -وخص يف ذل�ك الطيور

حي�ث تصبح عزفا مغردا خ�ارج رسب القصائد

 -ع�دم حض�ور الص�ورة اللوني�ة بش�كل واف�ر مع

 -االتكاء عىل عنرص املفارقة بأنواعها بشكل الفت.

رغم تعلقها يف البيئة البحرية.

حضور الس�واد والبياض واالمحرار املسود وهذا
األمر غ ّيب حض�ور الورد عدا ذكر (السوس�نة)
م�رة واحدة كتعبري ع�ن الليل والنهار والش�فق.

األخرى.

كمفارقة النص كقصيدة (شهرزاد تتحدث هنارا)
أو مفارقة اجلملة.

وردت م�رة واحدة (زرقة البحر) ،وتفسير هذا
يعود إىل فقر الطبيعة وتاثريها يف املنتج األديب.

 -الرتكي�ز على الص�ورة الس�معية (صهي�ل اخليل)

والرعد وخفق الرياح ومجيعها صوتية تس�تدعي

احلركة.
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داللة الفحوى على تحريم تولي األنثى
اإلمامة العظمى
د .مريم راشد صالح التميمي

أستاذ مشارك يف الفقه وأصوله  -قسم الدراسات اإلسالمية
كلية اآلداب-جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل

املستخلص
احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد..
تع�د امل�رأة وحقوقها من املس�ائل املهمة التي تث�ار يف األمة ،من
باب املس�اواة بالرج�ل ،واحلق أهنا ال تس�اويه .ويطرح البحث
اإلمام�ة العظم�ى وه�ل يص�ح إس�نادها لألنثى طرح� ًا رشعي ًا
تأصيلي� ًا متمركز ًا يف داللة الفحوى فقط من خالل ذكر أدلة من
القرآن والس�نة ت�دل بالفحوى عىل منع إس�ناد الوالية العظمى
لألنث�ى وتم اختيار الفحوى ألهن�ا من الدالالت التي يتفق عىل
معناها مجيع العقالء ،ويعرفها كل من يعرف اللغة.
وقس�مت األدل�ة إىل أدلة من القرآن وأخرى من الس�نة ،وبينت
وجه الداللة فيها املرتبطة بالفحوى وقياس األوىل.
وخلصت الدراسة إىل أنه:
 إذا كان�ت القوامة ،وإمامة الصلاة ،ووالية عقد النكاح،والتفرد بالشهادة يف األموال ال تصح من املرأة وهي أمور
جزئي�ة فمن باب أوىل أال يص�ح منها ما هو أكرب من ذلك
(اإلمامة العظمى).
 أن امل�رأة ضعيفة ال تبين حجتها يف اخلصومات ،والواليةالعظم�ى حتت�اج إىل ق�وة ،وال تس�ند إىل الرج�ل إذا كان
ضعيف� ًا ،فكي�ف يص�ح إس�نادها إىل امل�رأة الت�ي ه�ي يف
األصل ضعيفة.
فاحلم�د هلل على رشع حكيم رحي�م باملرأة حي�ث أبعدها عام ال
يناسبها.
الكلمات املفتاحية :داللة الفح�وى  -اإلمامة العظمى  -والية
املرأة

املقدمة

إن احلمد هلل ،نحمده ونس�تعينه ونس�تغفره ونستهديه،

ونع�وذ باهلل م�ن رشور أنفس�نا ،وس�يئات أعاملنا ،من

Abstract
Women and their rights are one of the important issues
raised and discussed among the people of the nation, in
terms of equality with men, and the fact is that women
are not equal to men. And the research deals with the
issue of great imamate, and is it possible in terms of
legitimacy to assign the great imamate to women,
through mentioning the evidences from Quran and
Sunnah that prevent and prohibit assigning the great
)imamate to the females, and that this judgment (rule
is based on a number of evidences, and not only one
evidence. And the Figurative Import (Al-Fahwa) is
chosen because it is one of the signs and indications
that most of the wise and sensible people agree upon,
and it is known by all those who know the language.
The evidences were divided into evidences from Quran
and others from Sunnah.
The study concluded that:
- If the legal guardianship, prayer imamate,
guardianship in marriage contracts, exclusive
testimony in money are not given to the women,
although they are partial issues, then are not fit to
practice bigger roles such as the (great imamate).
- The woman is weak, and in most cases, does
not have the ability to go through rivalries, and
the great imamate requires strength, and is not
assigned to the man if he is weak, so how it is
possible to assign it to the woman which is weak
by nature.
Key Word: The Figurative Import Sign (Delalat Al-

Fahwa) - Great Imamate - Legal guardianship
of women

حممدً ا عبده ورس�وله صىل اهلل علي�ه وعىل آله وصحبه

كثريا.
وسلم تسلي ًام ً
أما بعد:

هي�ده اهلل فلا مض�ل ل�ه ،وم�ن يضلل فلا ه�ادي له،

ف�إن اهلل ع�ز وج�ل خل�ق الرج�ال والنس�اء وجعلهم
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وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن

يشرتكون يف تعمري األرض بتكاملهام وقيام كل واحد منهام
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عز ّ
وجل عليه من مس�ؤوليات ،فجعل املرأة
بام أوجب اهلل ّ

تتحمل مس�ؤولية احلمل وال�والدة؛ بام أمدَّ ه�ا من تكوين

جس�مي ونفيس ،وهذه املسؤولية حكر عليها ،يستحيل أن
يتحملها الرجل؛ ألن اهلل مل جيعل تكوينه مهيئ ًا لذلك.

وجعل الرجل يتحمل مس�ؤولية محاية املرأة ،والقيام

عىل ش�ؤوهنا؛ بام أمدّ ه من تكوين جسمي ونفيس ،جيعله
ومكم ً
لا يف ذل�ك املرأة ،فجع�ل عليه
يق�وم هب�ا موازي ًا
ِّ
القوامة ،وقيادة األرسة وواليتها.

إال أن ه�ذا التناس�ق والت�وازن الذي خل�ق اهلل عليه

الرج�ل وامل�رأة بدأ بع�ض الن�اس خيرجون عن�ه عندما
جعل�وا املرأة تق�وم بام يقوم به الرج�ل ،فأصبحت تدور

بني مس�ؤوليتها األساس�ية ،ومسؤولية مش�اركة الرجل

فيام أوجب اهلل عليه دوهنا؛ لشعارات براقة منها :حقوق
املرأة ،واملشاركة املجتمعية للمرأة.

ومل يتوق�ف األمر عند ذلك ب�ل بدأت املطالبات تنادي

باتساع دائرة مشاركة املرأة للرجل يف واجباته ،إىل أن وصل

األمر إىل املطالبة أن تكون قاضية ،وتتوىل املناصب الكربى
ّ
وكأن هذه املطالبات
يف الدولة ،بل تتوىل اإلمامة العظمى،
تريد أن تنحي الرجل عن مسؤولياته التي تناسب رجولته،

وجتعل املرأة يف تعب ومشقة ،فاملرأة حتمل ،وتلد ،وتتحمل
تربية األوالد ،والسهر عليهم ،وتعمل ،وتنفق مع الرجل،

وتتحمل مس�ؤوليات أعامل كربى وشاقة ،كل ذلك باسم

وبالتأمل يف نصوص القرآن والسنة يالحظ أهنا دلت

دالل�ة قاطعة بطري�ق الفحوى ،وغريها على أن املرأة ال

تتوىل اإلمامة العظمى.

وس�يبني ه�ذا البح�ث بعون م�ن اهلل وتوفي�ق األدلة
التي د ّلت الفحوى فيها عىل أن الوالية العظمى ال تسند

لألنثى.

أسئلة الدراسة:

البحث يطرح داللة الفح�وى من خالل األدلة التي

ذكره�ا الفقه�اء والباحث�ون يف من�ع األنثى م�ن الوالية

العظمى ،وجييب عىل األسئلة اآلتية:

 -1ما هي اآليات التي تدل بالفحوى عىل منع األنثى
من الوالية العظمى؟

 -2م�ا ه�ي األحاديث التي ت�دل بالفحوى عىل منع
األنثى من الوالية العظمى؟

 -3م�ا وج�ه االس�تدالل الذي ب�ه تتض�ح الفحوى
وتس�تبني؟ وكي�ف تت�م اإلجاب�ة على بع�ض

االعرتاض�ات التي تم افرتاضه�ا والتي قد توجه
إىل تلك األدلة؟

حدود الدراسة:

تتناول الدراس�ة األدلة الت�ي ذكرها الفقهاء يف والية

حق�وق امل�رأة ،واحلقيق�ة إهالك امل�رأة ،وتضيي�ع األرسة،

املرأة ،الدالة عىل منعها بالفحوى.

ع�ز وج�ل للرج�ل وامل�رأة،
وبالنظ�ر فيما أراده اهلل ّ
وماحك�م به يمك�ن القولّ :
ب�أن اهلل جعل املس�ؤوليات

من والية املرأة الوالية العظمى ال بطريق الفحوى.

يدرك ذلك كل العقالء واحلكامء.

الكبيرة والش�اقة كاجله�اد والوالي�ة على الرج�ل ،ومل

جيعلها عىل النس�اء رمح�ة هبن ،وألن عليها مس�ؤولية ال
يس�تطيع الرجل القيام هبا ،بل يستحيل عليه أن يقوم هبا
أو يشارك املرأة فيها ،وهي احلمل والوالدة.
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فال يدخل يف الدراس�ة األدلة التي ذكروها التي متنع

أهداف الدراسة:

 -1الرب�ط بين دالالت األلف�اظ ومنه�ا الفح�وى

وبني ما ذكره الفقهاء من أدلة يف املس�ائل الفقهية
التفصيلية ومنها والية املرأة.
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 -2تقدي�م دراس�ة أصولي�ة داللي�ة يف والي�ة امل�رأة

الدراسات السابقة:

تكمل ما هو موج�ود من أبحاث تناولت
العام�ة ِّ

ُقدم�ت دراس�ات وأبح�اث يف والية امل�رأة تناولت

 -3مجع األدل�ة التي متنع األنثى من الوالية العظمى

 -والية املرأة يف الفقه اإلسالمي (رسالة ماجستري)،

والية املرأة من اجلانب الفقهي التفصييل املقارن.

بطريق الفحوى ببحث مستقل.

 -4الدراس�ة ت�رد على م�ن يش�كك يف دالالت

الواليات اخلاصة والعامة من تلك األبحاث:
للباحث :حافظ حممد أنور.

 -والية املرأة (رسالة ماجستري) ،للباحث :فؤاد عبد

النص�وص القرآني�ة ،واألحادي�ث النبوية التي

الكريم.

األنثى.

عبد العزيز احلمدان.

دل�ت على أن الوالي�ة العظم�ى ال تس�ند إىل

أمهية البحث:

يظ� ُّن كثري م�ن النّاس ّ
أن املرأة يف اإلسلام ال تس�ند

هل�ا الوالي�ة العا ّمة لدلي�ل وحيد هو قوله صلى اهلل عليه

 -واليات املرأة يف الفقه اإلسلامي ،للدكتور :أمحد

و ُقدمت أبحاث يف والية املرأة العامة منها:

 ح�ق امل�رأة يف الوالي�ة العام�ة يف ض�وء الرشيع�ةاإلسالمية (رس�الة ماجس�تري) ،للباحث :جودة

وس�لم( :لن يفلح قوم ول�وا أمرهم امرأة)((( وهذا خطأ
فإنه توجد نصوص كثرية من القرآن والسنة د ّلت بطريق

 -حكم تويل املرأة والية املس�لمني العامة ،للمؤلف:

والدراس�ة تناولت االس�تدالل بالفحوى أو مفهوم

 -حك�م ت�ويل امل�رأة اإلمام�ة العظم�ى أو أن تكون

إمجاع بني العلامء من حيث اجلملة ،ومل خيالف فيه س�وى

 -تنبي�ه اخلاص�ة والعامة يف حكم ت�ويل املرأة الوالية

للظاهرية أن تنازع فيه ألنه من باب الس�مع ،والذي يرد

 -ال جيوز رياس�ة املرأة يف اإلسالم ،فضل الرمحن بن

األوىل عىل ّ
أن الوالية العظمى ال تسند إىل األنثى.

املوافق�ة؛ ألن االحتج�اج ب�ه ،ووج�وب العم�ل به حمل

داوود الظاهري ،وابن حزم((( .قال ابن رشد« :ال ينبغي

ذل�ك يرد نوع ًا من خطاب العرب»((( ،وحكم ابن تيمية
عىل خالفهم بأنه مكابرة(((.

( )1أخرج�ه البخاري يف صحيحه/كتاب الفتن/باب الفتنة التي
مت�وج كموج البح�ر ح( ،)4425ويف كت�اب املغازي/باب
كتاب النبي  rإىل كرسى وقيرص ( )1063/4ح(.)4163
( )2ينظ�ر ابن ح�زم ،اإلحكام يف أصول األح�كام1403( ،هـ-
1983م) ،)56/7( ،اآلم�دي ،اإلح�كام يف أص�ول
األح�كام1424( ،ه�ـ2003-م) ،)210/2( ،الفتوحي،
رشح الكوكب املنير1413( ،هـ1993-م) ،حتقيق :حممد
الزحييل نزيه محاد (.)483/3
( )3بداية املجتهد ،حتقيق :عبد احلليم حممد عبد احلليم (.)4/1
( )4جمموع الفتاوى ( ،)207/21آل تيمية ،املسودة/ص.346
مريم راشد صالح التميمي :داللة الفحوى عىل حتريم تويل األنثى اإلمامة العظمى

طه املظلوم.

عيل بن عبد الرمحن بن عيل دبيس.

وزيرة ،للباحث :أمني احلاج حممد أمحد.

العامة ،حلامد بن عبد اهلل العيل.

حممد.

 مسألة رياسة املرأة ،حافظ صالح الدين يوسف.وهذه الدراسات تناولت والية املرأة العامة بدراسة

فقهي�ة ،وتناول�ت أدل�ة املانعين هل�ا ،وأدل�ة م�ن يرى
أحقي�ة املرأة يف الوالية العامة والردود واملناقش�ات بني

الفريقني.

وهذا البحث يطرح األدلة التي متنع من والية املرأة،

ولي�س كل األدل�ة التي ذكرت يف تلك الدراس�ات وإنام
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نوع خاص من األدل�ة ،وهو األدلة التي دلت بالفحوى

عىل منع األنثى من الوالية العظمى.
فالدراس�ة جاءت يف داللة الفحوى يف مس�ألة والية
امل�رأة العام�ة ،وحس�ب علمي أن�ه مل يس�بق أن ُط ِرحت
دراس�ة ركزت على داللة الفحوى يف االس�تدالل املانع
من تولية األنثى.
وق�د تم االس�تفادة م�ن األبح�اث الس�ابقة يف أخذ
بعض األدل�ة التي ُعرضت فيها ،م�ع املخالفة يف طريقة
االستدالل ،حيث إن االس�تدالل يف هذا البحث تغلب
علي�ه الصبغ�ة األصولي�ة؛ حيث إن�ه تناول االس�تدالل
بفحوى النص فق�ط عىل منع املرأة من الوالية العظمى،
وبذل�ك خي�رج عن الدراس�ة األدلة التي متن�ع من والية
املرأة الوالية العظمى ال بطريق الفحوى.

منهج البحث وإجراءاته:

يق�وم البحث عىل املنهج التحلييل الوصفي متبعة فيه
اإلجراءات التالية-:
 -1مجع األدلة التي ذكرها الفقهاء قدي ًام وحديث ًا التي
ترشد إىل ّ
أن املرأة ال تسند هلا الوالية العظمى.
 -2الن ّظ�ر يف تل�ك األدل�ة واختي�ار األدل�ة الت�ي كان
االس�تدالل فيه�ا على ع�دم والي�ة امل�رأة بطري�ق
الفحوى وقياس األوىل؛ ألهنا هي موضع الدراسة.
 -3تصني�ف األدلة إىل أدلة من القرآن الكريم وأدلة
من السنة املطهرة.
 -4توضي�ح دالل�ة الفح�وى يف وجه االس�تدالل؛
حي�ث مل تك�ن جلية ب�ارزة فيما هو موج�ود من
دراس�ات وأبح�اث يف والية امل�رأة؛ لكون تلك
الدراس�ات ركّ�زت على التفصي�ل الفقه�ي،
وعرض األقوال ،ومناقشتها ،والردود عليها.
 -5إيراد ما يمكن من اعرتاضات عىل االس�تدالل،
مستخدمة يف ذلك عبارة :فإن قيل.
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خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة ومبحثني وخامتة.

 -1املقدم�ة :وفيه�ا أمهي�ة املوض�وع والدراس�ات
السابقة ومنهج البحث وخطته.

 -2املبح�ث األول (متهي�دي) :تعري�ف الفح�وى
والوالية العظمى ،وفيه مطلبان:

أ) املطلب األول :تعريف الفحوى

ب) املطلب الثاين :تعريف الوالية العظمى.

 -3املبحث الثاين :داللة فحوى القرآن والس�نة عىل
عدم تولية األنثى اإلمامة العظمى ،وفيه مطلبان:

أ) املطل�ب األول :داللة فح�وى اآليات عىل
عدم تولية األنثى اإلمامة العظمى.

ب) املطلب الث�اين :داللة فحوى األحاديث
النبوي�ة على ع�دم تولي�ة األنث�ى اإلمام�ة

العظمى.

 -4اخلامتة وفيها نتائج البحث والدراسة.
رب العاملني
واحلمد هلل ّ

املبحث األول
تعريف الفحوى واإلمامة العظمى

املطلب األول :تعريف الفحوى
الفح�وى لغ�ة« :م�ن الفع�ل فح�ا ،وإفح�اء القدر:
إبزارها وتوابلها كالفلفل والكمون ومنه البصل»(((.
«والفحفح�ة :ال�كالم ،ورج�ل فحف�اح :كثير
ال�كالم»((( وفحوى القول :معناه((( وهذا املعنى واضح
الظهور كظهور رائحة الكمون والتوابل يف الطعام.
( )5ابن منظور ،لسان العرب1414( ،هـ)( ،فحا) (.)540/2
( )6ابن س�يده املريس ،املحك�م واملحيط األعظ�م1421( ،هـ-
2000م) ،حتقيق :عبداحلميد هنداوي.)542/2( ،
( )7ينظ�ر حمم�د األزه�ري ،هتذي�ب اللغ�ة2001( ،م)،
( ،)169/5اجلوه�ري ،الصحاح1407( ،هـ1987-م)،
(.)2453/6
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الفحوى اصطالح� ًا :ما علم علة للحكم املنصوص

علية لغة ال اجتهاد ًا وال استنباط ًا((( ،فهي :ما عقل معناه
من ظاهر لفظه((( أو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه

(((1

أي «التنبيه باملنطوق به عىل حكم املس�كوت عنه»( ((1أو

ه�ي دالل�ة اللفظ حلكم املنط�وق به عىل املس�كوت عنه

بمج�رد فه�م اللغ�ة( ،((1أو «داللة اللفظ على احلكم يف

يشء يوجد فيه معنى يفهمه كل من يعرف اللغة»(.((1

ويالح�ظ عىل هذه التعريفات :أهن�ا وإن اختلفت يف

الصياغة إال أهنا جعلت الفحوى معنى يفهم من اللفظ،

يفهمه كل من يعرف اللغة ،ويلحق به املس�كوت عنه يف
احلكم املنطوق به.

التعري�ف املخت�ار :بالنظ�ر يف التعريف�ات الس�ابقة

يمك�ن القول ب�أن تعريف الفح�وى بأهنا :دالل�ة اللفظ

بحكم املنطوق به عىل املس�كوت عن�ه بمجرد فهم اللغة

هو أنسب التعريفات؛ حيث إن مجيع األدلة مل تذكر فيها
الوالي�ة العظم�ى ،فهي مس�كوت عنه�ا ،لكنها أخذت

حكم املنطوق به بمجرد فهم لغة النص.

( )8ينظ�ر الش�ايش ،أص�ول الش�ايش ،)104/1( ،الرسخسي،
أص�ول الرسخسي1414( ،ه�ـ1993-م)،)241/1( ،
عالء الدين البخاري :كشف األرسار (.)73/1
( )9ينظ�ر الشيرازي ،التبصرة يف أصول الفق�ه ( ،)205/1أبو
يعلى ،العدة يف أصول الفق�ه1410( ،هـ) ،حتقيق :أمحد بن
عيل املباركي.)152/1( ،
( )10ينظ�ر الشيرازي ،اللم�ع يف أص�ول الفق�ه1424( ،ه�ـ-
2003م) ،)44/1( ،اخلطي�ب البغ�دادي ،الفقيه واملتفقه،
(1421ه�ـ) ،حتقي�ق :أب�و عبدالرمح�ن ع�ادل الغ�رازي،
(.)233/1
( )11احلس�ن العكبري ،رس�الة يف أص�ول الفق�ه1413( ،هـ-
1992م) ،حتقي�ق :موف�ق ب�ن عب�داهلل ب�ن عبدالق�ادر ،
(.)96-95/1
( )12ينظ�ر اب�ن أمير احل�اج ،التقري�ر والتحبير1403( ،هـ)،
( ،)109/1فتح�ي الدرين�ي ،املناه�ج األصولي�ة،
(1434ه�ـ2013-م) ،ص ،312مصطف�ى اخل�ن ،أث�ر
االختلاف يف القواع�د يف اختالف الفقه�اء1430( ،هـ)،
(.)132/1
( )13التفتازاين ،رشح التلويح عىل التوضيح.)252/1( ،
مريم راشد صالح التميمي :داللة الفحوى عىل حتريم تويل األنثى اإلمامة العظمى

مسمياهتا :تسمى داللة الفحوى بـ:
 -1مفه�وم املوافقة حي�ث إنه « ُف ِه َم غير املنطوق به

من املنطوق بداللة س�ياق الكالم ومقصوده»
وكان مواف ًقا له.
 -2قي�اس األَ ْوىل وهو أن يكون الف�رع َأ ْوىل باحلكم

(((1

م�ن األص�ل( ،((1كتحري�م رضب الوالدي�ن ،أو

سبهام عىل حتريم قول أف هلام.

اجليل ،وهو «ما كان معناه يف الفرع زائد ًا
 -3القياس ّ
عىل معنى األصل»( ،((1أو «ما ُع ِلم من غري معاناة
وفكر»(.((1

ووجه تسمية داللة الفحوى بقياس األوىل ،والقياس

اجللي :أن كال منهام فيه عملية إحلاق املس�ألة املس�كوت

عنها باملس�ألة املنطوق هبا بطريق األوىل ،غري أن العلة يف

داللة الفحوى تثبت بواسطة اللغة.

قال اإلمام الش�افعي“ :أقوى القياس أن حيرم اهلل يف

كتاب�ه ،أو حي�رم رس�ول اهلل القليل من الشيء فيعلم أن

قليل�ه إذا ح�رم كان كثريه فعل قليل�ه يف التحريم أو أكثر

بفضل الكثرة عىل القلة”(.((1

وذك�ر -رمحه اهلل -أنه« :قد يمتن�ع بعض أهل العلم
من أن يس�مي هذا قياس� ًا ويقول هذا معن�ى ما أحل اهلل
وح�رم ألن�ه داخ�ل يف مجلت�ه فه�و بعين�ه وال قياس عىل

غريه»(.((1

( )14الغزايل ،املس�تصفى1413( ،ه�ـ1993-م) ،حتقيق :حممد
عبدالشايف.)264/1( ،
( )15ينظ�ر الشيرازي ،امله�ذب يف فق�ه اإلم�ام الش�افعي،
(1420ه�ـ) ،)186/4( ،ينظ�ر حس�ن العط�ار ،حاش�ية
العط�ار على رشح اجللال املحلي على مج�ع اجلوام�ع،
(.)266/2
( )16أب�و يعىل ،الع�دة يف أصول الفق�ه1410( ،هـ1990-م)،
حتقي�ق :أمح�د ب�ن علي املبارك�ي ،)482/2( ،امل�اوردي،
احلاوي الكبري.)145/16( ،
( )17الزركيش ،البحر املحيط1414( ،هـ).)48/7( ،
( )18الرسالة1385( ،هـ) ،حتقيق :أمحد شاكر.)512/1( ،
( )19املصدر السابق (.)515/1
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أقسام فحوى اخلطاب :تنقسم داللة الفحوى إىل:

 -1الدالل�ة باألدن�ى عىل األعىل ،مثال�ه قول اهلل عز
وجل﴿ :ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ

ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ

ﲝﲞ ﲟ ﲠ﴾ {اإلرساء }23:فاآلي�ة

ت�دل بمنطوقه�ا وعبارهت�ا على حتري�م التأف�ف

والتضجر يف وجه الوالدين ،وتدل بطريق األوىل

على حتريم الرضب وهو غري مذك�ور يف منطوق
اآلية إال أن�ه أوىل بالتحريم ويعرف ذلك كل من

يعرف اللغة.

املطلب الثاين :تعريف اإلمامة العظمى
اإلمامة يف اللغة :اس�م من الفع�ل َأ َّمَ « ،أ َّمه َي ُؤ ُّمه َّأما:

إذا قصده»(.((2

وأ َّم الق�وم :تقدمه�م ،واإلم�ام :كل من ائت�م به قوم
س�واء كانوا عىل حق أو عىل باطل( ،((2و ُأ ّم اليشء أصله
ومنه األُم :الوالدة(.((2

ويف االصطالح :اإلمامة إذا أطلقت فإن معناها عند

الفقه�اء ينرصف إىل الرئاس�ة العلي�ا للبلد ،وال تنرصف

إىل إمام�ة الصلاة إال بتقييده�ا بالصلاة ،أو باإلمام�ة
الصغ�رى حتى أن كثير ًا منهم منع إطلاق اإلمامة عىل
غري الرئاسة العليا للبلد(.((2

 -2الدالل�ة باألعىل عىل األدنى ،كقــول اهلل تعـاىل:

عرفه�ا بع�ض العلماء بأهن�ا :خالف�ة النبوة يف
وق�د ّ

ﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ

تصرف عام على األن�ام»( ((2فهي« :رياس�ة عامة حلفظ

﴿ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ
ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ

مصالح الناس دينا ودنيا وزجرهم عام يرضهم»

(.((2

ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

والعظم�ى :من الفعل عظم فهي عظيمة وعظمى،

اآلي�ة «الدره�م والدين�ار أوىل يف تأديته�م له من

يف تبعاهت�ا .وكان الصحاب�ة ريض اهلل عنه�م هياب�ون

ﲰ﴾ {آل عم�ران }75:فاملس�كوت عن�ه يف

القنطار الذي دل املنطوق عىل أهنم يؤدونه»(.((2

 -3دالل�ة املس�اواة (حل�ن اخلط�اب) ،وهو م�ا كان

مس�اوي ًا ل�ه في�ه ،كق�ول اهلل تع�اىل﴿:ﱴﱵ

ﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼ

ﱽ ﱾﱿ ﲀﲁ﴾{النساء،}10:
فاآلي�ة دلت بعبارهتا عىل حتري�م أكل مال اليتيم،

ودلت بالفحوى عىل حتريم اإلحراق( ،((2واألكل
واإلحراق كل منهام فيه إتالف ملال اليتيم ،فليس

أحدمها أوىل من اآلخر.

( )20خليفة بابكر احلس�ن ،مناه�ج األصوليني يف طرق دالالت
األلفاظ1989( ،م) ،ص.136
( )21ينظر عبد العزيز البخاري ،كشف األرسار (.)185/1
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حراس�ة الدي�ن وسياس�ة الدني�ا( ((2أو هي «اس�تحقاق

عظيم�ة يف حتمله�ا ،عظيم�ة يف مس�ؤولياهتا ،عظيم�ة

( )22ابن منظور ،لسان العرب ( َأ َّم) (.)22/12
( )23ينظر املصدر السابق ( َأ َّم) (.)25–22/12
( )24ينظ�ر اجلوه�ري ،الصح�اح ت�اج اللغة وصح�اح العربية،
(1407ه�ـ1987-م) ،حتقي�ق :أمح�د عبدالغف�ور عط�ار،
(أ ّم) (.)1863/5
( )25ينظ�ر د .صبحي الصالح ،النظم اإلسلامية1388( ،هـ)،
ص ،291وعلي علي منص�ور ،نظ�م احلك�م واإلدارة يف
الرشيعة اإلسالمية1384( ،هـ) ،ص.216
( )26ينظر املاوردي ،األحكام الس�لطانية/ص  ،5ابن خلدون،
مقدم�ة ابن خلدون1421( ،ه�ـ) ،ص ،191أمحد الرميل،
حاش�ية الش�يخ الرميل على أس�نى املطال�ب،)108/4( ،
ش�مس الدين األصفه�اين ،مطالع األنظ�ار يف رشح طوالع
األنوار1432( ،هـ) ،ص.467
( )27حمم�د احلصكف�ي ،ال�در املخت�ار ورشح تنوي�ر األبص�ار،
(1386هـ1966-م).)548/1( ،
( )28الطحط�اوي ،حاش�يته على ال�در املخت�ار1395( ،ه�ـ)،
( ،)238 /1القلقش�ندي ،مآث�ر األناق�ة يف مع�امل اخلالفة،
(1985م).)8/1( ،
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وهيرب�ون م�ن أن تس�ند إليه�م؛ إلدراكه�م أن حتملها
ليس سهالً.

وتسمى اإلمامة العظمى :باخلالفة ،وإمارة املؤمنني،

والس�لطنة ،والرئاس�ة ،والقائم بأمور املس�لمني يسمى:

خليف�ة ،وأمري املؤمنين ،واإلمام ،والس�لطان ،وامللك،

والرئيس.

مما تقدم يتضح أن اإلمامة نوعان-:
 -1اإلمام�ة العظم�ى أو الكبرى ،أو املطلق�ة وهي
رئاسة البلد العليا.
 -2اإلمامة الصغرى ،وهي إمامة الصالة.

املبحث الثاين
داللة فحوى القرآن والسنة
عىل عدم تولية األنثى اإلمامة العظمى
املطل�ب األول :داللة فحوى اآلي�ات عىل عدم تولية
األنثى اإلمامة العظمى
مل ي�رد آية ت�دل بعبارهتا عىل عدم تولي�ة املرأة الوالية
العام�ة ،وإنام جاءت آيات دلت بفحواها عىل عدم تولية
األنثى اإلمامة العظمى منها ما يأيت:
الدلي�ل األول :قول�ه تع�اىل﴿:ﱁ ﱂﱃ
ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ

والقي�ام «باملصال�ح والتدبير والتأدي�ب»( ،((3وج�اءت
(قوامون)؛ للداللة عىل «أصالتهم
القوامة بصيغة املبالغة َّ
يف هذا األمر»( ((3فهو رئيسها وكبريها واحلاكم عليها(،((3
فللرج�ل الوالية عىل زوجت�ه ،وليس للم�رأة والية عىل
زوجه�ا .وإذا مل تص�ح والية امل�رأة عىل زوجه�ا يف بيتها
فكي�ف تص�ح واليتها عىل األم�ة!؟ فدلت اآلي�ة بطريق
الفح�وى عىل :أنه إذا مل يكن للمرأة والية عىل زوجها يف
بيتها فمن باب أوىل أال تكون هلا والية عىل الناس ،وتويل
شؤون الدولة.
فإن قيل:

نص�ت على أن القوامة ال تك�ون للمرأة،
 -1اآلي�ة ّ
ولكنه�ا مل تن�ص عىل أن الوالي�ة العظمى خاصة

بالرجل.

جي�اب عن ذلك :بأن يف الداللة عىل األدنى داللة

على ما هو أعىل منه ،وهذا معروف؛ فإنه إذا كان

تكلي�ف القوامة جعله اهلل على الرجل ومل جيعله

على امل�رأة ،فم�ن ب�اب أوىل أن يك�ون تكلي�ف
اإلمامة العظمى الذي هو أش�د م�ن القوامة عىل

الرجل وليس عىل املرأة.
 -2إن امل�رأة الي�وم أصبح�ت تقوم بأعب�اء القوامة،
وتش�ارك الرجل فيها ،فكذلك اإلمامة العظمى،
فإن امل�رأة إذا كانت قادرة عليها فما املانع من أن
تتوالها.

ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

جي�اب عن ذل�ك :بأن وجود نس�اء يقم�ن بأعباء

ﱜﱝﱞﱟﱠ ﱡ ﱢﱣ

أن تتحمل املرأة الوالية العظمى التي هي تكليف

ﱔﱕﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚﱛ

ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ﴾ {النساء.}34:
وجه االستدالل :اآلية تدل بعبارهتا عىل ّ
أن «الرجال
يقومون عىل النس�اء بالنفقة عليه�ن ،والذب عنهن»(،((2
( )29القرطب�ي ،اجلام�ع ألح�كام القرآن1384( ،ه�ـ) ،حتقيق:
أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش.)168/5( ،
مريم راشد صالح التميمي :داللة الفحوى عىل حتريم تويل األنثى اإلمامة العظمى

القوامة بس�بب تفريط الرجال فيها ال يعني ذلك
شاق ،وأمانة عظيمة.

( )30البغـ�وي ،معـــ�امل التنــزي�ل1409( ،ه�ـ1989-م)،
(.)422/1
( )31الشوكاين ،فتح القدير (1414هـ).)135/2( ،
( )32ينظ�ر اب�ن كثير ،تفسير الق�رآن الكري�م1408( ،ه�ـ)،
(.)492/1
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الدلي�ل الثاين :قوله تعاىل﴿ :ﲕﲖﲗﲘﲙ

ﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ

وجه االستدالل :اآلية تدل بعبارهتا عىل صفة جعلها

ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ ﲎ

تبين حجتها( ((3فهي ضعيف�ة ،فإذا كانت ضعيفة احلجة

ﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲ

ﲚﲛﲜﲝ﴾ {الزخرف.}18:

اهلل يف األنث�ى ،وهي أهنا إن خاصمت فال عبارة هلا ،وال

ﲈﲉﲊﲋﲌﲍ ﲎﲏﲐﲑ

ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ
ﲳ ﲴ ﲵﲶﲷ ﲸ ﲹﲺﲻﲼﲽ

يف اخلصومات التي حتدث بني األفراد فمن باب أوىل أن
تكون أكثر ضعف ًا يف توليها رئاسة الدولة التي تكون فيها

ﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈ

يف املنط�ق ،وذكاء ودهاء ال س�يام عن�د حصول اخلالف

{البقرة.}282:

خصومات دولية ومنازعات إقليمية ،فإهنا حتتاج إىل قوة

الدويل أو نش�وب احلروب ،واملرأة ليست كالرجل فهي

ضعيفة.

وق�د أخ�ذ العلماء م�ن ك�ون امل�رأة ال تبين حجتها

يف اخلصوم�ات بمن�ع امل�رأة م�ن القض�اء حي�ث ذهب
مجهورهم إىل ذلك(.((3

الدلي�ل الثال�ث :قــولــ�ه تــع�اىل﴿:ﱁﱂ

ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ ﱞ
ﱟﱠ ﱡ ﱢﱣﱤ ﱥﱦﱧﱨﱩﱪ

ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ

ﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱾ
( )33ينظ�ر الطبري ،جامع البي�ان ،حتقيق :حممود حممد ش�اكر،
(.)579/21
( )34ينظ�ر اب�ن فرح�ون ،تبصرة احل�كام ( ،)18/1احلطاب،
مواه�ب اجللي�ل لشرح خمتصر خلي�ل،)88-87/6( ،
الدس�وقي ،حاش�ية الدس�وقي ،)115/4( ،اهليثمي ،حتفة
املحت�اج1375( ،ه�ـ) ،)106/10( ،الغ�زايل ،الوجيز يف
فقه مذهب اإلمام الشافعي1418( ،هـ1997-م) ،حتقيق:
عيل مع�وض وعادل عب�د املوج�ود ،)143/2( ،النووي،
املجم�وع ،)127/20( ،ابن قدامة ،ال�كايف1399( ،هـ)،
حتقي�ق :زهري ش�اويش ،املكت�ب اإلسلامي،)433/4( ،
ابن مفل�ح ،كتاب الفروع1424( ،ه�ـ2003-م) ،حتقيق:
عب�داهلل ب�ن عبداملحس�ن الرتك�ي ،)421/6( ،املوصلي،
االختيار1376( ،هـ).)84/2( ،
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ﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ﴾
وج�ه االس�تدالل :د َّل�ت اآلي�ة بعبارهت�ا ومنطوقها

الرصي�ح عىل أن املرأة معرضة للنس�يان أكثر من الرجل

ول�و كان�ت أذك�ى من�ه ،وقد يك�ون الس�بب يف ذلك ما
يعتري امل�رأة م�ن األم�ور اخلاص�ة بالنس�اء :كاحلمل،

والوالدة ،واحلي�ض ،وغلبة العاطفة عليه�ا .فإذا كانت

األنثى أقل من الذكر يف الش�هادة يف عدم قبول ش�هادهتا
منف�ردة يف امل�ال فمن باب أوىل أن تك�ون أقل منه مما هو
أكرب من الشهادة وهو اإلمامة العظمى.

وإذا كانت شهادهتا منفردة ،يف األموال ال تقبل ،فإنه

من باب أوىل أال تتوىل الوالية العامة.

فإنه ليس من املعقول واملنطق أن يتقدم عليها الرجل
يف الش�هادة يف األموال فتقبل ش�هادته منف�رد ًا وال تقبل

ش�هادهتا منف�ردة ث�م تطلب املس�اواة به يف أم�ر أكرب من
الشهادة وهو الوالية العامة.

ف�إن قي�ل :إن الوالية العامة س�يكون فيه�ا مع املرأة

أعوان ومستش�ارون ،فل�ن تكون منف�ردة ،وإذا كان اهلل
ع�ز وج�ل حكم بقب�ول ش�هادهتا يف املال بوج�ود امرأة

أخ�رى معه�ا فلماذا ال تصح واليته�ا؛ ألهنا ل�ن تكون

منفردة بالوالية.

جي�اب عن ذل�ك :بأن التع�دد يف الوالي�ة العامة غري

متصور كام هو يف الش�هادة ،فالش�هادة تقبل التعدد ،بينام
مريم راشد صالح التميمي :داللة الفحوى عىل حتريم تويل األنثى اإلمامة العظمى

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)14أغسطس 2018م  -ذو القعدة 1439هـ

الوالية العظمى ال تقبلها .فإنه من املعروف أن لكل بلد

وج�ه االس�تدالل :هنى اهلل عز وجل أولي�اء املرأة أن

واحلاك�م وإن كان معه أعوان ومستش�ارون ووزراء إال

على أن والي�ة النكاح للرج�ال؛ ألنه لو مل تك�ن الوالية

حاك�م ،وال يصح عق ً
ال أن يكون للبلد الواحد حاكامن،

يعضلوه�ا إذا أرادت الن�كاح ،وه�ذا ي�دل داللة قاطعة

أنه يف النهاية هو من يميض األمور ،بخالف الشهادة فإن
إمضاءها يكون باملرأتني مع ًا.

وال فائ�دة ،ولو كان األمر إىل النس�اء يف عق�د النكاح ملا

ﱄﱅﱆ ﱇ ﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎ

يق�ال :إن غريه منع�ه منه ،يؤيد ذلك س�بب نزول اآلية،

وج�ه االس�تدالل :أن اهلل تع�اىل ق�ال (وأنكح�وا)

التي طلقه�ا زوجها ،وبعد انتهاء العدة أراد أن ينكحها،

الدليل الرابع :قـولـ�ه تـعـاىل﴿ :ﱁﱂﱃ

ﱏﱐﱑﱒﱓ﴾ {النور.}32:

هلم ملا س�اغ هنيهم عن العض�ل ،وما كان لعضلهم معنى

هن�ى اهلل األولي�اء عن العضل ،ألن م�ن كان أمره إليه ال

فإهنا نزلت يف معقل بن يسار حني امتنع من تزويج أخته

باهلم�زة ،وه�و خط�اب لألولي�اء؛ إذ ل�و كان للأزواج

فمنعه�ا معقل ،فنزل�ت اآلية ،فزوجها معق�ل .فلو كان

الن�كاح يك�ون بال�ويل ،وأن امل�رأة ال تنكح نفس�ها بغري

ق�ال اب�ن حجر« :وه�ي أرصح دليل على اعتبار الويل

لق�ال (وانكح�وا) بدون مه�زة ،ويف ذلك دالل�ة عىل أن

األمر إليها مل حتتج إىل أخيها(.((3

ويل(((3؛ إذ ل�و جاز للمرأة أن تتوىل والية إنكاح نفس�ها

وإال ملا كان لعضله معنى ،وألهنا لو كان هلا أن تُزوج نفسها

ﲜﲝ ﲞ ﲟﲠﲡﲢﲣ ﲤ ﲥﲦﲧﲨ

يكن لألنثى والية عىل نفس�ها يف النكاح فمن باب أوىل أال

خلوطبت به مبارشة كما يف قوله تعاىل﴿:ﲚﲛ
ﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴ

ﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂ
ﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎ

مل حتت�ج إىل أخيه�ا»( ،((3واآلية ت�دل بفحواها عىل أنه إذا مل
يكون هلا والية فيام هو أكرب من ذلك وهو رئاسة الدولة.

الدليلالسادس:قولهتعاىل﴿:ﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

ﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗ ﳘ ﳙ

ﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑ

وتدل اآلية بالفحوى عىل أنه إذا مل يكن لألنثى والية عىل

ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ

ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﴾{البق�رة،}233:
نفس�ها يف النكاح فمن باب أوىل أال تكون هلا والية عىل

غريها ،فكيف إذا كانت الوالية هي اإلمامة العظمى!

الدلي�ل اخلام�س :قول�ه تع�اىل﴿ :ﱴﱵﱶ

ﱷﱸﱹﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ

ﲀ ﲁ ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋ ﲌ ﲍ

ﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗ﴾ {البقرة.}232:

( )35ينظ�ر القرطبي ،اجلامع ألحكام الق�رآن ( ،)239/12ابن
الع�ريب ،أح�كام الق�رآن1387( ،ه�ـ) ،حتقي�ق :حممد عبد
الق�ادر عط�ا ،)364/3( ،ابن حزم ،املحلي1408( ،هـ-
1988م) ،حتقيق :عبدالغفار سليامن البنداري.)26/9( ،
مريم راشد صالح التميمي :داللة الفحوى عىل حتريم تويل األنثى اإلمامة العظمى

ﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ ﲻ

ﱭﱮ﴾ {الطالق}1:

وجه االستدالل :تدل اآلية عىل منع املرأة من الوالية

العظمى من ثالثة أوجه:

( )36ينظ�ر ابن الع�ريب ،أح�كام الق�رآن ( ،)201/1القرطبي،
اجلام�ع ألح�كام الق�رآن ( ،)159-158 /3اب�ن كثير،
تفسير القرآن العظي�م ( ،)267/1اإلمام الش�افعي ،األم،
تصحي�ح :حممد زهري النجار ،)12/5( ،ابن رش�د ،بداية
املجته�د ( ،)10/2البهويت ،كش�اف القن�اع1394( ،هـ)،
(.)50/5
( )37فت�ح الب�اري1407( ،ه�ـ1987-م) ،رقم كتب�ه وأبوابه:
حممد فؤاد عبدالباقي ،راجعه :قيص اخلطيب.)94/9( ،
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الوج�ه األول :أن اهلل ع�ز وج�ل أس�ند الطلاق إىل

الوج�ه الثال�ث :أن اهلل عز وجل ق�ال﴿:ﱁﱂﱃ

الرج�ال (فطلقوه�ن) ،ومل يس�نده للنس�اء ،فجعل إنفاذ

ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎ

طلاق ولو تلفظت به ،بل إهنا ل�و أرادته والزوج رفض

ﱛﱜﱝ ﲻﱟﱠﱡ ﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩ

الطالق بيد الرجل وليس بيد املرأة ،فإن املرأة ال يقع منها

ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘ ﱙ ﱚ

تطليقها ال تس�تطيع أن تطلق نفس�ها من�ه ،وإنام تلجأ إىل
الق�ايض فيطلقها من�ه ،فإن مل جتد خمرج� ًا للحصول عىل

الع�دة ،ويف ذلك داللة واضحة على أن املأمور بإحصاء

وهذا يدل بطري�ق الفحوى عىل :أنه ال والية لألنثى

األزواج لق�ال وأحصين ،ودخ�ول الزوج�ة يف إحصاء

الطلاق م�ن تلقاء نفس�ها وهو قرار ش�خيص فمن باب

وإذا كان إحصاء العدة الذي جعل اهلل عالمته من
خصوصيات املرأة مس�ند ًا إىل ال�زوج فمن باب أوىل

الطالق تلجأ إىل اخللع.

يف اإلمامة الكربى ،فإن�ه إذا كانت املرأة ال متلك إصدار

أوىل أال تك�ون هل�ا والي�ة عام�ة قراراهتا عامة وليس�ت

شخصية.

الوج�ه الث�اين :أن اهلل ع�ز وجل ق�ال﴿ :ﱁﱂﱃ

ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎ

ﱪﱫﱬﱭﱮ﴾{الطالق ،}1:ومل يقل :وأحصني

ع�دة الطلاق ه�م األزواج؛ إذ ل�و أراد الزوجات دون
العدة دخول بالتبع(.((3

أن تك�ون اإلمام�ة العظمى مس�ندة إىل الرجل ال إىل
املرأة.

ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘ ﱙ ﱚ

الدلي�ل الس�ابع :قال تع�اىل﴿ :ﲐﲑﲒﲓ

ﱪﱫﱬﱭﱮ﴾{الطلاق ،}1:فاآلي�ة ت�دل

ﲞ ﲟ ﲠﲡﲢﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ

امل�رأة ،فلا يطلق يف احلي�ض ،وال يف طه�ر جامعها فيه؛
خوف ًا من أن تكون حامالً ،وحفاظ ًا عىل األرسة.

على أن احلي�ض أذى فه�و يؤث�ر يف انفع�االت امل�رأة

ﱛﱜﱝ ﲻﱟﱠﱡ ﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩ

ﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ

بعبارهت�ا عىل أن الزوج إذا ع�زم الطالق فإنه يطلق لعدة

ﲫﲬﲭ﴾ {البقرة }222:دلت اآلية بعبارهتا

وإذا كان تنفي�ذ قرار الطالق حيرم وقت احليض وهو

وفعاليته�ا ،وب�ه تتوقف ق�رارات وأح�كام وتكليفات؛

عز وجل ،فقرار الطالق حيرم يف وقت
ألنه أذى كام أخرب ّ

ق�رار يرتبط بأرسة ،فمن ب�اب أوىل ق�رارات الدولة؛ إذ

احلي�ض وإن كان يق�ع ،واجلماع حيرم ،والصلاة حترم،
فاحليض يشبه املرض إن مل يكن مرض ًا .فإذا كان احليض

الرج�ل؛ ألن الطلاق بيده ،ولي�س بيد امل�رأة ،أما املرأة
فتستطيع أن تتخذ القرارات ولو كانت حائض ًا.

يف منع إس�ناد الوالية العامة إىل املرأة؛ ألن الوالية حتتاج

ترتبط بأمة ال بأرسة.

ف�إن قي�ل :إنام الذي ُمنِ�ع من إنفاذ ق�رار الطالق هو

س�بب ًا يف منع ما س�بق ذكره فمن باب أوىل أن يكون سبب ًا

جياب عن ذلك :بأنه إذا كان احليض تسبب يف تأجيل

إىل قوة فال تس�ند إىل الرجل الضعي�ف ،واملرأة باحليض
تزداد ضعف ًا إىل ضعفها.

قرار الطالق الذي س�يصدره ال�زوج؛ ألن التطليق بيده

فإن قيل :ال تس�ند الوالية العامة إال إىل النساء الاليت

فمن باب أوىل أن يؤثر يف قرارات املرأة ألن احليض فيها

يئسن من املحيض.
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جياب عن ذلك :بأن املرأة الكبرية ال تصلح للوالية؛

تس�ند لألنث�ى الت�ي ه�ي يف أصله�ا وتكوينه�ا

ش�هادهتا يف األموال تعضد بامرأة أخرى خشية النسيان

ف�إن قي�ل :ع�دم إس�ناد الوالي�ة العام�ة للرج�ل

ذلك الس�ن حتت�اج ملن يقوم برعايته�ا ،ومحايتها أكثر من

فإنه كام يوجد رجال ضعاف يوجد نساء قويات.

عظيمة ،ومسؤولية جسيمة.

وهو أصل فيهن ،وعىل ف�رض وجود امرأة قوية

حيث إن حالة النس�يان التي عندها ت�زداد مع الكرب فإن

ولو كانت ش�ابة فكيف إذا بلغت س�ن الي�أس ،فهي يف

ذي قب�ل ال أن تس�ند إليها الوالية العام�ة التي هي أمانة

ضعيفة.

الضعيف ال يدل عىل عدم إسنادها للمرأة القوية،

جياب عن ذلك :بأن الغالب يف النس�اء الضعف،

إال أن�ه يعرتهي�ا م�ا جيعله�ا ضعيف�ة م�ن حيض،

املطل�ب الث�اين :داللة فحوى األحادي�ث النبوية عىل

ومح�ل ،ووالدة ،ونف�اس فإن ه�ذه األمور جتعل

ورد ع�ن رس�ول اهلل صلى اهلل عليه وس�لم أحاديث

منه ،فال يدل احلديث عىل ما اعرتض عليه.

عدم تولية األنثى اإلمامة العظمى

يؤخ�ذ م�ن فحواها أن�ه ال والي�ة لألنثى ،وال تس�ند هلا
اإلمامة العظمى ،من تلك األحاديث ما ييل:

الرج�ل الضعيف أق�وى منه�ا ،وجتعلها أضعف

 -2قوله صىل اهلل عليه وسلم( :ال نكاح إال بويل)(،((4
وقوله (أيام امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها

 -1قوله صىل اهلل عليه وسلم أليب ذر ريض اهلل عنه:
(ي�ا أب�ا ذر إين أراك ضعيف� ًا ،وإين أحب إليك ما
أح�ب لنفسي ،ال ت ََأ َّم َّ
�رن على اثنين ،وال ت َُو ّلينَّ

املرأة ال والية هلا عىل نفسها يف النكاح ،وأن عقد

تس�تعملني؟ ق�ال :فضرب بيده على منكبي ثم

وي�دل احلديث بفحواه :عىل أنه إذا مل يكن للمرأة

القيامة خزي وندامة إال من أخذها بحقها وأدى

هلا والية عىل األ َّمة.

م�ال يتي�م)( ((3ويف رواية (قلت يا رس�ول اهلل أال

قال :يا أبا ذر إنك ضعيف ،وإهنا أمانة ،وإهنا يوم
الذي عليه فيها)(.((4

وجه االس�تدالل :د َّل�ت الرواية عىل أن رس�ول
اهلل صلى اهلل عليه وس�لم مل ِّ
ي�ول أبا ذر ريض اهلل
ّ
وعلل
عنه مع رغب�ة أيب ذر ريض اهلل عنه بذلك،

رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عدم استعامله له

بقوله (إنك ضعيف) ،فإذا كان الرجل الضعيف

ال تس�ند إلي�ه الوالي�ة العامة فمن ب�اب أوىل أال
( )39أخرج�ه مس�لم يف صحيحه/كت�اب اإلمارة/ب�اب كراهة
اإلمارة بغري رضورة (.)1826( )1457/3
( )40أخرج�ه مس�لم يف صحيحه/كت�اب اإلمارة/ب�اب كراهة
اإلمارة بغري رضورة (.)1825( )1457/3
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باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل)(.((4

وج�ه االس�تدالل :احلدي�ث دل بعبارت�ه عىل أن
النكاح ال يكون إال بوجود ويل املرأة.

والية يف تزويج نفس�ها فمن ب�اب أوىل أال يكون

( )41أخرج�ه أب�و داوود/كت�اب النكاح/باب يف ال�ويل ()78/6
ح( ،)2085وابن ماجه/كتاب النكاح/باب ال نكاح إال بويل
( )346/1ح( ،)1881والرتمذي/كت�اب النكاح/ب�اب ما
جاء ال نكاح إال بويل ( )92/4ح( )1101قال الرتمذي هذا
حديث حس�ن وذكر األلباين أنه يرتقي إىل الصحيح بش�واهد
أحاديث أخ�رى ،واحلديث صححه ابن امللق�ن يف البدر املنري
( ،)543/7واأللباين يف إرواء الغليل (.)1839( )243/6
( )42أخرجه أبو داوود/كت�اب النكاح/باب يف الويل ()77/6
ح( ،)2083والرتمذي/كت�اب الن�كاح ()92/4
ح( ،)1102واب�ن ماجه/كت�اب النكاح/باب ال نكاح إال
ب�ويل( )345/1ح( ،)1879وأمح�د يف املس�ند من حديث
عائش�ة ( )394/4ح( .)25326وصحح�ه اب�ن امللقن يف
البدر املنري ( ،)553-552/7وحس�نه ابن حجر يف موافقة
اخلبر اخلبر ( ،)205/2وصحح�ه األلب�اين يف اإلرواء
( )243/6ح(.)1840
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 -3قول�ه صلى اهلل علي�ه وس�لم( :من راب�ه يشء يف
صالته فليس�بح ،فإنه إذا س�بح ُألتفت إليه ،وإنام

صفوف خاصة بالنساء ،وكلام بعدت كان أفضل.

وجه االس�تدالل :ي�دل احلديث بعبارت�ه عىل أن

أوهلا ورشها آخرها ،وخري صفوف النساء آخرها

قال ابن حجر« :وكان منع النس�اء من التس�بيح؛

وج�ه االس�تدالل :احلدي�ث ي�دل على ّ
أن املرأة

التصفيق للنساء)(.((4

تنبيه الرجال لإلمام بالتسبيح ،والنساء بالتصفيق.

ألهن�ا مأمورة بخف�ض صوهتا يف الصلاة مطلقا
مل�ا خيش م�ن االفتت�ان هب�ا»( ((4ال س�يام يف حمافل

الصفوف األوىل اخلاصة بالرجال ،وإنام تكون يف

 -4قوله صىل اهلل عليه وسلم( :خري صفوف الرجال
ورشها أوهلا)(.((4

يف صلاة اجلامع�ة يف املس�جد إذا أرادت اخلريية
واألفضلي�ة فتك�ون يف الص�ف األخير؛ حت�ى

ويدل بالفحوى :عىل أن�ه إذا كانت املرأة مأمورة

تكون بعيدة عن الرجال وال تتقدمهم ،واحلديث
يلزم منه ّ
أن املرأة ال تؤم الرجال ،إذ ال يتصور أن

اإلم�ام يف صلاة اجلامع�ة ،فم�ن ب�اب أوىل أال

صفوف النساء آخرها!

حوارات وخطب ومناقشات.
ف�إن قي�ل :ال نس� ِّلم أن من�ع تنبي�ه امل�رأة اإلم�ام

إمامة الصلاة فمن باب أوىل أال تكون هلا اإلمامة

الكبرى ،فإن�ه إذا نفيت عنه�ا اإلمام�ة الصغرى

فاحلدي�ث خ�اص بالصلاة ،ومحله على الوالية

 -5عن عائش�ة ريض اهلل عنها قالت( :يا رس�ول اهلل

الرجال ،ولذلك ليس عليها أذان وال إقامة.

بخف�ض صوهتا ،وأهنا ليس�ت كالرج�ل يف تنبيه

تك�ون كالرجل يف الوالية العظم�ى التي تتطلب

بصوهت�ا يمن�ع م�ن توليه�ا اإلمام�ة العظم�ى،
العظمى ليس له وجه.

تك�ون إما ًما تتقدم الرج�ال وجتعل الرشيعة خري
ويدل احلديث بالفحوى عىل :أنه إذا مل يكن للمرأة

فإهنا من باب أوىل أن تنتفي عنها اإلمامة الكربى.

ن�رى اجلهاد أفضل عم�ل أفال نجاه�د؟ قال :ال

جي�اب عن ذلك :بأن�ه إذا كان احلديث يف اإلمامة

لكن أفضل اجلهاد حج مربور)(.((4
وج�ه االس�تدالل :د َّل�ت الرواي�ة على ّ
أن املرأة

الصفوف ،فإذا كان�ت ال تقف مع الرجال خلف
اإلمام ،وال قريب ًا منه ،دل ذلك بالفحوى عىل أهنا

تطيقها عموم النساء ،وتدل الرواية بفحواها عىل

الصغرى (الصالة) ،واملرأة تنبه اإلمام بالتصفيق،

ألهنا ال تصلي خلفه مبارشة ،وإنما تصيل يف آخر

تُبع�د عن الوالية العظمى كام أبعدت عن اإلمام،

ال جه�اد عليها؛ مل�ا يف اجلهاد من املش�قة التي ال

أنه إذا كان�ت املرأة ال جهاد عليها فمن باب أوىل
أن ال يك�ون هلا والي�ة عامة؛ ألن اجلهاد جزء من

وع�ن الرجال وعن الصف�وف األوىل يف الصالة،
فامل�رأة يف اإلمام�ة الصغرى ال تك�ون إمام ًا ،وال

العظمى وهي أمر كيل ،واملرأة غري مكلفة باجلهاد

( )43أخرج�ه البخ�اري يف صحيحه/كت�اب األذان/ب�اب م�ن
دخ�ل لي�ؤم الناس فج�اء اإلم�ام األول فتأخ�ر األول أو مل
يتأخر فجازت صالته ( )167/2ح(.)684
 44فتح الباري (.)77/3

 45أخرج�ه مس�لم يف صحيحه/كت�اب الصالة/باب تس�وية
الصفوف وإقامتها ( )435/2ح(.)440
 46أخرج�ه البخ�اري يف صحيحه/كت�اب احلج/ب�اب فضل
احلج املربور ( )74/4ح(.)1429
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تك�ون خلف اإلمام بصف الرجال ،وال تكون يف
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الذي هو جزء من مسؤوليات الوالية.
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 -6قال صىل اهلل عليه وس�لم( :أليس إذا حاضت مل
تصل ومل تصم؟ قلنا :بىل ،قال :فذلك من نقصان
دينها)(.((4
وج�ه االس�تدالل :دل احلديث بعبارت�ه :عىل أن
امل�رأة يف فرتة احليض يرفع عنه�ا تكليف الصالة
والصيام رمحة هبا ،ورفع ًا للمشقة واحلرج عنها.
وال ش�ك أن تكلي�ف الوالي�ة العام�ة أش�د عىل
املرأة من تكليف الصالة والصيام؛ إذ أن تكليف
الوالي�ة العام�ة يتعل�ق ب�ه ق�رارات ،وأح�كام،
وإحق�اق احلق�وق ،ومتابع�ة ش�ؤون الرعي�ة،
وغريه�ا ،ويف ذل�ك دالل�ة بالفح�وى على رفع
تكليف الوالية العامة عن املرأة من باب أوىل.
ف�إن قي�ل :رف�ع اهلل تكليف الصالة ع�ن املرأة يف
وقت احليض بينام يف غري وقت احليض تصيل فال
يصح االستدالل.
جي�اب ع�ن ذلك :ب�أن تكليف الصالة ع�اد يف غري
وقت احليض؛ ألن الصالة مرشوطة بالطهارة وهي
منتفي�ة يف فترة احليض .أما اإلم�ارة فهي مرشوطة
بالذك�ورة وهي منتفي�ة يف املرأة ،ف�إن املرأة ختالف
الرجل بما جبلها عليه من صفات أنثوية ختتص هبا
دون الرجل ،من حيض ،ومحل ،ووالدة ،ونفاس.
وال يص�ح أن يق�ال :يرف�ع عنها تكلي�ف الوالية إذا
كانت حائض ًا ويعود إليها إذا انتهى احليض كالصالة؛
ألن يف ذل�ك تعطي ً
لا ملصالح األم�ة ،وإق�رار ًا بعدم
كفاءة املرأة للوالية يف بعض األيام من كل شهر.
وبذل�ك يتضح عدم قدرة املرأة عىل أعباء الوالية
العامة ،وأن يف إس�نادها إليها ظل�م هلا وظلم ملن
تول�ت عليهم؛ ولذل�ك قال الرمحة امله�داة( :لن
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)(.((4
 47أخرج�ه البخ�اري يف صحيحه/كت�اب احليض/باب ترك
احلائض الصوم ،ح(.)116
 48سبق خترجيه ص.4
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اخلامتة

عيل
احلم�د هلل على منّه وتوفيق�ه وإحس�انه ،وإنعامه ّ
بإمت�ام هذا البح�ث ،الذي تن�اول داللة الفح�وى يف أن

امل�رأة ال والية هلا على األ َّمة من خالل اآلي�ات القرآنية
واألحاديث النبوية.

وقد اشتمل البحث عىل نتائج من أبرزها:

َّ -1
أن داللة الفحوى من الدالالت التي يقل اخلالف
يف داللتها؛ نظر ًا الستنادها عىل قياس األولوية.

أن الفح�وى ت�وازي مفه�وم املوافق�ة؛ حي�ث َّ
َّ -2
إن

املس�كوت فيها يوافق املنط�وق به يف احلكم ،وهي:
القياس اجليل ،وقياس األوىل؛ ألن العلة فيها ظاهرة

ال حتتاج إىل تأمل واستنباط ،وتعرف من اللغة.

َّ -3
أن األنثى ال تصح واليتها عىل الناس؛ لعدم صحة
واليته�ا فيام ه�و دون ذل�ك ،وإذا مل تصح واليتها
فيما هو دون اإلمام�ة العظمى فمن ب�اب أوىل أال

تصح يف الوالية العظمى يؤيد ذلك القرآن ،فإن:

أ) آية القوامة ذكر اهلل فيها أن القوامة تكون للرجال
على النس�اء ،فإن امل�رأة ال تص�ح قوامتها عىل
الرج�ل ،وإذا بطل�ت قوامة املرأة على الرجل

بطلت واليتها عىل الناس من باب أوىل.

أن اهلل ذك�ر َّ
ب) َّ
أن م�ن صف�ات األنث�ى أنهَّ�ا يف

اخلص�ام غير ب ِّين�ة احلج�ة؛ بحك�م أنوثته�ا
وحيائه�ا وعاطفته�ا ،و ُبعده�ا ع�ن جم�ال
اخلصوم�ات واملش�اكل ،ف�إذا كان�ت األنثى

أضع�ف م�ن الرج�ل يف جم�ال اخلصوم�ات

وه�و أم�ر جزئ�ي فم�ن ب�اب أوىل أن تكون
أش�د ضعف ًا فيام هو أكرب من ذلك ،وهو حتمل

مسؤولية اإلمامة العظمى برمتها.
ّ
وج�ل بينّ َّ
ج) َّ
ع�ز
أن ش�هادة املرأة منفردة
أن اهلل ّ

يف األم�وال ال تص�ح؛ ألنه ق�د يدخلها يشء
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من النس�يان وع�دم الدقة ،فعضدها بش�هادة
ام�رأة أخرى ،ويف ذلك داللة عىل َّ
أن ش�هادة
امل�رأة املنف�ردة يف األموال ناقص�ة ال يثبت هبا
ح�ق ،بينام الرجل تُقبل ش�هادته منف�رد ًا ألنه

يف الغالب يفه�م يف أمور املال أكثر من املرأة.

وإذا كان األم�ر كذل�ك فإن األنث�ى ال تتقدم

عليه بالوالية العظمى؛ التي هي أوسع نطاقاً،

وأكرب يف املسؤولية من مسؤولية الشهادة.
ع�ز ّ
د) َّ
وجل جع�ل والية النكاح للرجل،
أن اهلل ّ

بس�بب احليض فم�ن ب�اب أوىل أن متنع املرأة

من اإلمامة العظمى بسببه.

 -4وكما أثب�ت الق�رآن أن امل�رأة ال تت�وىل اإلمام�ة
العظمى أثبتت السنة ذلك.

أ) أن رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم بينّ أليب ذر
ريض اهلل عن�ه َّ
أن اإلم�ارة ال تصل�ح ل�ه؛ ألنّ�ه
ضعيف .فإذا كانت ال تصلح أليب ذر ريض اهلل

عنه ألنه ضعيف وهو رجل ،فمن باب أوىل أال

ود َّل�ت الس�نَّة على أن الن�كاح ال يك�ون إال

تصلح لألنثى؛ ألن الضعف فيها أشد وأظهر.

يف تزويج نفس�ها فمن باب أوىل أال تكون هلا

حماف�ل الرجال فإنهَّ ا مأمورة ب�أن تكون بعيدة

بويل ،فإذا كانت املرأة ال والية هلا عىل نفس�ها
الوالية العظمى.
عز ّ
هـ) َّ
وجل جعل قرار الطالق بيد الرجل؛
أن اهلل ّ

الس�نة املطهرة َّ
أن املرأة عندما تكون يف
ب) ب ّينت ّ

عنه�م ،كما يف صالة اجلامعة ،ي�دل عىل ذلك
أن الصف�وف األخيرة للم�رأة خير هل�ا من

حلكم�ة عظيم�ة ،ومل جيعله إىل امل�رأة ،ويف ذلك

املتقدم�ة ،وأنهَّ�ا إن أرادت تنبي�ه اإلم�ام فإهنا

الناس؛ ألهنا تفتقد الوالية عىل نفسها يف التزويج

صوهت�ا؛ ألهن�ا مأم�ورة بخفضه ،ف�إذا كانت

دالل�ة بطريق الفحوى عىل أنّ�ه ال والية هلا عىل
والتطلي�ق ،ومن مل تكن له والية عىل نفس�ه فال

تس�تخدم التصفي�ق؛ حت�ى ال تضط�ر لرف�ع
الرشيعة تأمر األنثى بخفض صوهتا واالبتعاد

والي�ة ل�ه عىل غيره من ب�اب أوىل ،فكي�ف إذا

والتنح�ي عن جمامع الرجال يف صالة اجلامعة

ع�ز وجل
و) كذل�ك إحص�اء الع�دة أس�نده اهلل ّ

ج) َّ
أن الس�يدة عائش�ة ريض اهلل عنها تاقت نفسها

ذلك من باب الفحوى أنه إذا مل يس�ند للمرأة

وس�لم أن جه�اد النس�اء احل�ج .ف�إذا كان�ت

من حيض أو طه�ر أو محل فمن باب أوىل أن

حيث إنه ال جهاد عليها ،فهي ليست كالرجل

كانت الوالية هي والية الناس وحكمهم؟!

للأزواج ،ومل يس�نده للنس�اء خاص�ة ،ف�دل
منفردة إحصاء العدة ،وهي مرتبطة بام خيصها

ال تسند هلا اإلمامة العظمى.

ع�ز وج�ل بينّ أن احلي�ض أذى ويمنع
ز) أن اهلل ّ
من إس�ناد اإلمام�ة العظمى إىل امل�رأة؛ حيث
إهن�ا تتأثر انفعاالهتا وتفاعالهتا؛ ولذلك َح ُرم

الطالق يف احلي�ض ،واجلامع في�ه ،والصالة،
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والص�وم ،فإذا كان�ت تلك األح�كام منعت

فكيف تصح واليتها وهي مأمورة بذلك!

للجه�اد ،فذك�ر هلا رس�ول اهلل صلى اهلل عليه
املرأة غري مأمورة باجله�اد الذي فضله عظيم؛

املكل�ف باجله�اد ،فم�ن ب�اب أوىل أال تك�ون
كالرج�ل يف الوالية العظمى؛ ألهنا مس�ؤولية

عظيمة يعجز عن محلها الرجال فكيف النساء!

واهلل تعاىل أحكم وأعلم
مريم راشد صالح التميمي :داللة الفحوى عىل حتريم تويل األنثى اإلمامة العظمى
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قائمة واملراجع

 آل تيمية ،جمد الدين عبد السالم بن تيمية ،وأضافإليها األب عبد احلليم بن تيمية ،ثم أكملها االبن
احلفيد أمحد ب�ن تيمية ،املس�ودة يف أصول الفقه،

 البغوي ،احلسين بن مس�عود الف�راء1409 .هـ-1989م .معامل التنزيل ،دار طيبة.

 البه�ويت ،منصور ب�ن يونس بن إدري�س البهويت.1394هـ .كش�اف القناع ع�ن متن اإلقناع ،طبع

حتقي�ق :حمم�د حمي�ي الدي�ن عب�د احلمي�د ،دار

عىل نفق�ة جاللة امللك فيصل بن عب�د العزيز آل

 -اآلم�دي ،علي ب�ن حمم�د1424 .ه�ـ2003-م.

 -الرتمذي ،حممد بن عيس�ى بن سورة1385 .هـ-

الكتاب العريب.

اإلحكام يف أصول األحكام ،حتقيق :عبد الرازق
عفيفي ،الطبعة األوىل ،دار الصميعي.

 أمح�د بن حنبل ،مس�ند اإلمام أمح�د ،حتقيق :أمحدحممد شاكر ،دار املعارف-مرص.

 األزه�ري ،حمم�د ب�ن أمح�د اهل�روي2001 .م.هتذيب اللغ�ة ،الطبع�ة األوىل ،دار إحياء الرتاث
العريب-بريوت.

 األصفهاين ،شمس الدين بن حممود بن عبدالرمحن.1332هـ .مطالع األنظار يف رشح طوالع األنوار
للبيضاوي ،وهبامش�هام حاش�ية الس�يد الرشيف
اجلرجاين ،املكتبة اخلريية بالقاهرة.

 األلب�اين ،حممد نارص الدين األلب�اين1399 .هـ-1979م .إرواء الغلي�ل يف ختري�ج أحاديث منار
الس�بيل ،إرشاف :حممد زهري الش�اويش ،الطبعة
األوىل ،املكتب اإلسالمي.

 ابن أمري احلاج ،حممد ابن حممد1403 .هـ .التقريروالتحبري ،الطبعة الثانية ،دار الكتب العلمية.

 البخ�اري ،إسماعيل البخ�اري1407 .ه�ـ-1986م .صحيح اإلم�ام البخاري (ومعه الفتح

الباري البن حجر) ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه:
حممد فؤاد عبدالباق�ي ،الطبعة األوىل ،دار الريان
للرتاث.

مريم راشد صالح التميمي :داللة الفحوى عىل حتريم تويل األنثى اإلمامة العظمى

سعود.

1965م .جامع الرتمذي ،ومعه حتفة األحوذي،
ضبط�ه وصحح�ه :حمم�د عب�د الرمح�ن ،الطبعة

الثانية ،القاهرة.

 التفت�ازاين ،مس�عود ب�ن عم�ر .رشح التلويح عىلالتوضيح ،مكتبة صبيح-مرص.

 اب�ن تيمي�ة ،أمح�د ب�ن تيمي�ة1386 .ه�ـ .جمموعالفت�اوى ،مجع وترتي�ب :عبدالرمحن بن حممد بن

قاسم النجدي ،الطبعة األوىل ،عىل نفقة صاحب
اجلاللة امللك املعظم.

 اجلوهري ،إسماعيل بن محاد الفارايب1407 .هـ-1987م .الصحاح ت�اج اللغة وصحاح العربية،

حتقيق :أمح�د عبدالغفور عط�ار ،الطبعة الرابعة،
دار العلم للماليني-بري

 -ابن حجر ،أمحد بن عيل:

1407 -ه�ـ1987-م .فت�ح الب�اري بشرح

صحي�ح البخاري ،رقم كتب�ه وأبوابه :حممد فؤاد

عبدالباقي ،قام بإخراج�ه :حمب الدين اخلطيب،
راجع�ه :قصي حم�ب الدي�ن اخلطي�ب ،الطبع�ة
األوىل ،دار الريان للرتاث-القاهرة.

1419ه�ـ1998-م .موافقة اخلرب يف ختريجأحادي�ث املختصر ،حتقيق :مح�دي عبداملجيد
الس�لفي ،الطبع�ة الثالث�ة ،مكتب�ة الرش�د-

الرياض.
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 -ابن حزم ،عيل بن أمحد الظاهري.

 -الدرين�ي ،فتح�ي1434 .ه�ـ2013-م .املناه�ج

1408 -هـ1988-م .املحىل باآلثار ،حتقيق :د.

األصولية يف االجتهاد بالرأي يف الترشيع اإلسالمي،

1403 -ه�ـ1983-م .اإلح�كام يف أص�ول

 -الدس�وقي ،حمم�د عرف�ة .حاش�ية الدس�وقي عىل

عبالغفار سليامن البنداري ،دار الكتب العلمية.

األح�كام ،الطبع�ة الثانية ،دار اآلف�اق اجلديدة-
بريوت.

الطبعة الثالثة ،مؤسسة الرسالة-بريوت.

الشرح الكبري م�ع تقري�رات حممد علي�ش ،دار
الفكر ودار إحياء الكتب العربية.

 -احلصكف�ي ،حممد ب�ن عيل بن حممد علاء الدين.

 -اب�ن رش�د ،حمم�د ب�ن أمح�د ب�ن حمم�د بن رش�د

األبص�ار ،رشك�ة مكتبة ومطبع�ة مصطفى البايب

وهناي�ة املقتص�د ،حتقي�ق :حمم�د صبحي حس�ن

1386ه�ـ1966-م .ال�در املخت�ار رشح تنوير
احللبي وأوالده بمرص.

القرطب�ي1415 .ه�ـ1994-م .بداي�ة املجتهد
حالق ،دار الفكر.

 -احلطاب ،حممد بن حممد بن عبدالرمحن الطرابليس.

 -الرملي ،أمح�د األنصاري .حاش�ية الش�يخ الرميل

لشرح خمترص خليل) وهبامش�ه الت�اج واإلكليل

أس�نى املطال�ب رشح روض الطال�ب أليب حييى

رشح احلطاب عىل خمترص خليل (مواهب اجلليل
ملخترص خليل للمواق ،مكتبة النجاح-طرابلس.

 اخلطي�ب البغ�دادي ،أمح�د ب�ن علي ب�ن ثابت بنمه�دي1421 .ه�ـ .الفقيه واملتفق�ه ،حتقيق :أبو

عبدالرمح�ن عادل الغ�رازي ،الطبع�ة الثانية ،دار

ابن اجلوزي.

 اب�ن خل�دون ،عبدالرمح�ن ب�ن خل�دون املغ�ريب.مقدم�ة ابن خل�دون ،الطبعة الرابع�ة ،دار إحياء
الرتاث العريب-بريوت.

 خليفة بابكر احلسن1989 .م .مناهج األصولينييف طرق دالالت األلفاظ على األحكام ،الطبعة
األوىل ،مكتبة وهبة للطباعة والنرش.

 اخل�ن ،مصطف�ى1430 .ه�ـ .أث�ر االختلاف يفالقواع�د األصولية يف اختالف الفقه�اء ،الطبعة
األوىل ،مؤسسة الرسالة-دمشق.

 أب�و داوود ،س�ليامن ب�ن األش�عث1394 .ه�ـ-1974م .س�نن أيب داوود ،ومع�ه مع�امل الس�نن
للخطايب ،الطبعة األوىل ،دار احلديث-بريوت.
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جتريد الش�يخ أمحد بن أمحد الشوبري -هبامشزكريا األنصاري ،املكتبة اإلسالمية.

 -الزركشي ،حممد بن عبداهلل ب�ن هبادر1414 .هـ.

البحر املحيط يف أصول الفقه ،الطبعة األوىل ،دار

الكتبي.

 الرسخيس ،أمحد بن حممد بن أيب سهل1414 .هـ-1993م .املبسوط ،دار املعرفة-بريوت.

 -اب�ن س�يدة املريس ،عيل بن إسماعيل1421 .هـ-

2000م .املحك�م واملحي�ط األعظ�م ،حتقي�ق:
عبداحلميد هنداوي ،الطبع�ة األوىل ،دار الكتب

العلمية.

 الش�ايش ،أمح�د ب�ن حممد .أص�ول الش�ايش ،دارالكتاب العريب-بريوت.

 -الشافعي ،حممد بن إدريس:

 1385ه .الرس�الة ،حتقيق :أمحد شاكر ،الطبعةاألوىل ،مكتبة احللبي-مرص.

 األم ،تصحي�ح :حمم�د زه�ري النج�ار ،داراملعرفة-بريوت.

مريم راشد صالح التميمي :داللة الفحوى عىل حتريم تويل األنثى اإلمامة العظمى
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 -الش�اطبي ،إبراهيم بن موس�ى بن حممد اللخمي.

 -العكبري ،احلس�ن ب�ن ش�هاب ب�ن احلس�ن.

1417ه�ـ1997-م .املوافق�ات ،حتقي�ق :أب�و

1413ه�ـ1992-م .رس�الة يف أص�ول الفق�ه،

عفان.

األوىل ،املكتبة املكية-مكة املكرمة.

عبيدة مش�هور آل سلامن ،الطبعة األوىل ،دار ابن

 الشوكاين ،حممد بن عيل بن حممد الشوكاين اليمني.1414هـ .فتح القدير ،الطبعة األوىل ،دار الكلم
الطيب-بريوت.

 -الشريازي ،إبراهيم بن عيل بن يوسف:

1424 -ه�ـ2003-م .اللمع يف أص�ول الفقه،

الطبعة الثانية ،دار الكتب العلمية.

1420 -ه�ـ .امله�ذب يف فق�ه اإلمام الش�افعي،

الطبعة الثالثة ،دار الكتب العلمية.

 1403هـ1983-م .التبرصة يف أصول الفقه،حتقيق :حممد حسن هيتو ،دار الفكر-دمشق.

 -صبح�ي الصال�ح1388 .ه�ـ1968-م .النظ�م

اإلسلامية ،الطبعة الثانية ،دار العلم للماليني-
بريوت.

 الطربي ،حممد بن جرير .جامع البيان عن تأويل آيالقرآن ،حتقيق :حممود حممد شاكر ،مراجعة :أمحد

حممد شاكر ،الطبعة الثانية ،دار املعارف-مرص.

 -الطحط�اوي ،أمح�د ب�ن حمم�د ب�ن إسماعيل

حتقي�ق :موفق ب�ن عبداهلل بن عبدالق�ادر ،الطبعة

 -علاء الدي�ن البخ�اري ،عبدالعزي�ز ب�ن أمحد بن

حمم�د .كش�ف األرسار ع�ن أص�ول الب�زدوي،
حتقيق :حممد البغدادي ،دار الكتاب العريب.

 -علي علي منص�ور1384 .ه�ـ1965-م .نظ�م

احلكم واإلدارة يف الرشيعة اإلسلامية والقوانني
الوضعية ،الطبعة األوىل ،مطبعة خميمر.

 -الغزايل ،حممد بن حممد الطويس:

 1413هـ1993-م .املستصفى ،حتقيق :حممدعبدالشايف ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية.

 1418ه�ـ1997-م .الوجي�ز يف فق�ه اإلم�امالشافعي ،حتقيق :عيل معوض وعادل عبداملوجود،

الطبعة األوىل ،دار األرقم بن أيب األرقم.

 -اب�ن فرح�ون ،إبراهي�م ب�ن علي1406 .ه�ـ-

1986م .تبصرة احل�كام يف أص�ول األقضي�ة

ومناهج احلكام ،الطبع�ة األوىل ،مكتبة الكليات

األزهرية.

 -ابن قدامة ،عبد اهلل بن أمحد بن حممد املقديس:

احلنف�ي املصري1395 .هـ1975-م .حاش�ية

1399 -ه�ـ .ال�كايف ،حتقي�ق :زهير ش�اويش،

األبصار ،دار املعرفة-بريوت.

1403 -ه�ـ1983-م .املغن�ي على خمتصر أيب

الطحط�اوي على ال�در املخت�ار رشح تنوي�ر

الطبعة الثانية ،املكتب اإلسالمي.

 -اب�ن الع�ريب ،حممد ب�ن عب�داهلل املعافري اإلش�بييل.

القاس�م عمر بن حسين اخلرقي ،مكتبة الرياض

عبد القادر عطا ،الطبعة الثالثة ،دار الكتب العلمية.

 -القرطب�ي ،حمم�د بن أمح�د بن أيب بك�ر األندليس.

1424هـ2003 -م .أحكام القرآن ،حتقيق :حممد

 العطار ،حس�ن بن حممد بن حممود .حاشية العطارعلى رشح اجللال املحيل عىل مج�ع اجلوامع ،دار
الكتب العلمية.

مريم راشد صالح التميمي :داللة الفحوى عىل حتريم تويل األنثى اإلمامة العظمى

احلديثة.

1384ه�ـ1964-م .اجلام�ع ألح�كام القرآن،

حتقيق :أمحد البردوين وإبراهيم أطفيش ،الطبعة
الثانية ،دار الكتب املرصية-القاهرة.
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 -القلقش�ندي ،أمحد بن عبداهلل الشافعي1985 .م.

مآث�ر األناقة يف معامل اخلالفة ،حتقيق :عبدالس�تار
أمحد فراج ،الطبعة الثانية ،عامل الكتب-بريوت.

 -ابن كثري ،إسماعيل بن كثير القريش1408 .هـ-

 ابن النجار ،حممد بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحياحلنبلي1413 .ه�ـ1993-م .رشح الكوك�ب
املنير ،حتقيق :حمم�د الزحييل ،نزيه مح�اد ،الطبعة
األوىل ،وزارة األوقاف-السعودية.

1988م .تفسير القرآن العظيم ،الطبعة األوىل،

 -الن�ووي ،حييى بن رشف .املجموع رشح املهذب،

 -اب�ن ماج�ه ،حممد ب�ن يزيد القزوين�ي1403 .هـ.

التلخي�ص احلبير يف ختري�ج أحادي�ث الرافع�ي

دار احلديث-القاهرة.

سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد مصطفى األعظمي،
الطبعة األوىل ،اململكة العربية السعودية.

 امل�اوردي ،علي ب�ن حمم�د ب�ن حبي�ب البصريالبغ�دادي .األح�كام الس�لطانية والوالي�ات
الدينية ،دار الكتب العلمية-بريوت.

 مس�لم ،مس�لم بن احلجاج القشريي النيسابوري.1385ه�ـ1965-م .صحي�ح مس�لم ،حتقي�ق:

حمم�د فؤاد عبدالباقي ،الطبع�ة األوىل ،دار إحياء

ويلي�ه فتح العزي�ز رشح الوجي�ز للرافعي ،ويليه
الكبري البن حجر العسقالين ،دار الفكر.

 -اهليثم�ي ،أمح�د ب�ن حمم�د ب�ن علي ب�ن حج�ر.

1357ه�ـ1983-م .حتف�ة املحت�اج يف رشح
املنهاج ،املكتبة التجارية الكربى-مرص.

 أبو يعىل ،حممد بن احلسين بن الفراء1410 .هـ-1990م .الع�دة يف أصول الفقه ،حتقيق :أمحد بن
عيل املباركي ،الطبعة الثانية.

الرتاث العريب-بريوت.

 -اب�ن مفل�ح ،حمم�د ب�ن مف�رج املق�ديس احلنبلي.

1424هـ2003-م .حتقيق :عبداهلل بن عبداملحسن
الرتكي ،الطبعة األوىل ،مؤسسة الرسالة.

 اب�ن امللق�ن ،رساج الدي�ن عم�ر بن علي بن أمحداألنص�اري1425 .ه�ـ2004-م .الب�در املنير

يف ختري�ج األحادي�ث واآلثار الواقع�ة يف الرشح
الكبير ،الطبع�ة األوىل ،دار اهلج�رة للنشر
والتوزيع-الرياض.

 اب�ن منظ�ور ،حممد ب�ن مكرم ب�ن عيل1414.هـ.لسان العرب ،الطبعة الثالثة ،دار صادر-بريوت.

 -املوصلي ،عب�داهلل ب�ن حمم�د حمم�ود بن م�ودود.

1376ه�ـ1956-م .االختيار لتعلي�ل املختار،
حتقي�ق :ط�ه حمم�د الزين�ي وحمم�د عبداملنع�م
خفاجي ،الطبعة األوىل ،املطبعة املنريية.
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ريادة األعمال االجتماعية
مفهومها  -مقوماتها  -دورها في تحسين خدمات الرعاية االجتماعية
د .جميدة بنت حممد الناجم

األستاذ املشارك بقسم الدراسات االجتامعية يف كلية اآلداب بجامعة امللك سعود

املستخلص
تناول هذا البحث موضوع ريادة األعامل االجتامعية؛ من حيث
املفهوم ,واتفاقه واختالفه عن املفاهيم ذات الصلة ،وتطوره
عرب الوقت ،كام تم الوقوف عىل أهم مقومات ريادة األعامل
االجتامعية التي بدأت بنرش ثقافة ريادة األعامل االجتامعية عن
طريق التعليم والتدريب ،وصوالً إىل التعريف بطبيعة وأنشطة
املؤسسات التي يتوقع أن تقدم الدعم لرواد األعامل االجتامعية،
وتساعدهم يف إطالق مرشوعاهتم االجتامعية ذات السامت
الريادية ,إضافة إىل الوقوف عىل أبرز القوانني والترشيعات
التي يمكن أن تنظم أنشطة ريادة األعامل االجتامعية ،وصوالً
للوعي املجتمعي الذي يعد أحد املقومات التي تساهم يف تقبل
ريادة األعامل االجتامعية كشكل من أشكال تقديم اخلدمات
االجتامعية.
وقد تم مناقشة العالقة بني ريادة األعامل االجتامعية وحتسني
خدمات الرعاية االجتامعية من خالل عدة قضايا مرتبطة
بالرعاية االجتامعية؛ كاملسؤولية االجتامعية ،وقضية استدامة
برامج وخدمات الرعاية االجتامعية ،إضافة إىل تناول العالقة
بني ريادة األعامل االجتامعية ومهنة اخلدمة االجتامعية؛
باعتبارها املهنة الرئيسة التي تعنى بتقديم وتنفيذ برامج
وخدمات الرعاية االجتامعية يف صورها وأشكاهلا املختلفة.
وقد انتهت الدراسة بأن ريادة األعامل االجتامعية يعد توجه ًا
حديث ًا ال بد من العمل عىل تطويره؛ ليساهم يف حتسني واقع
معيشة األفراد واملجتمعات ,ويعزز قيمة مشاركة الشباب يف
التنمية االجتامعية واالقتصادية.
الكلامت االفتتاحية :ريادة األعامل االجتامعية  -رعاية اجتامعية
 -مسؤولية اجتامعية – استدامة  -خدمة اجتامعية.

املقدمة

Abstract
This research examines the concepts of entrepreneurship
and social entrepreneurship, in terms of similarities,
differences, and concept development over time.
The elements of social entrepreneurship have been
investigated from publicizing the notion of social
entrepreneurship through education, training, and then
through the institutions that are expected to support
such orientation in this field, and assist to launch
pioneering social projects in addition to regulatory
laws and legislations to reaching social awareness that
is considered a core element contributing to social
entrepreneurship acceptance as a form of social services.
The relationship between social entrepreneurship
and the improvement of social welfare services have
been discussed through numerous aspects related
to social welfare such as social responsibility, the
sustainability of social welfare programs and services
as well as investigating the relationship between
social entrepreneurship and social work profession as
being the main profession concerned with providing,
and executing social welfare programs and services
in all forms. The study concluded that the social
entrepreneurship is a current trend that should be
developed to enhance the standard living of individuals,
and communities, and the value of youth participation
in social and economic development as well.
Key words: Social entrepreneurship, Social welfare,
Social responsibility, Sustainability, Social work

حد سواء ،وكانت ومازالت املشكالت االجتامعية أحد

نعي�ش اليوم يف ع�امل رسيع ومتغري يتطل�ب إجياد حلول

أهم املعوقات التي تلقي بظالهلا عىل كافة جوانب احلياة،

لتحقيق األهداف بعيدة املدى لألفراد واملجتمعات عىل

ف�إن خمتل�ف دول العامل س�عت جاهدة إلجي�اد منظامت

رسيعة ومبتكرة ملش�كالته؛ حتى يكون هناك استمرارية

ولي�س الواق�ع االجتامع�ي وح�ده .ومن ه�ذا املنطلق،
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ومؤسس�ات ،وظيفته�ا التعام�ل م�ع تل�ك املعوق�ات

الري�ادة  Entrepreneurshipواالبت�كار Innovation

وإجي�اد حلول هل�ا ،ولك�ن  -ولألس�ف -م�ازال هناك
الكثير من املش�كالت والقضايا التي تش�كل عبئ ًا كبري ًا

ريادة األعامل االجتامعي�ة Social Entrepreneurship

املش�كالت :الفقر ،وما يرتبط به من مش�كالت؛ س�واء

يقدمها يف األصل ناشطون اجتامعيون ،هلم سمة الريادة

مل يتحق�ق املرجو يف حله�ا ومواجهتها؛ وعىل رأس تلك
أكانت من األس�باب املؤدية له؛ كمش�كالت عدم كفاية

أنظم�ة التعلي�م ،وقصور اخلدم�ات الصحية ،وانتش�ار
البطال�ة ،أو م�ن النتائ�ج املرتتب�ة علي�ه؛ ومنه�ا :ارتفاع
مع�دالت اجلريم�ة ،واالنحراف ،ومش�كالت التفكك

يف التعام�ل م�ع تل�ك القضاي�ا .وم�ن هنا ظه�ر مفهوم

ال�ذي يعبر ع�ن ن�وع م�ن األنش�طة واخلدم�ات الت�ي
واالبتكار؛ إلجياد حلول من خالل مرشوعات اجتامعية

تتسم باالس�تمرارية  ، continuityوهلا صفة االستدامة

 Sustainabilityوالق�درة على حتوي�ل العوائد إىل قيمة
اجتامعية .)Mair&Marti, 2006) Social Value
ونظر ًا ملا ملوضوع ريادة األعامل االجتامعية من أمهية

األرسي ،وغريه�ا من املش�كالت االجتامعي�ة التي حتد
كثري ًا من تقدم املجتمعات ونموها.

تتزاي�د مع الوقت ,والرتباط املوضوع�ات التي تعنى هبا

املجتم�ع ومجاعات�ه؛ لتبنيه�ا واملس�امهة يف إجي�اد احللول

ت�أيت يف مقدمته�ا مهنة اخلدم�ة االجتامعي�ة ،فإهنا تكون

وكل تل�ك الوقائع واحلقائ�ق حركت كثري ًا من أفراد

هل�ا؛ وذلك بعدم االعتامد الكيل على الدور احلكومي يف

بقضاي�ا الرعاي�ة االجتامعي�ة واملهن املرتبطة هب�ا ،والتي
م�ن ضمن املوضوع�ات الت�ي يتوقع م�ن املهتمني هبذه

حلها ومواجهتها؛ من خالل إنشاء منظامت ومؤسسات

املجاالت العلمية تناوهلا بالبحث والطرح العلمي؛ حتى

ث�م تطورت إىل م�ا عرف بمنظامت املجتم�ع املدين ذات

الرعاية االجتامعية ،وتوضيح أمهيتها ودورها يف حتسين

غير حكومية؛ كاجلمعيات اخلريي�ة يف بداية األمر ،ومن
الطاب�ع غري الربحي التي س�عت لس�د قص�ور املنظامت

يتس�نى تفعيلها وتقديمها كش�كل من أش�كال خدمات

تلك اخلدمات املقدمة لألفراد واجلامعات واملجتمعات؛

احلكومية يف العمل مع القضايا واملش�كالت االجتامعية

من أجل حتقيق الرفاهية اإلنسانية.

على التدخ�ل والتعام�ل م�ع املش�كالت أرسع ,وذات

مشكلة الدراسة:

والتنموي�ة؛ وذلك مل�ا تتميز به من ممي�زات جتعل قدرهتا
فاعلية أكرب (.)Petrovici,2013

ومع تعقد الواقع ،وتراكم املشكالت نتيجة األزمات

املتك�ررة واملتالحقة ،ف�إن املنظامت املجتمعية نفس�ها مل

تتمثل مشكلة الدراسة احلالية يف ماهية ريادة األعامل

االجتامعية؟ وما مقوماهتا؟ وما دورها يف حتسني خدمات
الرعاية االجتامعية؟

تس�تطع مواكب�ة ما حيصل من مش�كالت ومعوقات؛ مما
دفع أفراد ًا م�ن املجتمع اتصفوا بصفة احلس االجتامعي

نوع الدراسة:

لل�رأي الع�ام نح�و تلك القضاي�ا واملش�كالت؛ للعمل

(املكتب�ي)؛ حيث تس�عى الباحثة إىل مراجع�ة الكتابات

ذل�ك احل�راك املجتمعي يف مب�ادرات اجتامعي�ة هلا ميزة

بموضوع الدراس�ة احلالية؛ وذلك هب�دف تقديم معرفة

الع�ايل؛ ألن يكون�وا ناش�طني اجتامعيين ،وحمركين

على حله�ا ومواجهته�ا ،حت�ى تط�ور األم�ر لينتج عن
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جدي�دة عن مفهوم ريادة األعامل االجتامعية ومقوماهتا،

أن تس�تفيد منه�ا لتوجيه نش�اطها نحو دع�م املرشوعات

وما يمكن أن تقدمه لتحسني خدمات الرعاية االجتامعية

الت�ي تندرج حت�ت تصنيف ريادة األعمال االجتامعية ،بام

أمهية الدراسة:

يمكن أن يستفيد منها مدرسو مهنة اخلدمة االجتامعية ،يف
تعلي�م الطلبة  -يف ختصص اخلدم�ة االجتامعية  -مفهوم ًا

املقدمة يف املجتمعات احلديثة.

تأيت أمهية هذه الدراس�ة من منطلق التوجه نحو تنويع

حيقق مزي�د نجاح ألهدافه�ا ،وكذل�ك الحتوائها معرفة

وأس�لوب ًا حديث� ًا لتقدي�م خدم�ات الرعاي�ة االجتامعية،

خدم�ات الرعاي�ة االجتامعي�ة وتطويره�ا ،والعم�ل عىل

يمك�ن االس�تفادة منه وتطبيق�ه ،باعتبارهم أكث�ر املعنيني

مع املشكالت التي تعيق أفراد املجتمع عن التكيف ،وعن

من وسائل وأساليب.

استحداث وابتكار خدمات ومرشوعات جديدة؛ للتعامل

حتقيق إنجاز جمتمعي فعال يف كافة املجاالت.

وري�ادة األعمال االجتامعي�ة ه�ي إح�دى احلل�ول

بالشأن االجتامعي ،وحل املشكالت االجتامعية ،بام يتاح
ولع�ل املعرف�ة بكيفي�ة حتويل األف�كار إىل مب�ادرات

اجتامعي�ة قابلة للتطبي�ق والتنفيذ يف الواق�ع من املهارات

االبتكارية لتقديم خدمات الرعاية االجتامعية ،والتعامل

الت�ي يفترض أن يمتلكه�ا املتخص�ص يف اخلدم�ة
االجتامعي�ة؛ س�واء أكان رائد ًا اجتامعي� ًا ،أو يف نقل ثقافة

عىل الوص�ول هلا أح�د املعوقات التي تواج�ه املبادرات

رعاي�ة الش�باب ،أو يف املج�االت الرتبوي�ة ،أو حت�ى من

مع قضاياها بأس�لوب حديث ،يعرب عن حاجات فعلية،
ويمك�ن أن حيقق صفة االس�تدامة التي تعد عدم القدرة
االجتامعي�ة ذات الطاب�ع اخليري ،وم�ن هن�ا ف�إن هذه
الدراس�ة ستتناول مفهوم الريادة االجتامعية ومتطلباهتا،
وعالقتها بتحسين خدمات الرعاية االجتامعية ،وكيف

يمك�ن أن تك�ون أح�د س�بل تقدي�م خدم�ات الرعاي�ة
االجتامعية ،وحتقيق أهدافها السامية.

ل�ذا فإن هناك أمهي�ة علمية وعملية ملناقش�ة مثل هذه

املوضوعات؛ إلثراء املكتبة العربية التي تفتقر لتناول هذه

املوضوعات بالبحث والدراسة ،وعىل الرغم من أن هذه

البحوث والدراس�ات يعول عليه�ا تقديم معارف يمكن
االستفادة منها؛ خصوص ًا من قبل الناشطني االجتامعيني،

واملنظامت واجلهات الت�ي تعنى برعاية العمل االجتامعي

واألهلي؛ بحي�ث يمك�ن أن تقدم هل�م املعرف�ة لتثقيفهم

الري�ادة االجتامعي�ة لرشائ�ح عمالئه؛ خصوص� ًا يف جمال
خالل العمل يف القطاع اخلريي واملؤسسات اخلريية.

أهداف الدراسة:

هتدف هذه الدراسة لتحقيق عدد من األهداف؛ وهي:

 -1التع�رف عىل مفهوم ري�ادة األعمال االجتامعية,
وخصائصها.

 -2التعرف عىل مقومات ريادة األعامل االجتامعية .

 -3مناقش�ة دور ريادة األعامل االجتامعية يف حتسني
خدمات وبرامج الرعاية االجتامعية.

تساؤالت الدراسة:

 -1ما ريادة األعامل االجتامعية؟ وما خصائصها؟

بموض�وع ريادة األعامل االجتامعية ،واالس�تفادة منها يف

 -2ما مقومات ريادة األعامل االجتامعية؟

الرعاية االجتامعية؛ سواء أكانت حكومية أو خاصة يمكن

خدمات وبرامج الرعاية االجتامعية؟

الواق�ع العميل ،إضاف�ة إىل أن املنظمات املقدمة خلدمات

 -3م�ا دور ري�ادة األعمال االجتامعي�ة يف حتسين
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ماهية ريادة األعامل االجتامعية :املفهوم ،واخلصائص:

تعود اجلذور األوىل ملفهوم الريادة Entrepreneurial

إىل الكتاب�ات الفرنس�ية خلال القرنين الس�ابع عشر

والثامن عرش؛ حيث استخدم املصطلح ليشري إىل النشاط
الذي يس�عى صاحبه لتقديمه بأفض�ل طريقة ممكنة ،مع

حتقيق عائد اقتصادي باس�تخدام موارد بسيطة ،ويمكن

أن حيق�ق قيم�ة مضافة لالقتصاد القوم�ي (Dees et al,

 .)2001وق�د تط�ور املفهوم فيام بع�د ليصبح واحد ًا من

جماالت األعامل التجارية املعرتف هبا كشكل من أشكال
النش�اط االقتصادي املنتمي للقطاع األهيل (Salarzehi

امل�ردود االقتصادي لنش�اط ريادة األعمال االجتامعية،

ف�إن الثاين تركيزه يكون عىل إجياد حل ملش�كلة اجتامعية
(.)Petrovici, 2013

وكانت بداية ظهور مفهوم ريادة األعامل االجتامعية

يف مطل�ع الثامنين�ات م�ن القرن امل�ايض ،ولكن�ه مل حيظ
بالقب�ول ال�كايف ليك�ون مفهوم� ًا علمي� ًا ومهني� ًا إال مع

هناية عقد التس�عينات؛ حيث تبلور املفهوم وأصبح أكثر
وضوح ًا ومتيز ًا عن مفهوم ريادة األعامل بصورته العامة.
( )Nega & Schnieder, 2014وذل�ك من خالل تنوع
املرشوعات واألنش�طة التي أوجدت حلوالً ملش�كالت

 .)et al, 2010والري�ادة كمفه�وم تشير لب�دء مشروع

اجتامعي�ة ،كانت تعيق تق�دم املجتمع�ات أو حتى أفراد

واالبت�كار ،ولدي�ه الق�درة عىل حتمل املخاط�رة ،هبدف

ذات الس�مة االجتامعي�ة ،أصبح هناك تركي�ز عىل بلورة

)Mclean, 2006

هو الرائد االجتامعي؟

م�ن ال يشء ،بدافع ش�خيص من فرد لدي�ه ملكة املبادرة
تقديم نش�اط ل�ه قيمة اقتصادي�ة مضاف�ة Peredo &(.

وتشترك ري�ادة األعمال االجتامعي�ة كمفه�وم م�ع

مفاهيم أخرى؛ م�ن حيث األهداف واملوضوعات التي

منه ،وم�ع تراكم التجارب الفردي�ة واملبادرات اجلامعية

وصياغ�ة صفة اعتبارية ملاهية الري�ادة االجتامعية؟ ومن

إن ري�ادة األعمال االجتامعي�ة كموض�وع علمي يف

املج�االت األكاديمي�ة م�ازال يف ط�ور النم�و؛ حلداث�ة
املفه�وم نس�بي ًا ،وم�ع ذلك فق�د حظي باهتمام عدد من

يمكن حتقيقها ،فهي مث ً
ال تشرتك مع املؤسسة االجتامعية
 Social Enterprise؛ حي�ث إن مجيعه�ا تقدم مرشوع ًا

الباحثين يف ختصص�ات متنوع�ة؛ وذل�ك لتداخل�ه مع

م�ن خلال عم�ل منظ�م .كما أهن�ا تشترك م�ع مفهوم

جم�ال االقتصاد ،وجمال العمل االجتامعي ،وجمال العمل

ذا ه�دف اجتامعي ملواجهة مش�كلة ذات طابع اجتامعي

ع�دة جم�االت خمتلف�ة ،فنج�د كتاب�ات علمي�ة حوله يف

ري�ادة األعامل؛ إذ إهنام يشتركان يف أن احللول تكون هلا

املؤسيس ،وجمال العمل اخلريي ،وإن كان ارتباطه األكرب
يبدو ملحوظ ًا بمجاالت العمل غري الربحي ذي الصبغة

وملم�وس ،لذا فإن هناك العديد م�ن التعريفات ملفهوم

أن أي عم�ل في�ه س�مة اإلب�داع وذو م�ردود اجتامع�ي

س�مة االبتكاري�ة ،وينفذه�ا رائد له سمات وخصائص
متي�زه ،وجتعله ق�ادر ًا عىل حتوي�ل الفكرة إىل نش�اط قائم

االجتامعية  )Cook et al, 2001(.وهناك باحثون يرون

ري�ادة األعمال االجتامعية الت�ي تتش�ابه يف املنطلق؛ من

حتى وإن قدم يف ش�كل ربحي هو ريادة أعامل اجتامعية

حي�ث إهن�ا فكرة عمل تتمي�ز باالبتكاري�ة ،واالختالف

)Weerawdena& Mort, 2006(.

نظرة لريادة األعمال االجتامعية ،خيتلف عن متخصص

تناول�ت موضوع ري�ادة األعمال االجتامعية ،ووجدت

يكون حسب جمال املعرفة؛ فكاتب يف املجاالت املالية له
يف جم�ال اجتامع�ي ،فف�ي حني يك�ون تركي�ز األول عىل
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ومفه�وم الرائ�د االجتامعي ،ولكل من ه�ذه التعريفات

االجتامعي�ة؟ وم�ن الرائ�د االجتامعي؟ وم�ا خصائص
الريادة االجتامعية؟

اجتاه�ه وجوانب حمددة ركز عليها ،تبناها دون س�واها.
ونظ�ر ًا هلذا التن�وع والتعدد ،فقد كان من املناس�ب أخذ

ويتناول اجلدول التايل حرص ًا لبعض من تعريفات

الوقوف عىل أهم املحددات التي ركز عليها كل تعريف؛

وحمتواه ،وحتديد ألهم سامت الريادة والرائد االجتامعي

جمموع�ة م�ن ه�ذه التعريف�ات وحتليله�ا؛ وذلك هبدف

لنص�ل من خالل ه�ذا الع�رض لوصف ماهي�ة الريادة

ري�ادة األعمال االجتامعية؛ م�ن حيث تاري�خ التعريف
كام حدده التعريف:

جدول رقم ()1
املصدر
أوستن
)2006( Austin

ديس
)2001( Dees

التعريف

سامت الريادة
والرائد االجتامعي

الريادة االجتامعية :هي جمموعة من األنشطة الريادية بمفهومها العام • شكل من أشكال الريادة
• ذات رسالة اجتامعية
والتي تتضمن غرض ًا اجتامعي ًا.

ريادة األعامل االجتامعية تلعب دور ًا يف إحداث تغيري يف املنظامت يف
القطاع االجتامعي من خالل:
• االعتامد عىل رسالة املنظمة يف تعزيز القيم.
• العمل بال هوادة عىل متابعة الفرص التي حتقق الغايات.
• املجال اجلذاب لألنشطة التي تتطلب االستمرارية واإلبداع والتعلم.
• العمل بدافعية لالستفادة من مجيع املصادر املتاحة.
• املستوى املرتفع من املحاسبية يف خدمة اجلمهور ،وحتقيق استفادهتم
القصوى من النشاط.

• تعزيز القيم
• االلتزام
• املحاسبية
• االستمرارية

ليدبيرت
()Leadbeater1998

رائد األعامل االجتامعية هو رائد مبدع ،لديه قدرة عىل حتويل الواقع.
• مدير
قائد ومدير لألفراد ،لديه رؤية عىل اقتناص الفرص وبناء التحالفات،
• قائد
يدرك املشكلة االجتامعية ،وخيلق بيئة عمل قادرة عىل التغيري االجتامعي.

زهراء وآخرون
)2008( Zahra et al

ريادة األعامل االجتامعية تشمل جمموعة من األنشطة والعمليات التي
تضطلع باكتشاف واستغالل الفرص من أجل حتسني واقع الرعاية • اإلبداع
االجتامعية والصحية؛ من خالل خلق مشاريع جديدة ،أو إدارة مشاريع • املبادرة
قائمة بطريقة إبداعية مستحدثة.

رواد األعامل االجتامعية هم أشخاص يدركون الفرص التي يمكن من
• اقتناص الفرص
ثومبسون
خالهلا إشباع احتياجات عجز نظام الرعاية االجتامعية عن إشباعها ،كام
•اإلهلام والتغيري
 )2000( Thompson et alأن لدهيم القدرة عىل حتديد املصادر الرضورية؛ سوا ًء أكانت (موارد
مالية ،أفراد ًا (متطوعني) ،جتهيزات فنية) يتم توظيفها خللق الفرق.

بورزا وآخرون
)2009( Borza
أشوكا وآخرون
)2011( Ashoka et al

ريادة األعامل االجتامعية هي العملية التي يمكن أن تقدم حلوالً ناجحة
ملشكالت اجتامعية؛ من خالل حتسني اخلدمات االجتامعية (الصحة • ،حل املشكالت
التعليم ،خلق فرص عمل) ،والتقليل من اإلشكاليات املرتتبة عىل عدم • حتسني اخلدمات
توفر فرص عمل يف سوق العمل.
رواد األعامل االجتامعية هم أشخاص مبدعون ،لدهيم التزام جتاه
• الرؤية الثاقبة
املجتمع ،وقدرة عىل إجياد حلول ملشكالت اجتامعية ،تتسم ببعد الرؤية
• االلتزام
والواقعية؛ بحيث تكون قابلة للتطبيق يف هيئة مرشوعات.

جميدة بنت حممد الناجم :ريادة األعامل االجتامعية (مفهومها  -مقوماهتا  -دورها يف حتسني خدمات الرعاية االجتامعية)
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م�ن خالل العرض الس�ابق ،نجد أن هن�اك اختالفات

مثلام هناك تش�ابه فيام تشير ل�ه ريادة األعمال االجتامعية،

ولع�ل مصطل�ح (اجتامع�ي) ه�و املصطل�ح املشترك بني
مجيع تعريف�ات ريادة األعامل االجتامعي�ة ،وهو ما يميزها

ع�ن غريه�ا م�ن األنش�طة؛ فمث ً
لا مت�ت اإلش�ارة للتغيري

االجتامع�ي ،والقيم�ة االجتامعية ،والغاي�ة االجتامعية ،يف
صياغ�ة العديد من تعريفات ريادة األعامل االجتامعية ،كام

أنه تم حتديد عدد من السامت والصفات التي متيز شخصية
املبادر االجتامعي ،والتي ال ش�ك فيها  -وإن كانت تتشابه

يف نواح�ي م�ع ش�خصية رائد األعمال؛ م�ن حيث احلس
اإلبداعي  -أهنا تتميز بمزيد من املسؤولية االجتامعية.
فف�ي دراس�ة أجراه�ا ٌ
كل م�ن داك�ن وداك�ن ع�ام

ويمث�ل كل ج�زء م�ن أج�زاء التعري�ف خاصية من

خصائ�ص ري�ادة األعمال االجتامعي�ة ،وس�يتم تناوهلا

بالتفصيل:

 -1نش�اط ذو قيم�ة اجتامعي�ة :يف الوق�ت ال�ذي

تك�ون في�ه القيم�ة يف النش�اط التج�اري مادية،

فإهن�ا يف الريادة االجتامعي�ة هلا مردود عىل الواقع

االجتامع�ي وحتقق قيم�ة مضافة؛ إم�ا عن طريق
حل مشكلة اجتامعية ،أو تقديم خدمة تحُ سن من

حياة أفراد أو مجاعات يف املجتمع ،أو حتى يمكن

أن تس�اهم يف تعديل اجتاهات أو س�لوكيات غري
مرغوبة ،أو يف تقديم معرفة يمكن االستفادة منها

يف جوان�ب خمتلف�ة ،أو تنمي�ة مه�ارات اجتامعية

( )2011قام�ا خالهل�ا بتحليل ما يق�ارب ( )37تعريف ًا

(.)Martin &Osberg ,2007

لصياغ�ة تعري�ف ش�امل لكل ما س�بق أن قام�ا بتحليله

األعمال بش�كل عام ،فما يميز النش�اط عن كونه
ريادي ًا أو نشاط ًا تقليدي ًا هو االبتكار ،فعادة النشاط

ملفه�وم ري�ادة األعمال االجتامعي�ة ،وق�د خلص�ا منه�ا

من تعريفات؛ حيث عرفاها بأهنا «نشاط ،الغاية النهائية
منه�ا هي خلق قيم�ة اجتامعية حلل مش�كلة اجتامعية» .
()Dacin&Dacin, 2011

 -2االبتكارية :تعد االبتكارية أحد أهم سمات ريادة

الريادي ال بد أن يقدم جديد ًا ،مل يكن موجود ًا من
قب�ل ،أو على األقل يكون نش�اط ًا مقدم� ًا بطريقة

وبع�د اس�تعراض جمموع�ة التعريف�ات الت�ي قدمها

جدي�دة ،ختتلف عما كان س�ائد ًا وش�ائع ًا لتقديم

ملفهوم ريادة األعامل االجتامعية ،مستمد مما سبق حتديده

 -3التغيري البيئي :تتميز أنشطة الريادة االجتامعية أهنا
حتقق تغيري ًا اجتامعي ًا وبيئي ًا مقصود ًا يف واقع قائم؛

باحث�ون متعددون ،فإن الباحثة س�عت لصياغة تعريف
يف التعريف�ات املتعددة ،إضاف�ة إىل رؤيتها حول ما جيب

أن يشري له مفهوم ريادة األعامل االجتامعية ،واخلصائص

اخلدمة (.)Weeraawardena& Mort, 2006

م�ن خالل ابت�كار حلول مناس�بة للتعام�ل معه،

املميزة هلذا املفهوم عن غريه من املفاهيم األخرى.
فري�ادة األعامل االجتامعي�ة وفق ًا لذلك هي :نش�اط

إما عىل فئة أو فئات من أفراد املجتمع ،يساعدهم

تغيري بيئي؛ من خالل حل مش�كلة اجتامعية ،يكون هلذا

تغيير اجتاهاهتم جتاه قضايا اجتامعية ،بام حيقق هلم

ذو قيم�ة اجتامعية ،له س�مة االبتكارية ،هيدف إلحداث

احلل صفة االستدامة ،ويس�اعد عىل خلق فرص ،وعىل

مواجه�ة خماط�ر اجتامعية ،إضافة إىل م�ا يمكن أن حيققه
من عوائد اقتصادية.
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وه�ذا التغيير ال بد أن يك�ون له تأثير ملموس؛

يف حتسين ظروف حياهت�م لألفض�ل؛ من خالل

مردود ًا إجيابي ًا (.)Rantanen&Tokkio, 2013

 -4ح�ل مش�كلة اجتامعية :مع التغيرات املجتمعية

والقضاي�ا املس�تحدثة ،ف�إن ذل�ك حيت�م ظه�ور
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مش�كالت جدي�دة وطارئ�ة ،تتطل�ب تدخ ً
لا
حلله�ا ومواجهته�ا ،وتقليدي� ًا كان�ت اجله�ات

احلكومية هي من ُيعنى بحل املشكالت القائمة،
وه�ذا يتطلب جه�د ًا ووقت� ًا ،ومع انتش�ار ثقافة

املس�ؤولية االجتامعي�ة ودور أف�راد املجتم�ع يف
تنمية املجتمعات ،ف�إن ريادة األعامل االجتامعية

هلا صفة االس�تباقية يف استش�عار خماط�ر اجتامعية
قد حتصل مس�تقبالً ،ويمكن أن تؤثر عىل املجتمع

وأف�راده بش�كل أو بآخ�ر()Dutta et al, 2013

 .وع�ادة ف�إن اجله�ات الرس�مية بما تتس�م به من
بريوقراطي�ة وب�طء يف اإلنج�از ،ف�إن جتاوهب�ا مع
املش�كالت واالحتياج�ات املجتمعي�ة يأخ�ذ وقت ًا

أصبحت إح�دى مظاه�ر املس�ؤولية االجتامعية

طويلاً ،مما ق�د يفاقم من تأثريها ،ل�ذا فإن ما يميز
أنش�طة ريادة األعامل االجتامعي�ة أهنا أرسع جتاوب ًا

تدخ�ل حكومي ،ق�د يس�تغرق لتحقي�ق أهدافه

حت�ى تلك الت�ي ترصده�ا مراكز التنب�ؤ باملخاطر

اهلادفة حلل مشكالت اجتامعية بطريقة ابتكارية؛

عن طري�ق مرشوعات قابلة للتنفي�ذ دون انتظار
وقت طويل(. )Dabic&Skuric, 2014

م�ع م�ا يستش�عره املجتمع م�ن خماطر ق�د تقع ،أو

االجتامعي�ة؛ ومنه�ا على س�بيل املث�ال ارتف�اع

 -5االس�تدامة :خاصي�ة االس�تدامة ه�ي العالم�ة

معدالت البطالة نتيجة تقلبات اقتصادية ،وارتفاع

وبني األعامل اخلريية التقليدية يف حل مش�كالت

فيمكن للناشط االجتامعي أن يستشعرها ،ويسعى

الفارق�ة بين نش�اط ري�ادة األعمال االجتامعي�ة
اجتامعي�ة والتعامل معها ،فأنش�طة ريادة األعامل
االجتامعي�ة تس�عى لتقدي�م حل�ول تتس�م بصفة

االس�تدامة واالس�تمرارية؛ أي ال تك�ون مؤقت�ة
وطارئ�ة ،ب�ل يك�ون أثره�ا مس�تمر ًا لفترات

طويلة(. )Abu Saifan, 2012

 -6خل�ق الف�رص :الغاي�ة األس�مى لري�ادة األعمال

االجتامعية هي مس�امهتها يف حتسين واقع خدمات
الرعاي�ة االجتامعية ،ودعمه�ا بربامج ومرشوعات

وخدم�ات متط�ورة وحديث�ة تس�د احلاجة املاس�ة،
وختل�ق فرص� ًا ألف�راد املجتم�ع باملش�اركة يف ه�ذه
األنشطة؛ من خالل العمل املبارش ،أو الدعم املادي

واملعنوي (.)Weeraawardena& Mort, 2006

أع�داد الفقراء نتيجة أزم�ات وكوارث قد حتصل،

لتقديم خدمة مبتكرة تساعد يف التخفيف منها.

أم�ا فيما يتعل�ق بتحقيق الرب�ح املادي من خلال ريادة

األعمال االجتامعي�ة ،فهو موض�وع حظي بنق�اش العديد

م�ن املهتمني به ,وهناك من يرى أنه ال مانع من حتقيق الربح
امل�ادي ،ولكن ال يكون هو الغاية للنش�اط ،فأصحاب هذا

التوج�ه يرون عىل س�بيل املث�ال أن تقديم أي نش�اط يؤدي
خلف�ض تكلفة اس�تهالك الغ�ذاء ،ويكون موجه� ًا للفقراء
يع�د ريادة أعامل اجتامعية ،يف حني لو كان النش�اط موجه ًا

خلفض تكلفة اس�تهالك غ�ذاء األثرياء فهو هنا ليس ضمن

الري�ادة االجتامعي�ة (.)Elkington&Hartigan, 2008
وعلي�ه فإن من سيس�تفيد ه�و ما حي�دد إذا ما كان النش�اط

 -7مواجه�ة خماط�ر اجتامعية :مما يميز األنش�طة التي

يصنف ضم�ن أو خارج ري�ادة األعامل االجتامعي�ة ،وبنا ًء
على هذا الرأي ،فإن�ه  -حتى لو أن طبيعة بعض األنش�طة

أهنا تعرب ع�ن احتياجات قائمة وفعلية ،وتتجاوب

عىل أن يتم اس�تثامر الربح يف استمرارية النشاط ومتويله ،ال

تصن�ف حتت مس�مى ري�ادة األعمال االجتامعية،

مع متطلبات مجاعات أو أفراد من املجتمع ،كام أن

قد تؤدي إىل احلصول عىل ربح وفائدة مادية  -جيب العمل

أن تك�ون غاي�ة لتحقيق مكاس�ب مادية .يف حين أن هناك
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وجه�ة نظر أخرى ت�رى أن حتقيق الربح امل�ادي ،ال جيعلها

االجتامعية ،هيدف إىل حتقيق أهداف الرعاية االجتامعية،

وعلي�ه فإن م�ن يتبنون ه�ذا التوجه ي�رون أن يعتم�د رائد

م�ن املقومات التي جيب أخذها يف االعتبار عند احلديث

ختتلف عن ريادة األعامل التجارية؛ إذ إن الربح س�يتحقق،

لذا فإنه س�يتم فيام يأيت عرض مل�ا يمكن أن يكون األبرز

األعمال االجتامع�ي على التط�وع  volunteerوالتربعات

عن ريادة األعامل االجتامعية:
أوالً :التعلي�م ،التثقي�ف ،التدري�ب :يع�د التعلي�م هو

أن وجود هدف مادي يف مرشوع الريادة االجتامعية يضعف

الس�بيل األمث�ل خللق مبتكري�ن ومبدعين يف املجتمعات،

املادية  donateلتوفري رأس امل�ال املادي والبرشي capital

لتقديم نش�اطه .فمث ً
ال يرى كل من سيرتو وميللر 2008م
م�ن القيمة االجتامعي�ة ل�ه (.)Certo and Miller, 2008

احللق�ة األوىل يف صناع�ة الري�ادة ،فمنظوم�ة التعلي�م ه�ي
فوج�ود رواد اجتامعيين ليس حم�ض صدفة ،ب�ل هو نتاج

وم�ن وجهة نظر الباحثة ،فإن حتقيق الربح املادي ليس

عملي�ة ورؤي�ة ثاقب�ة من قب�ل صن�اع سياس�ات التعليم يف

االجتامعي�ة أو غري ذلك ،ولكن ما هيدف النش�اط لتحقيقه

مش�اركة أف�راد املجتم�ع يف التنمي�ة املجتمعي�ة ،فإن خطط

ه�و فقط ما حيدد إذا كان النش�اط يقع ضمن ريادة األعامل

م�ن قيم�ة اجتامعي�ة ه�و ما جيعل�ه يصن�ف كنش�اط ريادة

ال�دول املتقدم�ة ،ومع التوجه�ات احلديثة الت�ي تركز عىل

ومناه�ج التعليم أصبحت مرس�ومة لتحقق ه�ذه الغايات

اجتامعية .وبالطبع فإن استطاع رائد األعامل االجتامعية أن

واأله�داف .وحت�ى يتس�نى يف الدول النامي�ة صناعة رواد
اجتامعيني ،مع جعل مفهوم الريادة سائد ًا ومقبوالً اجتامعي ًا

يتطلب وج�ود قناعة جمتمعية ،تتضمن سياس�ات وبرامج

واإلمكان�ات إلجي�اد رواد ومبتكري�ن ،وه�ذا يتحق�ق من

حيصل عىل تربعات لتمويل نش�اطه ،فإن هذه غاية أس�مى

لتحقي�ق الريادة االجتامعي�ة ،ولكن الوص�ول هلذا اهلدف

الب�د من العم�ل بداية عىل إجياد بيئة تعليمي�ة توفر الفرص

ومنظمات تدعم وتيرس ابتكار مش�اريع ريادية ذات س�مة

خالل املناهج التعليمية التي تشجع عىل التفكري اإلبداعي،

املرشوع بام يتيح له فرصة أكرب لالستمرارية.

املواطنة ،وتؤدي الكتش�اف مكامن القيادة يف ش�خصيات

اجتامعي�ة ،ولكن هذا ال يمن�ع أن حيقق الربح هبدف متويل

مقومات ريادة األعامل االجتامعية:

تقوم ريادة األعمال االجتامعية كغريها من قطاعات

وتغ�رس قي ً
ما تنم�ي ح�س املس�ؤولية االجتامعي�ة وح�س
الطالب ،وتعم�ل عىل صقلها وتطويرها ،إضافة إىل وجود

اجتاه�ات إجيابي�ة ل�دى املعلمين واملربني بأمهي�ة احتضان
أف�كار الطلبة وتنميته�ا ،وإمكانية حتويله�ا خلدمات يمكن

األعامل عىل عدد من األسس ،وتتطلب وجود مقومات

االستفادة منها يف الواقع (.)Trantanen, 2013

احتياجاته من كل أنواع هذه املقومات ،وحتت كل مقوم

التعليمي�ة التأسيس�ية ،بل يس�تمر من خالل نشر ثقافة
الري�ادة اجتامعي� ًا بني أف�راد املجتم�ع بأطياف�ه املختلفة؛

حت�ى تؤيت ثامرها ،ويكون هلا عائد خيدم املجتمع ،ويلبي

منها جمموع�ة من االعتبارات واملتطلب�ات؛ لتتحول من

وال يتوق�ف دور التعليم عند غرس القيم يف املراحل

جمرد مفهوم نظري إىل أنشطة وبرامج ومرشوعات ختدم

وذل�ك بتنمي�ة ح�س املش�اركة باعتبارها أحد أش�كال

البن�اء الذي يمكن من خالله خلق ريادة أعامل اجتامعية

التربعات واهلبات والتطوع يف األعامل اإلنسانية املختلفة

الواق�ع وتس�اعد يف حتس�ينه .فهذه املقومات ه�ي بمثابة

يف املجتمعات ،باعتبارها قطاع ًا مضاف ًا لقطاعات التنمية
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واالجتامعية املهمة ،وهذا املنطلق القيمي والفلسفي هو

واألفراد عىل حد س�واء ،وعليه فق�د أصبح هناك اهتامم

يض�اف له أن تتم املس�اعدة اإلنس�انية من خلال تقديم

نواح�ي تقنية ومادي�ة وفنية عىل حد س�واء .لذا تم إجياد

ما تسعى ريادة األعامل االجتامعية للوصول إليه ،ولكن

بتوفير بيئ�ة تس�اعد على خل�ق ال�رواد ،وتدعمهم من

ما يعرف بحاضنات األعمال  Incubatorsومرسعات

خدم�ة أو نش�اط ملم�وس ل�ه م�ردود إجيايب يف حتسين
حي�اة األفراد ،فالعمل عىل نرش ثقاف�ة الريادة حيتاج وقت ًا

األعامل Accelerators؛ حيث تعد ش�ك ً
ال من أش�كال

تنفذ من خالل أجهزة متعددة (.)Abu Saifan, 2012

تطوي�ر أفكاره�م وحتويله�ا خلدمات يف الواق�ع .ولكل

وجهد ًا ،وحيتاج أيض ًا وجود استراتيجيات وسياس�ات

كام أن التدريب له دوره املهم يف تنمية قدرات وإمكانيات

الناش�طني االجتامعيني ،ومس�اعدهتم عىل حتويل أفكارهم

ملرشوع�ات قابلة للتطبيق؛ من خلال تدريبهم عىل مهارة
إع�داد املرشوعات ،ودراس�ة اجل�دوى وتقويمها؛ بحيث

يتم تقدي�م برامج اجتامعية ذات كفاءة عالية .فالرائد ال بد

أن يتوف�ر له جمموعة م�ن اجل�دارات  competencesالتي

جتعل�ه كفئ ًا إلنش�اء املرشوعات ،والعمل عىل اس�تمرارها

وتطويره�ا بش�كل حيق�ق اهل�دف منه�ا .ويت�م التدري�ب

املنظمات الت�ي توف�ر الدع�م لل�رواد ،وتس�اعدهم عىل
منه�ا أهدافه�ا وغاياهت�ا وأس�لوهبا يف العم�ل وحتقي�ق
األهداف ,ونظ�ر ًا ألمهية وجود احلاضن�ات واملرسعات

كأح�د املقوم�ات األساس�ية لصناع�ة ري�ادة األعمال
جمتمعي ًا ،فإنه س�يتم تناول ما يشير له كل منهام ،وطريقة
عملهام ،والفرق بينهام مع اإلش�ارة لبعض من التجارب

العاملي�ة واإلقليمية واملحلية الت�ي تعد أمثلة للحاضنات
واملرسع�ات؛ إذ كان�ت بمثاب�ة منص�ات انطلق�ت منها

مشاريع ريادة أعامل اجتامعية.

إلعداد الرواد االجتامعيني عن طريق منظامت ومؤسسات

أ) احلاضنات :أصبح مفه�وم حاضنات األعامل من

خلال مراحل عملهم املختلف�ة( . )Spear, 2006وهناك

ظهور املنظمات التي أعطيت مس�مى حاضنات

متخصصة ،لدهيا اخلربة الكافية يف صناعة الرواد ودعمهم

جوان�ب ال ب�د م�ن الرتكي�ز عليها عن�د تدري�ب األفراد؛
ليكون�وا رواد ًا اجتامعيني ،ويمكن تقس�يم اجلدارات التي

حيتاجه�ا صناعة الرواد االجتامعيين إىل جدارات معرفية؛

املفاهيم الشائعة خالل السنوات املاضية ،فقد بدأ

يف الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة ع�ام 1959م،

ثم انترشت يف دول أوربية متعددة ،حتى صارت

عالم�ة بسماهتا ووظائفه�ا موج�ودة يف دول
كثيرة ح�ول الع�امل ( .)Aernoudt, 2004وتعد

تتمث�ل يف جمموعة من املع�ارف التي جيب أن يلم هبا الفرد؛
حتى يمكن أن يكون رائد ًا اجتامعي ًا ،وجدارات اجتامعية؛

احلاضن�ات ه�ي املنظمات األولية الت�ي حتتضن

أعمال اجتامع�ي ،وج�دارات وظيفي�ة متثله�ا جمموعة من

األف�كار االبتكارية؛ من خالل العمل عىل تنظيم

االجتامعية )Orhei et al, 2012(.

أو حت�ى تس�اعد من لدي�ه اهلم�ة يف تنمية احلس

تتمث�ل يف خلق دواف�ع واجتاهات عند الف�رد؛ ليكون رائد

امله�ارات والفنيات التي حيتاجها العم�ل يف ريادة األعامل

ثاني ًا :املؤسس�ات واملنظمات الداعمة :نظ�ر ًا ألمهية

ريادة األعامل ودورها يف دعم االقتصاديات ودفع عجلة
التنمي�ة ،فق�د القت اهتامم ًا واس�ع ًا من قب�ل احلكومات

أف�كار ال�رواد ،بل قد تكون البيئ�ة األوىل لوالدة
أنش�طة وفعالي�ات ت�ؤدي الكتش�اف املبتكرين،
املجتمع�ي وحتوي�ل اهتاممات�ه م�ن جمرد أنش�طة

اجتامعي�ة إىل خدمات يمك�ن أن تغري يف واقع أو

تضيف قيمة ما (اهل�زاين .)2015 ،فقد وصفت
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مجعية حاضنات األعامل الوطنية األمريكية The
American National Business Incubation

يف جوهره عام تقدمه حاضنات األعامل األخرى؛

 )Association (NBIAاحلاضن�ات بأهن�ا

س�واء حاضنات األعمال ،أو حاضنات البحث

وتس�اعد وتش�جع األف�راد عىل الب�دء يف أعامهلم

توفري الدعم ،وتقديم التس�هيالت املادية .ولكن

منظمات ديناميكي�ة تس�عى لتطوي�ر األعمال،

العلم�ي ،أو احلاضن�ات التكنولوجية؛ من حيث

اخلاص�ة ،ويف دعم الشركات يف تطوير منتجات

االختلاف يكون يف الفلس�فة الت�ي تنطلق منها؛

األنش�طة الت�ي تقدمها احلاضنات :يت�م النظر يف

جانب اخلدمات االجتامعية ،ويكون روادها  -يف

جمه�زة بأجه�زة مكتبية وس�كرتري خي�دم الرواد،

خدم�ات خمتلفة عام هو موج�ود أو تطوير طريقة

إبداعية .)United Nation, 2000(.

الغال�ب للحاضن�ات عىل أهنا مس�احات مكتبية
ف�إىل جان�ب توفير التجهي�زات ،هن�اك حزم�ة
م�ن اخلدم�ات واألنش�طة التي تقدمها ملس�اعدة

رواد األعمال على إنج�از أعامهل�م؛ وم�ن ذلك
تقدي�م خدم�ات إدارية ،واملس�اعدة يف الوصول

إىل املمولين ،وإجي�اد احلل�ول املالي�ة والفني�ة،
وتقدي�م االستش�ارات القانوني�ة ،وتس�ويق
اخلدم�ات واملنتج�ات ،والوص�ول ملناف�ذ بي�ع

فاحلاضن�ات االجتامعي�ة تس�عى لس�د فج�وة يف

الغالب  -ناش�طني اجتامعيني ،يرغبون يف تقديم
تقدي�م خدم�ة م�ا ( .)Aernoudt, 2004وعادة

فإن احلاضنات االجتامعية تصنف كمنظامت غري

ربحية )Non- profit organizations (NPOS
إضاف�ة إىل مهامه�ا يف تقدي�م الدع�م الفن�ي
واللوجس�تي ،فإهن�ا أيض ًا تس�عى للقي�ام بمهام:

خلق الفرص ،واإلرشاد ،وتقديم االستشارات،
والتش�جيع والتوجي�ه .وهناك ح�ول العامل عدد

املنتج�ات ،أو تقديم اخلدمات ،أو حتى تس�هيل

م�ن املنظمات الت�ي تصن�ف كحاضن�ات ري�ادة

2005؛(.)Hansen et al, 2000

)Global Social Benefit Incubator (GSBI

الوص�ول للمس�تفيدين (اجلف�ري وآخ�رون،

واحلاضن�ات االجتامعي�ة Social Incubators

أعمال اجتامعية؛ ومنها عىل س�بيل املثال :منظمة
فق�د تأسس�ت قب�ل عشر س�نوات يف الواليات

تع�د إح�دى أن�واع احلاضن�ات الت�ي انتشرت
عاملي� ًا يف العقدي�ن املاضي�ة ،فق�د ظه�ر ع�دد

املتحدة األمريكية ،وانترشت حول العامل يف دعم
املرشوعات؛ وخصوص ًا ذات العوائد االجتامعية

اجتامعي�ة لدع�م مرشوع�ات الش�باب ،ونشر

 Head of The Curveوه�ي منظم�ة تأسس�ت

م�ن املؤسس�ات التي تبن�ت العم�ل كحاضنات
الوع�ي بأمهي�ة املش�اركة يف العم�ل االجتامعي؛

)Miller center, 2016(.وهن�اك أيض� ًا منظمة
يف مصر ،وقدمت الكثري م�ن الدعم ملرشوعات

من أجل حل املش�كالت القائمة ،وحتقيق التغيري

ري�ادة الش�باب هن�اك ذات التوج�ه االجتامع�ي
( .)www.ahead-ofthecurve.comأم�ا حملي� ًا

علي�ه .ويف واق�ع األم�ر فإن ما تقدم�ه حاضنات

تأسس�ت يف الع�ام 2014م هب�دف نشر ثقاف�ة

املنش�ود لتحسين احلي�اة م�ن خلال خدم�ات
وبرام�ج متنوعة وخمتلفة عام هو س�ائد ومتعارف
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ري�ادة األعمال جمتمعي� ًا ،وتقديم الدع�م للرواد

أكرب يمك�ن االعتامد عليه�ا يف تطوير املرشوع،

االجتامعيني ملس�اعدهتم يف تأس�يس مرشوعاهتم

ويف الوص�ول ملزي�د من العمالء واملس�تفيدين؛

وهل�ا بع�ض املب�ادرات االجتامعي�ة www.(.

مشكالت التشغيل ،وإجياد احللول للمشكالت

االجتامعي�ة من خالل وج�ود نخبة من املهتمني،

)tasamy.com

بحيث إن نشاطها يكون فيه تركيز أكرب عىل حل
التمويلي�ة ،وح�ل املش�كالت اإلداري�ة ،كما
أهن�ا تق�دم جانب� ًا تعليمي� ًا وتدريبي ًا أكبر منه يف

ب) املرسع�ات :ال ختتل�ف املرسع�ات ع�ن
احلاضن�ات كثير ًا ،فف�ي الوق�ت ال�ذي يكون

حاضن�ات األعامل الت�ي توفر بيئة تس�اعد عىل

ملشروع ،ف�إن املرسعات ت�أيت لتق�دم خدمات

مما س�بق نصل إىل أنه عىل الرغم من أن هناك تش�اهب ًا

في�ه دور احلاضنات املس�اعدة يف حتويل الفكرة

إطالق املرشوع (.)Cohen, 2013

تس�اعد عىل نمو املرشوع واس�تمراره ،وصوالً

فيام تشير ل�ه كل من احلاضن�ات واملرسعات إال

( )2013مرسع�ات األعمال بأهن�ا “ املنظامت

الفروق بينهام (:)Isabelle, 2013: 19

م�ن خلال التعلي�م والدع�م يف فترة حم�ددة؛

جدول رقم ( )2الفرق بني احلاضنات واملرسعات

الس�تدامته وق�د عرف�ت كوه�ن  Cohenع�ام

الت�ي تق�وم بالعم�ل م�ع جمموع�ة م�ن ال�رواد

للمس�اعدة يف انطلاق املشروع م�ن خلال

أن هناك أوج�ه اختالف ،واجلدول التايل يوضح

احلاضنات

املرسعات

برامج تس�اعد عىل اس�تمرارية املشروع ،وهي

تتناسب مع األفكار يف
مراحلها األولية

تتناسب مع املرشوعات القائمة
لتطويرها ومساعدهتا عىل النمو

أهنا تعمل مع جمموعات ذات أنش�طة متش�اهبة

عملياهتا طويلة حلد ما

عملياهتا قصرية

احلاضنات عبارة
عن مؤسسات

املرسعات عبارة
عن برامج يف مؤسسات

تتش�ابه مع احلاضن�ات ،ولكن ختتل�ف عنها يف

إىل ح�د كبري أكثر من العمل مع األفراد بش�كل

منف�رد”  )Cohen, 2013:33(.أو م�ن خلال

اإلرش�اد والتعليم والتثقيف ،إضافة إىل العمل

على القيام بآلية التش�بيك بين كل من صاحب
املرشوع ومن يتوقع منهم دعمه من مس�تثمرين

ورشكاء حمتملين ،فالبداية تك�ون مع احلاضنة
الت�ي توفر البيئ�ة األولية لتولي�د الفكرة وتوفري

املن�اخ املناس�ب لتحويله�ا ملرشوع ،لي�أيت دور

املرسعة من خالل العمل عىل مساعدة املرشوع
على النم�و الرسي�ع وحتقي�ق العوائ�د؛ أي أن

املرسع�ات ال تس�عى لتقديم مس�احات يمكن
العم�ل م�ن خالهلا ،ب�ل تقدم خدمات بش�كل

تعمل عىل بناء
استدامة للمرشوع

تعمل مع كل مرشوع
بشكل فردي
تركز عىل تطوير
املرشوع اقتصادي ًا

يف الغالب
مؤسساهتا غري ربحية

اهلدف العمل عىل تطوير
املرشوع بحد ذاته
ظهرت منذ أكثر
من ثالثة عقود تقريب ًا

جميدة بنت حممد الناجم :ريادة األعامل االجتامعية (مفهومها  -مقوماهتا  -دورها يف حتسني خدمات الرعاية االجتامعية)

تعمل عىل تطوير أجزاء
حمددة من املرشوع

تعمل مع جمموعات لدهيا
مرشوعات متشاهبة
تركز عىل نمو املرشوع
يف الغالب مؤسساهتا ربحية
اهلدف تطوير قدرات
وإمكانيات الرائد ليطور أعامله
ظهرت خالل العقد املايض
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ثالث ًا :الترشيعات والقوانني واإلجراءات :عىل الرغم

أما عدم وضوح الترشيعات أو حتى غياهبا فيؤثر س�لب ًا،

ذاتية حلل مش�كالت اجتامعية ،يدفعها حس املس�ؤولية

م�ا نجده يف ال�دول املتقدم�ة من إقبال على مرشوعات

من أن ريادة األعامل االجتامعية هي عبارة عن مبادرات

ويقلل من االجت�اه نحو ريادة األعامل االجتامعية ،ولعل

االجتامعي�ة إال أهن�ا تتم من خلال برامج ومرشوعات،

ري�ادة األعامل االجتامعي�ة هو نتاج لوج�ود الترشيعات
ووضوحه�ا؛ خصوص� ًا تل�ك الت�ي تدع�م وتش�جع

تس�اعد الرواد على تأس�يس مرشوعاهتم ،واس�تدامتها

مشكالهتم .يف حني أن املشاركة املجتمعية تقل يف الدول
النامي�ة ،وخصوص� ًا الدول الت�ي ال يوجد فيه�ا قوانني

وبالتايل حتى تتأس�س هذه الربامج واملرشوعات وتنمو
فال ب�د من وجود حزمة من األنظم�ة والترشيعات التي

بع�د ذلك .ولعل أول م�ا يمكن االعتامد عليه هو وجود
إرادة سياس�ية م�ن ُّصن�اع الق�رارات ،وقناع�ة بأمهي�ة

املش�اركة املجتمعي�ة يف حل املش�كالت القائم�ة ،فإذا مل

تك�ن تل�ك القناعات موج�ودة فلن تك�ون ألي مبادرة
ص�دى ومردود .ويعقب ذلك س�ن ترشيع�ات وأنظمة

تساعد عىل إنشاء مؤسسات داعمة للرواد؛ سوا ًء كانت

تابعة لقطاع�ات حكومية؛ مثل مراك�ز ريادة األعامل يف

املب�ادرات املجتمعي�ة ،ومس�امهة أف�راد املجتمع يف حل

وترشيع�ات تدع�م وتش�جع على إجي�اد املرشوع�ات،
وصنع املبادرات االجتامعية.

رابع� ًا :وع�ي وقب�ول جمتمع�ي :ختتل�ف املجتمعات

فيما بينه�ا يف تقدمها ووعيه�ا ويف قدرهتا على التعاطي

م�ع مش�كالهتا ومواجهته�ا واملس�امهة يف حله�ا ،فعادة

املجتمع�ات املتخلف�ة تع�اين م�ن األمية ونق�ص قنوات

اجلامعات ،أو تلك التابعة لرشكات يف القطاع اخلاص ،أو

التواص�ل بين أف�راد املجتم�ع ومكوناته ،مم�ا جيعل نمو
احل�س املجتمعي فيه�ا ضعيف ًا ،عىل عك�س املجتمعات

والترشيع�ات الت�ي تدع�م إنش�اء املؤسس�ات الصغرية
 )Eyal-cohen, 2014(.ونظ�ر ًا لالهتامم العاملي مؤخر ًا

ومس�احات كبرية تتاح ملش�اركة أفراد املجتمع يف حتقيق
األه�داف التنموي�ة بعيدة امل�دى التي خت�دم توجهاهتا.

إىل تنش�يط العمل املجتمعي ،فقد أصبح هناك عمل عىل

أن يك�ون هناك وعي من قب�ل أفراد املجتمع بدورهم يف

مؤسس�ات غري ربحية أنشئت لريادة األعامل االجتامعية
خصيص� ًا ،إضاف�ة إىل وج�ود حزم�ة م�ن التنظيمات

باملش�اركة املجتمعية يف تنمية اقتصاديات الدول ،إضافة

تطوير األنظمة واس�تخدامها لصالح دعم هذا النوع من

املتقدم�ة الت�ي تتمي�ز بمس�تويات مرتفع�ة م�ن التعليم،

وعلي�ه فإن ريادة األعمال االجتامعية حت�ى تزدهر البد

حل املش�كالت ،ويف قدرهتم على التعامل مع املعوقات

األنش�طة ،باعتبارها روافد اقتصادي�ة مؤثرة؛ من خالل

الت�ي حتد من تقدم املجتمع؛ من خالل ابتكار احللول يف

األعامل ،فوجود حزمة من الترشيعات ختفف من خماطر

وتط�وره لألفضل ،ولع�ل هذا املقوم هو م�ا جيعل ريادة

وض�ع القوانني التي تس�هل عملية متويل مش�اريع رواد

فش�ل مرشوعات رواد األعامل ،وتساعدهم عىل تطوير

ش�كل أنش�طة وبرامج تقدم خدمات حتس�ن م�ن الوقع
األعامل االجتامعي�ة تنجح يف املجتمعات الغربية؛ حيث

األعامل االجتامعية ،فإن وجود التس�هيالت والضامنات

إهن�ا ظه�رت يف الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة والدول
األوروبي�ة ،وخالل العقدين املاضيين أيض ًا بدت تلقى

وإقب�ال أفراد املجتمع عىل البدء يف مش�اريعهم الريادية.

األوس�ط مازالت يف بداياهتا ،وهناك حاجة لنرش الوعي

أعامهلم واستمراريتها ( .)Dutta et al, 2013ويف ريادة

الترشيعي�ة ووضوح اإلجراءات يش�جع على تطويرها،
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بأمهيته�ا من خالل العمل عىل توس�يع دائرة اهتامم أفراد

الت�ي حتك�م أس�اليب عم�ل املنظمات احلكومي�ة ع�ن

املجتم�ع بكل أطيافه بالعم�ل املجتمعي املبتكر .وحيث

مواجهتها بالشكل املطلوب ،ومن هنا ظهرت اجتاهات

ح�راك جمتمع�ي أرسع للتجاوب مع مش�كالت الواقع؛
خصوص ًا يف ظل األزمات الراهنة؛ س�واء كانت سياسية

واخلدم�ات ،فظه�ر عىل س�بيل املثال ما ع�رف بربامج

املس�ؤولية االجتامعي�ة  Social Responsibilityالتي

أفرادها ،وذلك للتعاطي مع املش�كالت وحلها حتى ال

غايته�ا البعي�دة ربحي�ة إال أهن�ا يف الغال�ب تتج�ه نحو

إن ه�ذه ال�دول ه�ي يف حاج�ة أكبر ألن يك�ون هن�اك

أو اقتصادية ،أدت لرتاجع احلكومات عن التزاماهتا جتاه

تتفاق�م ويرتتب عليه�ا اهنيارات يف بن�اءات املجتمعات

( .)Naem, 2014ل�ذا ف�إن قب�ول أف�راد املجتم�ع

للمسامهة يف حل األزمات ،وعدم االعتامد عىل ما تقدمه
احلكومات مه�م جد ًا يف زيادة اإلقبال عىل تبني أنش�طة
ريادة األعامل االجتامعية.

ريادة األعامل االجتامعية ودورها يف حتسين خدمات

الرعاية االجتامعية:

نح�و إجياد حل�ول رسيعة وفعال�ة ،فتعددت األنش�طة

تُق�دَّ م يف الغال�ب م�ن قب�ل منظمات ربحي�ة ،وإن كان
تقديم خدمات ُمش�بعة الحتياج�ات املجتمع أو قطاع
منه .ومن أشكال خدمات الرعاية أيض ًا تلك التي يقوم

هب�ا يف الغال�ب ناش�طون اجتامعيون ،والت�ي اعتمدت

يف بداياهت�ا عىل جمهودات تطوعي�ة تفتقر للتنظيم ،ومن

ثم تط�ورت لتظه�ر يف هيئة مرشوع�ات خدمية هتدف
إلح�داث تغيير اجتامع�ي ،وحتقيق قيم�ة اجتامعية من
خالل مرشوع حمدد.

ب�دأ ينف�ذ يف أرض الواق�ع برامج وخدم�ات أعدها

ونفذه�ا ناش�طون اجتامعي�ون ،اتس�مت بصف�ة الريادة

ظل�ت ومازال�ت املش�كالت املتعلق�ة بجوان�ب
الرعاية االجتامعية هاجس ًا مقلق ًا لكل املنتمني للسياسة

لكوهنا اتصف�ت باإلبداع ،واعتامدها عىل موارد بس�يطة

عالق�ة وغير مش�بعة يعن�ي وجود أف�راد غير راضني

 .)2014ولع�ل ظه�ور مفه�وم ري�ادة األعمال يف إطار

واالقتصاد واالجتامع؛ إذ إن وجود مشكالت اجتامعية

ع�ن الواقع املعيشي ،وبالتايل يتوقع أن يك�ون أداؤهم

وإنجازه�م وانتامؤهم قليلاً .وتتنافس الدول فيام بينها
يف تقدي�م الرعاية االجتامعية وتنوع يف أس�اليبها ،فقبل

ع�دة عقود من الزمن كانت الدول�ة بقطاعها العام هي

ومتوي�ل قد يك�ون خارجي ًا يف غالب األح�وال (Zaeri,

األعمال التجاري�ة أ ّث�ر كثير ًا على تط�ور مفه�وم ريادة

األعمال االجتامعي�ة ،وتبلوره كنوع من أنواع وأش�كال
خدمات الرعاي�ة االجتامعية ،إال أن الري�ادة االجتامعية
أصبح�ت مؤخ�ر ًا ش�ك ً
ال م�ن أش�كال تقدي�م خدمات

املعني�ة بتقدي�م خدم�ات الرعاي�ة االجتامعي�ة لألفراد

الرعاي�ة االجتامعي�ة يف املجتمع�ات احلديث�ة؛ خصوص ًا

املجتم�ع ،ص�ار هناك توج�ه لتقديم خدم�ات وبرامج

من خالل تبني استراتيجيات التمكين لفئات املجتمع

واملجتمعات ،وعندما مل تستطع أن حتقق تطلعات أفراد
رعاية اجتامعية عن طريق القطاع اخلاص بشقيه الربحي

 Profitوغري الربحي ( Non-Profitالورفيل.)2012 ،

واس�تمر احلال عىل ذلك النحو ،ولكن لألس�ف كانت

تظهر مش�كالت مس�تجدة وطارئة تعجز البريوقراطية

تل�ك التي حترص عىل تنمية مس�امهة األفراد يف املجتمع
املختلف�ة؛ بحي�ث يتحول�ون م�ن جم�رد مس�تفيدين من

اخلدم�ات ملقدمني هل�ا .ولعل االهتامم بحقوق اإلنس�ان
وحقوق املواطنة يف العقود األخرية كان أحد أسباب دفع
الش�باب نحو حتميلهم جزء ًا من املسؤوليات املجتمعية؛
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م�ن خالل قيامهم باملبادرات واملس�امهات باملرشوعات

 -3املش�اركة :فتك�ون بتقبل الف�رد ألدوار اجتامعية

الصغيرة لدعم االقتصادي�ات املحلية ،وحتقي�ق التنمية

تتناس�ب م�ع قدرات�ه وإمكانيات�ه (املصطف�ى،

وهن�اك ارتب�اط بين ري�ادة األعمال االجتامعي�ة،

الت�ي تس�اعد اجلامعة على أن تش�بع احتياجاهتا،

االجتامعي�ة وحتقيق االس�تدامة ،كام أن هل�ا عالقة بمهنة

(اللحي�اين .)2011 ،ويف واقع األم�ر فإن هناك

االجتامعية.

وع�دد من قضايا الرعاي�ة االجتامعية؛ ومنها املس�ؤولية

 .)2014إضاف�ة إىل اشتراك الف�رد يف األعمال
وحتل مشكالهتا من خالل العمل عىل مواجهتها

اخلدم�ة االجتامعية الت�ي تعد أحد أهم امله�ن التي تعنى

مؤسس�ات اجتامعي�ة متع�ددة هل�ا دور يف تنمي�ة

سيتم فيام يأيت تناول عالقة رياد األعامل االجتامعية هبذه

التنشئة االجتامعية أحد أهم املؤسسات التي يقع

ري�ادة األعمال االجتامعي�ة واملس�ؤولية االجتامعية:

ويأيت عىل رأسها األرسة من خالل عملية التنشئة

بتنفي�ذ برام�ج وخدم�ات الرعاي�ة االجتامعي�ة ،وعلي�ه
القضايا:

تعتبر ري�ادة األعمال االجتامعي�ة أح�د مظاه�ر وصور

املس�ؤولية االجتامعي�ة الت�ي متثل أح�د القي�م املجتمعية
العاكس�ة النتماء الف�رد ملجتمع�ه ،وإحساس�ه بنواح�ي
القص�ور الت�ي يع�اين منه�ا أف�راده ومجاعات�ه؛ وذل�ك
م�ن خلال العمل عىل س�د تل�ك االحتياج�ات بتقديم

خدم�ات تش�بعها ،وتعبر ع�ن التزام�ه جت�اه املجتم�ع

وقضاي�اه املختلف�ة ،وح�س املس�ؤولية االجتامعية وإن
كان�ت ذاتية املنش�أ إال أن هن�اك جانب ًا منها يتم اكتس�ابه
من خالل التفاع�ل االجتامعي ،واملس�ؤولية االجتامعية

تتكون من ثالثة عنارص هي:

ح�س املس�ؤولية االجتامعي�ة ،ومتثل مؤسس�ات
على عاتقه�ا تنمية ح�س املس�ؤولية االجتامعية،
االجتامعية ،فإذا ما تبنت أس�اليب تنش�ئة س�وية
فإهن�ا ستش�كل وعي� ًا اجتامعي� ًا ممي�ز ًا ألفراده�ا،

يس�اعدهم عىل التع�اون مع اآلخري�ن والتكافل

معهم (بن عبيد .)2015 ،وهذه القيم هي النواة

الت�ي يمك�ن م�ن خالهل�ا أن ينم�و ح�س العمل

االجتامع�ي ل�دى األبن�اء مس�تقبالً ،ويمك�ن أن

يتطور ليصل إىل تنفيذ برامج ومرشوعات ريادية

ختدم املجتم�ع وحتقق غاياته .وإىل جانب األرسة
أيض� ًا هن�اك مس�ؤولية تق�ع على عاتق املدرس�ة
باعتباره�ا املؤسس�ة الثانية يف تش�كيل ش�خصية

 -1االهتامم :وهو يكون باحلرص عىل ترابط مجاعات

األف�راد من خالل م�ا تقدمه من مناه�ج تعليمية

أش�كال االهتمام باجلامع�ة التوح�د معه�ا وم�ع

وأخالقيات نبيلة (املصطفى .)2014 ،ولعل من

املجتمع ومتاس�كها وبلوغها أهدافه�ا ,ولعل أبرز
اهتامماهتا والعمل من أجلها (اجلهني.)2010 ،

 -2الفه�م :ع�ن طري�ق فه�م الف�رد ملجتمع�ه؛ م�ن

تلك القيم :املس�ؤولية االجتامعي�ة ،والقدرة عىل
اإلحس�اس باحتياجات املجتمع ،ومع الدعوات

حيث نظم�ه وقيم�ه وثقافت�ه ،وامله�ام واألدوار

املتزاي�دة لتمكين الش�باب ،وع�دم االعتامد عىل

وترصفاته وقيمة س�لوكياته عىل اجلامعة (اهلذيل،

إضافة إىل احلراك املجتمعي الواس�ع الذي شهده

املوكلة لكل فرد ،وأن يدرك الفرد آثار س�لوكياته

.)2009
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االجتامعي�ة وج�دت حاضن�ة جي�دة لتتبل�ور

لضمان وجود عوائد تس�اعد عىل اس�تمراره ،إضافة إىل

ق�درة املرشوع على تطوير املهارات اإلداري�ة والتنفيذية

كش�كل من أش�كال العمل املجتمعي والنش�اط
االقتصادي يف آن واحد ،وهذا ما جيعلها نش�اط ًا

ل�دى القائمني علي�ه .وحتى يمكن أن حتقق االس�تدامة

الوعي باحتياجات املجتم�ع ،والقدرة عىل إدارة

لتحدي�د إمكاني�ة اس�تدامة املرشوع من عدمه�ا ،وهناك

التي تالزم أنش�طة الريادة ،إىل جانب أهنا تعكس

الربام�ج على االس�تمرار واالس�تقالل ضم�ن قدرات

حيث تشترك معها يف األه�داف والغايات ،ويف

الق�درة عىل تنظيم املس�تفيدين ،وتوفري التدريب ملقدمي

حلول ابتكارية هلا (.)Mitra&Borza, 2011

قياس مس�تمر ل�رىض املس�تفيدين ،واآلث�ار االجتامعية

ذا طبيع�ة متمي�زة ،وخاص�ة أن�ه مزي�ج م�ا بين
وتنفي�ذ املرشوع�ات ،إضاف�ة إىل س�مة اإلب�داع

شك ً
ال من أش�كال وصور املسؤولية االجتامعية؛
مس�امهتها يف ح�ل مش�كالت املجتم�ع ،وإجي�اد

ريادة األعامل االجتامعية واالستدامة:

تتنوع األنشطة التي تقدم من خالل أفراد ومجاعات أو

حتى منظامت هبدف غري ربحي أو حتى تطوعي وخريي

يف مرات متعددة ،وهناك العديد من احلمالت والربامج
الت�ي ت�رى النور ،وحتق�ق أهداف ًا ومن ث�م ختبو وختتفي،
والسبب خلف ذلك غياب إستراتيجية االستدامة عند

مقدميه�ا والقائمين عليه�ا .فعدم وجود غاي�ات بعيدة

امل�دى ،أو وجود آلية حمددة للتمويل وخطة لالس�تمرار
جتع�ل املوض�وع حمض� ًا للصدف�ة ,وق�د يتوقف النش�اط

بمج�رد وج�ود أي عائ�ق ،فاالعتماد على املجه�ودات

الش�خصية وعىل التربعات يف متوي�ل املرشوعات بدون
وجود خطة جلعل التمويل من املصادر الثابتة نسبي ًا ،هو
م�ا جيعل نش�اط الريادة االجتامعية خيتلف عن األنش�طة

ال ب�د م�ن وج�ود عن�ارص وم�ؤرشات يمك�ن قياس�ها
عدة عوام�ل يمكن أن تؤخذ كم�ؤرشات لتحديد قدرة

املجتمع والفئة املس�تهدفة عىل وجه التحديد ،إضافة إىل

اخلدم�ة ،ووج�ود آلي�ة للتموي�ل والتس�ويق ،إىل جانب
واالقتصادية املرتتبة عىل املرشوع (حسن.)1996 ،

ريادة األعامل االجتامعية ومهنة اخلدمة االجتامعية:

تع�د مهن�ة اخلدم�ة االجتامعي�ة م�ن املهن اإلنس�انية

الت�ي تس�عى إلش�باع احتياج�ات األف�راد واجلامع�ات
واملجتمع�ات؛ من خلال مس�اعدهتا يف تقديم خدمات

الرعاية االجتامعية ،وتبني موضوعاهتا؛ لتكون خدمات
مؤسس�ية يستفيد منها األفراد ،فعندما يستجد شكل من

أش�كال برام�ج الرعاية االجتامعي�ة ،فإنه س�يكون ملهنة
اخلدم�ة االجتامعي�ة دور يف تقديم هذا الربام�ج ،وعليه
ف�إن مهن�ة اخلدمة االجتامعي�ة يمكن أن تس�اهم يف نرش
ثقاف�ة ريادة األعمال االجتامعي�ة من خالل ع�دة أوجه
يمكن إمجاهلا فيام يأيت:

 -1تعلي�م اخلدم�ة االجتامعي�ة :يمك�ن العم�ل على

اخلريي�ة والتطوعي�ة األخ�رى ،فمرشوع�ات الري�ادة

تضمين موضوع�ات ري�ادة األعمال االجتامعية

وحتقي�ق اس�تدامة للمشروع لفترات طويل�ة .وه�ذا

فمق�ررات مث�ل(إدارة املؤسس�ات االجتامعي�ة)

ع�ن االس�تعانة باملمولين؛ كأن يكون ربحي� ًا للمرشوع

م�ن املقررات الرئيس�ة التي يتعلمه�ا طلبة اخلدمة

االجتامعي�ة ال ب�د أن تض�ع يف اعتباره�ا االس�تمرارية
يتأت�ى من خلال العمل على إجياد مص�ادر متويل تغني

يف مق�ررات ومناه�ج تعلي�م اخلدم�ة االجتامعية،

و(تقوي�م املرشوعات والربام�ج االجتامعية) هي

جميدة بنت حممد الناجم :ريادة األعامل االجتامعية (مفهومها  -مقوماهتا  -دورها يف حتسني خدمات الرعاية االجتامعية)
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االجتامعي�ة ،ويت�م تدريس�ها يف أقس�ام اخلدم�ة

أس�اس ال ب�د أن يك�ون ل�دى الرائ�د االجتامعي

الواقع وحتليله ،وتلمس االحتياجات واكتشافها،
وهذه املهارات تتطلب نس�ق ًا م�ن املعارف والقيم

قابلة للتطبي�ق والتنفيذ يف الواقع .كام أن من يتجه

املهن�ي للخدم�ة االجتامعي�ة ،ويمك�ن العمل عىل

االجتامعي�ة ،ومث�ل ه�ذه املق�ررات ه�ي متطلب
معرفة به؛ حتى يتسنى له تطوير أفكاره ملرشوعات

لدراسة اخلدمة االجتامعية هم يف الغالب أشخاص
لدهيم اهتامم باملجتمع وبمشكالته ،وبالتايل يمكن
توجيهه�م بأال يكونوا جم�رد مقدمي خدمات ،بل

واالجتاه�ات الت�ي ال ب�د أن توجد ل�دى املامرس

تطويره�ا وتدعيمه�ا أكث�ر بفك�رة اإلب�داع؛ حتى

يتس�نى صقل مهارات األخصائيين االجتامعيني،
ويمك�ن أن يكون�وا رواد ًا اجتامعيين قادرين عىل

مبتك�ري خدمات م�ن خالل تلم�س احتياجات

حل مشكالت املجتمع بطرق أكثر ابتكارية.

أن تغري من واقعهم وحتسنه .ويف الواقع فإن هناك
جتارب� ًا يف العامل ألخصائيني اجتامعيني اس�تطاعوا

يع�د البح�ث االجتامعي أحد أس�س مهن�ة اخلدمة
االجتامعية ،وهناك إنتاج علمي وبحثي كبري يقدمه

وخدمات ،ساعدت مستفيدين من خدمات مهنة

أكانوا أكاديميني أم باحثني أم ممارسني ,ويف الغالب

املجتمع وقياس�ها ،ومن ثم ابتكار خدمات يمكن

أن يكون�وا رواد ًا ناجحني من خالل ابتكار برامج
اخلدمة االجتامعية يف حتسني حياهتم بصورة أفضل

(بن سعيد.)2014 ،

 -2التدري�ب :يمك�ن أن تس�اهم مهن�ة اخلدم�ة
االجتامعي�ة يف تقدي�م التدري�ب للراغبين يف
أن يكون�وا رواد ًا اجتامعيين م�ن الناش�طني

 -3إجراء البحوث االجتامعية وتقديم االستش�ارات:

املتخصص�ون يف مهن�ة اخلدم�ة االجتامعية؛ س�واء

ف�إن ه�ذه البح�وث تتج�ه الكتش�اف مش�كالت

املجتم�ع ،والتعرف عىل نواح�ي القصور والنقص
ٍ
بحاج�ة للمواجه�ة والتعام�ل معه�ا
الت�ي ه�ي

مب�ارشةً ،ويمكن االس�تفادة منه�ا يف توجيه اهتامم

الناش�طني االجتامعيين نح�و القضايا الت�ي حتتاج

االجتامعيين؛ وذل�ك بالعمل على تقديم دورات

عم ً
ال لتطويرها وحتس�ينها .كما يمكن ملهنة اخلدمة

تأسيس املرشوعات االجتامعية ،ودراسة جدواها

املس�تقبل ،وم�ا يمك�ن أن يس�تجد من مش�كالت

هلم يف كيفية إدارة املؤسسات غري الربحية ،وكيفية
وتقوي�م نجاحه�ا ،إضافة إىل تزويده�م بمهارات
البحث االجتامعي الس�تقصاء حاجات املجتمع،

والتعرف على متطلبات�ه وثقافت�ه وطبيعته؛ حيث

االجتامعي�ة من خلال البحث العلمي اس�ترشاف

قد حتت�اج إجياد خدمات للتعام�ل معها .كام يمكن

أن يعم�ل املنتم�ون هلا من باحثين وأكاديميني عىل
التع�اون مع مؤسس�ات دع�م وتولي�د مرشوعات

إن كل ه�ذه العوام�ل هل�ا دور رئي�س يف نج�اح

الري�ادة االجتامعية (احلاضن�ات واملرسعات)؛ من

األمر ف�إن اجلدارات التي جيب أن يتمتع هبا الرائد
االجتامعي ال ختتلف كثري ًا عن تلك اجلدارات التي

وتقدي�م التوجي�ه؛ حت�ى تك�ون اخلدم�ات

مرشوعات ريادة األعمال االجتامعية .ويف حقيقة

يتسم هبا خريج مهنة اخلدمة االجتامعية؛ من حيث
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مه�ارات التفكير اإلبداعي ،والقدرة عىل دراس�ة

خلال تقديم االستش�ارات لل�رواد االجتامعيني،

واملرشوع�ات املقدم�ة معبرة فعلي� ًا ع�ن احتي�اج
جمتمعي ،مما يضمن هلا االستمرار والديمومة.
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تعليق ختامي:

تن�اول ه�ذا البح�ث موضوع� ًا حديث� ًا يف جم�ال العم�ل
االجتامع�ي واالقتصادي على حد س�واء ،أال وهو موضوع
ري�ادة األعامل االجتامعية التي تلقى حالي ًا اهتامم ًا واس�ع ًا من
قب�ل العديد من املتخصصني واملهتمني ،وعلى الرغم من أن
ري�ادة األعامل االجتامعية حتقق تقدم ًا ملحوظ ًا يف العديد من
دول الع�امل ،إال أهن�ا مازالت يف بداياهت�ا يف جمتمعاتنا العربية،
ويف املجتمع السعودي عىل وجه التحديد ،مع أن التوجهات
احل�ارضة نح�و مزيد م�ن مش�اركة األف�راد يف تنمي�ة املوارد
البرشي�ة ،فخط�ة التنمي�ة الع�ارشة (1436ه�ـ 1440-هـ)
رك�زت عىل موض�وع التمكين لفئ�ات املجتم�ع ورشائحه
املختلفة ،والتح�ول من الرعوية احلكومي�ة املبارشة إىل مزيد
من مش�اركة املجتمع بمؤسس�اته ومجاعاته وأفراده يف حتقيق
تنمي�ة اجتامعي�ة حقيقي�ة ،تعبر ع�ن احتي�اج فعيل ،وتش�بع
حاجات رضورية هلا أولوية أكثر من سواها(وزارة التخطيط،
 .)2016والريادة االجتامعية هي إحدى السبل لتحقيق هذا
التوجه ،فمن خالهلا يمكن استثارة الشباب نحو تقديم أفكار
ابتكارية تالمس الواقع االجتامعي؛ من خالل أنشطة وبرامج
جدي�دة ،تس�تطيع االس�تمرار والديمومة يف حتقي�ق أهداف
تالمس جوانب الرعاي�ة االجتامعية .لذا فإن الكتابات حول

هذا املوضوع وتناوله بالطرح العلمي ،سيجعل ثراء يف أدبيات
املوضوع بشكل يساهم يف وعي جمتمعي عن مسامهات ريادة
األعامل االجتامعية يف تطوير مظاهر العمل االجتامعي ،ومن
ثم يش�جع الكثري منهم على االنخ�راط يف مرشوعات ريادة
األعامل االجتامعية وتقديمها بصور متعددة.
وقد سعت الباحثة من خالله إىل تقديم يشء من املعرفة
يف موض�وع ريادة األعمال االجتامعية ومقوماهت�ا ،لعل أن
جي�د فيها من لدي�ه اهتامم  -من مؤسس�ات اجتامعية وأفراد
 معلومات تس�اعده يف تطوير أفكار ابتكارية وريادية ،كاميمك�ن أن يكون بداية يس�تفيد منها باحثون آخرون هيتمون
بقضايا الرعاية االجتامعية بشكل عام ،وموضوعات الريادة

االجتامعية عىل وجه اخلصوص؛ لالنطالق ملزيد من البحث
العلم�ي يف املوضوع وتناوله من جوانب خمتلفة ،بام يس�اعد
على جعله موضوع ًا يمكن طرحه يف املؤسس�ات التعليمية
ومن خالل وس�ائل اإلعلام املتعددة؛ حت�ى يمكن أن جيد
صدى يساعد عىل تنمية فكر الريادة االجتامعية يف املجتمع.

التوصيات:

 -1العم�ل عىل تنظي�م حمارضات ومؤمت�رات حول
ري�ادة األعمال االجتامعي�ة لنرشه�ا كثقاف�ة بني
أف�راد املجتم�ع ،بام يس�اعد عىل اكتش�اف الرواد
واملبتكرين يف جماالت العمل االجتامعي.
 -2العم�ل عىل تنظي�م إجراءات تنفي�ذ مرشوعات
ريادة األعامل االجتامعي�ة ،وإصدار أدلة إجرائية
لذلك ،واالهتامم هبا ،باعتبارها قطاع ًا جديد ًا من
قطاعات العمل األهيل االجتامعي.
 -3تبني املؤسس�ات االجتامعية فكرة ريادة األعامل
االجتامعي�ة ،والعم�ل كحاضنات لتولي�د أفكار
ري�ادة األعمال االجتامعية ،واالس�تثامر يف متويل
مرشوعاهت�ا؛ ألهنا فع ً
ال الصورة األفضل لتمكني
شباب وشابات املجتمع يف العمل االجتامعي.
 -4يق�ع على عات�ق املؤسس�ات التعليمي�ة؛ وعلى
رأس�ها اجلامعات الدور األكرب يف نرش فكر ريادة
األعمال االجتامعي�ة بني الطلبة ،ل�ذا ال بد من أن
يك�ون هن�اك مراكز متخصصة الكتش�اف الرواد
والناشطني االجتامعيني ،ومساعدهتم عىل حتويل
أفكارهم خلدمات اجتامعي�ة ابتكارية؛ من خالل
تضاف�ر جه�ود القائمين على تلك املؤسس�ات،
واالستفادة من خربات املتخصصني واإلمكانات
املتاح�ة يف البيئ�ة اجلامعية ،بام يس�اعد عىل تطوير
برامج ومرشوعات اجتامعية ختدم املجتمع وتعرب
عن شكل من أشكال املسؤولية االجتامعية.
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املراجع العربية:

قائمة املراجع

 -ب�ن س�عيد ،النا حس�ن ( ،)2014ري�ادة األعامل

 اللحي�اين ،أزه�ار صلاح ( ،)2011التفكيراألخالق�ي وعالقت�ه باملس�ؤولية االجتامعي�ة يف

ض�وء بعض املتغريات األكاديمي�ة لدى عينة من

االجتامعي�ة وموق�ف اخلدم�ة االجتامعي�ة منها،

طالب�ات جامع�ة أم القرى بمدينة مك�ة املكرمة،

اجلمعي�ة الس�عودية لعل�م االجتماع واخلدم�ة

 -الورفلي ،مه�ا ( ،)2012الرعاي�ة االجتامعي�ة

بحث منش�ور باملجل�ة االجتامعية الص�ادرة عن

االجتامعي�ة ،جامع�ة اإلم�ام حمم�د ب�ن س�عود

اإلسالمية.

 بن عبي�د ،عهود ن�ارص ( ،)2015دور األرسة يفتنمية املس�ؤولية االجتامعية لدى أبنائها ،رس�الة
ماجس�تري غير منش�ورة ،كلي�ة اآلداب ،جامع�ة

امللك سعود.

 اجلف�ري ،ياسين وحبي�ب ،شكيلوباش�يخ،عبداللطي�ف ( ،)2005حاضن�ات األعمال
ومس�تقبل األعمال الصغيرة ،جمل�ة البح�وث

رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة أم القرى.

وحق�وق اإلنس�ان ،جمل�ة دراس�ات يف اخلدم�ة
االجتامعي�ة والعل�وم اإلنس�انية ،جامعة حلوان،
العدد ،33 :اجلزء.2673-2694 ،7

 اهل�زاين ،اجلوه�رة ( ،)2015دور حاضن�اتاألعمال يف دع�م رواد األعمال واملرشوع�ات

الصغرية :دراس�ة مطبقة على حاضنات األعامل
يف مدين�ة الري�اض ،جمل�ة اخلدم�ة االجتامعي�ة

(اجلمعي�ة املرصي�ة لألخصائيين االجتامعيني)،
عدد .69-15 ،54

التجارية (كلية التجارة -جامعة الزقازيق) ،جملد

 -اهلذيل ،نايف رساج ( ،)2009االجتاه نحو ظاهرة

 -اجلهن�ي ،حن�ان عطي�ة ( ،)2010دور اإلعالم يف

املتغيرات األخرى ل�دى طلبة املرحل�ة الثانوية،

 ،27عدد .411-391 ،2

تعزيز املسؤولية االجتامعية لدى الشباب ،املؤمتر
العلم�ي احلادي عشر للن�دوة العاملية للش�باب

اإلسالمي يف جاكرتا ،اجلزء .3

اإلرهاب وعالقته باملسؤولية االجتامعية وبعض

رس�الة ماجس�تري غير منش�ورة ،كلي�ة اآلداب،

جامعة أم القرى.

 حس�ن ،زين�ب يوس�ف ( ،)1996االس�تدامة يفمشاريع التنمية املحلية يف األردن (دراسة ميدانية

ملش�اريع حياكة البس�ط التقليدي�ة املنفذة من قبل
املؤسس�ات غري احلكومية) ،رسالة ماجستري غري

منشورة ،اجلامعة األردنية.

 املصطف�ى ،زي�ن العابدي�ن ( ،)2014املس�ؤوليةاالجتامعي�ة ل�دى الش�باب :املرحل�ة اجلامعي�ة
نموذج� ًا ،جمل�ة أم�ة اإلسلام العلمي�ة ،جامع�ة
السودان ،عدد .189 -161 ،14

100

جميدة بنت حممد الناجم :ريادة األعامل االجتامعية (مفهومها  -مقوماهتا  -دورها يف حتسني خدمات الرعاية االجتامعية)

هـ1439  ذو القعدة- م2018  أغسطس،)14(  العدد،مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

in the Recent 25 Years. Proceedings of
the 2nd International OFEL Conference
on Governance, Management and
Entrepreneurship, 4th - 5th April, 2014,
Dubrovnik, Croatia.
- Dacin, M. T., &Dacin, P. A. (2011). Social
Entrepreneurship: A critique and future
directions. Organization Science, Vol.
(22). No.(5), 1203–1213.
- Dees, J., Gregory, J. E., & Peter.E. (2001).
Enterprising Nonprofits: A Toolkit for
Social Entrepreneurs. New York: John
Wiley & Sons, Inc.
- Dutta, N. Sobel, R. Roy, S. (2013).
Entrepreneurship and Political Risk.
Journal of Entrepreneurship and Public
Policy. Vol. (2). No. (2). pp. 130143-.
- Elkington, J., &Hartigan, P. (2008). The
power of unreasonable people: How
social entrepreneurs create markets that
change the world. Boston, MA: Harvard
Business Press.
- Eyal-Cohen, M. (214).Legal Mirrors of
Entrepreneurship.Boston Collage Law
Review.Vol. (55). pp. 719773-.
- Hansen M. Horhia. N. Breger. J. (2000).
The State of the Incubator Market
Space, Harvard Business School.
- Isabelle, D. (2013). Key Factors Affecting
a technology Entrepreneur’s, Choice of
Incubator or Accelerator.Technology
Innovation management review.www.
timreview.ca.
- Leadbeater, C. and Goss, S. (1998).
Civic Entrepreneurship, Demos/Public
Management Foundation, London.
- Mair, J. Marti, I. (2006). Social
Entrepreneurship Research: A source

101

:املراجع األجنبية

-Abo Saifan, S. (2012). Social Entrepreneurship:
Definition and Boundaries. Technology
Innovation Management Review. February
2012 PP. 2227-.
- Aernoudt, R. (2004). Incubators: Tool
for Entrepreneurship?.Journal of small
Business Economics.Vol. (23). 127- 135.
- Ashoka, U.& Brock, D. 2011, The Social
Entrepreneurship Education Resource
Handbook. for colleges and universities
engaged in teaching, research and
applied learning in social entrepreneur.
The fifth edition.
- Austin, J., Stevenson, H., & Wei-Skillern,
J. (2006). Social and commercial
entrepreneurship: Same, different, or
both? Entrepreneurship: Theory &
Practice, Vol (30). No. (1), 1–22.
- Borza, A., Mitra, C., Nistor, R., Bordean,
O. (2009), “Social Enterprise and
Competitiveness”,Management
&
Marketing, Vol. 4, No. 3, pp. 193- Certo, S. T., & Miller, T. (2008). Social
entrepreneurship: Key issues and concepts.
Business Horizons,Vol.( 51), pp267–271.
Cohen, S , (2013). How to Accelerate Learning
: Entrepreneurial Ventures Participating in
Accelerator Programs. Doctoral Thesis.
Kenan- Falger School of Business.
- Cook, B., Dodds, C., &Mitchell,W.
(2001). Social entrepreneurship: False
premises and dangerous forebodings.
Centre of Full Employment and Equity,
University of Newcastle, Working
Paper pp. 0124-.
- Dabic, M. &Skuric, N. (2014).Why Social
Entrepreneurship Research Increased

) دورها يف حتسني خدمات الرعاية االجتامعية-  مقوماهتا-  ريادة األعامل االجتامعية (مفهومها:جميدة بنت حممد الناجم

هـ1439  ذو القعدة- م2018  أغسطس،)14(  العدد،مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

people in the Finnish welfare state. Poznan
university of Economic Review.Vol. (13),
No. (1). Pp 724-.
- Salarzehi, H.Armesh, H. Nikbin, D. (2010).
Waqf as a Social Entrepreneurship
Model in Islam.International Journal
of Business and Management.Vol. (5),
No.(7). pp179186-.
- Spear, R. Social entrepreneurship: a different
model?.International Journal of Social
Economics.Vol . (33). No. (5). PP 399410-.
- Thompson, J.Alvy, G. Lees, A. (2000).
“Social entrepreneurship – a new
look at the people and the potential”,
Management Decision, Vol. 38 Iss: 5,
pp.328 – 338.
- Trantanen, T.(2013). Social Values,
Societal entrepreneurship attitudes
and entrepreneurial intention of young
people in the finish welfare state. Journal
of Poznan University of Economics.
Vol. (13). No. (1).
- United Nations, (2000). Best Practice
in Business Incubation, Economic
Commission for Europe.
- Weerawardena, J. Mrot, G. (2006).
Investigating social entrepreneurship:
A multidimensional model. Journal of
World Business.Vol.(41).Pp21–35.
- Zahra, S. A., Rawhouser, H. N., Bhawe, N.,
Neubaum, D. O., & Hayton, J. C. (2008).
Globalization of social entrepreneurship
opportunities. Strategic Entrepreneurship
Journal, Vol(2),pp 117–131.
- Zaeri, M. (2014).A Theoretical Study Of
Social Entrepreneurship. Journal of Asia
Entrepreneurship and Sustainability
VolX ,Iss(2)

of explanation, prediction, and delight.
Journal of World Business, Vol. (41), No
(1).Pp 3644-.
- Miller center. (2016). Miller Center for Social
Entrepreneurship. Santa Carla University.
- Martin, R &Osberg, S (2007). Social
Entrepreneurship: Case for Defintion.
Stanford Social Innovation Review.Vol.
(5), No. (2). Pp 2839-.
- Mitra, C &Broza, A (2011). Social
Entrepreneurship and Social Responsibility:
Comparative
Study. Management &
Marketing Challenges for the Knowledge
Society.Vol. (6), No.(2), pp. 243254- Naem, M. (2014).Social Entrepreneurship:
An Effective Mode of Promoting Public
Private Partnership in Middle East.
Asia Pacific Journal of Management &
Entrepreneurship Research (APJMER).
Vol.(3). Issue.( 2).
- Orhei, L. Bibu, N. Vinke, J. (2012).The
Competenceof SocialEntrepreneurshipin
Romania. A profile fromexpertsinthe
field.Managerial Challenges of the
Contemporary Society.Proceedings.Babes
Bolyai University, Faculty of Economics
and Business Administration.
- Petrovici, A. (2013). Social Economyand
Social Entrepreneurship: An ExerciseOf
Social Responsibility. Journal of Community
Positive Practices, XIII(4) ,pp 315-.
- Peredo, A .Mclean, M. (2006). S o c i a l
Entrepreneurship: A critical review of
the concept. Journal of World Business.
Vol. (41). Issue.(1).pp. 5665-.
- Rantanen, T &Toikko, T. (2013).Social
values, societal entrepreneurship attitudes
and entrepreneurial intention ofyoung

) دورها يف حتسني خدمات الرعاية االجتامعية-  مقوماهتا-  ريادة األعامل االجتامعية (مفهومها:جميدة بنت حممد الناجم

102

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)14أغسطس 2018م  -ذو القعدة 1439هـ

األداء الوظيفي األسري وعالقته باألمن النفسي
(دراسة على عينة من ربات األسر بمدينة الرياض)
د .منرية بنت صالح بن سعيد الضحيان

استاذ السكن وإدارة املنزل املشارك
كلية التصاميم والفنون  -جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن

املستخلص

Abstract

يف ضوء أمهي�ة األداء الوظيفي األرسي وأثره عىل أفراد األرسة،

In the light of the importance of the Family
Functioning and its impact on family members, and
the importance of psychological security of women
and its impact on its functional tasks assigned to it,
it originated the idea of the study, which sought to
identify the nature of the relationship between Family
Functioning and psychological security among
housewives in Riyadh, the descriptive approach is
adopted and the questionnaire is employed, Applied to
a sample of purposive non-random (235) housewife.
One of the main results of the study is that their
high level of Family Functioning and psychological
for housewives in Riyadh in general, and there are
significant differences between the sample in the
Family Functioning of domestic and psychological
security depending on the level of education of the
housewives, and the head of the family education,
and family income in favor of the higher levels of
education and income. In addition to a positive
correlation statistically significant between Family
Functioning and psychological security and some of
the social and economic level of the family variables.
In light of the study results, the paper is concluded
with a number of recommendations.
Keywords: Family Functioning, psychological security,
the head of the family

املقدمة

وإشباع حاجاته املادية واملعنوية بطريقة تساير فيها املعايري

وأمهي�ة األم�ن النفيس للم�رأة وأث�ره يف قيامها بامله�ام الوظيفية
املكلف�ة به ،نش�أت فكرة هذه الدراس�ة التي س�عت إىل التعرف

عىل طبيعة العالقة بين األداء الوظيفي األرسي واألمن النفيس
ل�دى رب�ات األرس بمدين�ة الري�اض ،واتبعت الدراس�ة املنهج
الوصفي التحلييل ،واس�تخدمت االستبانة كأداة للدراسة حيث

طبقت عىل عينة قصدية غري عش�وائية قوامها ( )235ربة أرسة.

وكان من أبرز نتائجها :ارتفاع مس�توى األداء الوظيفي األرسي
واألم�ن النفيس لدى ربات األرس بمدينة الرياض بش�كل عام،

ووجود فروق دالة إحصائيا بني العينة يف كل من األداء الوظيفي

األرسي واألم�ن النفسي تبع�ا ملس�توى تعلي�م رب األرسة،

وتعلي�م رب�ة األرسة ،ودخ�ل األرسة لصالح املس�تويات العليا

للتعلي�م والدخل .باإلضاف�ة إىل وجود عالق�ة ارتباطية موجبة

دال�ة إحصائي� ًا بين األداء الوظيف�ي األرسي واألم�ن النفسي

وبع�ض متغريات املس�توى االجتامع�ي واالقتص�ادي لألرسة.
ويف ضوء نتائج الدراس�ة تم التوصل إىل جمموعة من التوصيات

واملقرتحات.

الكلمات املفتاحية :األداء الوظيفي األرسي ،األمن النفيس ،ربة

األرسة.

تعترب األرسة من مؤسس�ات التنشئة االجتامعية ،واملجال

االجتامعية والقيم الدينية واخللقية (ساسية.)2012 ،

طفولته ،ويتلقى فيها اإلرثني البيولوجي والثقايف ،وحجر

األرسي املتمث�ل يف م�دى ق�درة األرسة على القي�ام

وخربات�ه ،ب�ل وحتى تدريب�ه ومؤهالته العلمي�ة واملهنية

ألفرادها وتنش�ئة أبنائها ورعاية نموهم احليس والنفيس

احلي�وي األمث�ل الت�ي تتش�كل فيها ش�خصية الف�رد منذ

الزاوية يف إعداد النشء وأساس أخالقه ومقاييسه وقيمة

وق�د ظهر حديث�ا االهتامم بدراس�ة ال�دور الوظيفي

بوظائفها املختلفة جتاه إش�باع احلاجات املادية والنفسية

منرية بنت صالح الضحيان :األداء الوظيفي األرسي وعالقته باألمن النفيس (دراسة عىل عينة من ربات األرس بمدينة الرياض)
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والعقلي واالجتامعي وذلك يف حماولة لدراس�ة العوامل

األرسي�ة التعاون بني أفراد األرسة ووجود ش�بكة عمل

فاألرسة الس�وية هي التي تتيح ألفراده�ا تنمية قدراهتم

ه�ذه املس�ئوليات واألولوي�ات والوظائ�ف ،وختتل�ف

.)2004

أو بنية األرسة أو تغري ظروفها (عبد السالم.)2004 ،

والتأثيرات األرسي�ة بص�ورة أكث�ر تكاملا ودينامي�ة،

وإشباع حاجاهتم بطريقة صحيحة وبناءة (عبد السالم،

أرسية يقوم فيها كل فرد بالدور املطلوب منه ،وتتداخل
باختلاف من ينفذوها ،كام أهنا ختتلف باختالف تكوين

وق�د اختل�ف العلماء والباحثين يف تفسير األداء

ويمكن القول أن األرسة السعودية كغريها من األرس

( )Zabriskie et al, 2001بالتامس�ك والتكي�ف،

وتطورات العرص وظهور البرتول والتقدم التكنولوجي

لدى اوس�ن وآخرون ( )Olson et al, 2003واوبنش�و

مبارش يف وظائف األرسة فنجد مثال أن الوظيفة الرتبوية

الوظيف�ي األرسي ،حي�ث فسره زابرس�كي وآخرون

ويتمث�ل كذلك بالتامس�ك واملرون�ة والتواصل األرسي

تغريت وتطورت املهام الوظيفية فيها مع متغريات احلياة
والتي أدت مجيعها إىل ارتقاء مستوى املعيشة وأثر بشكل

( ،)Openshaw, 2011أما هدمان ()Headman, 2003

وتعليم وتثقيف أف�راد األرسة تغريت حيث انتقلت من

واالس�تجابة والتعبري العاطف�ي ،واملش�اركة العاطفية،

اجلامع�ات املحلي�ة فاخلارجي�ة عرب االبتع�اث اخلارجي

كرين وآخ�رون ( )Crane et al, 2005وظائف األرسة

واألرسة ،كما أن وظائ�ف األرسة يف إش�باع احلاج�ات

فترى أنه يرتكز يف كل من حل املش�كالت ،والتواصل،

والسيطرة عىل الس�لوك ،ووضوح األدوار ،ويضيف هلا

عرص الكتاتيب إىل املدارس احلكومية واخلاصة ومن ثم
وال�ذي كان إىل عه�د قريب غير مقبول ل�دى املجتمع

العامة ،ويرى باجل�ز وآخرون ()Bögels et al, 2006

البيولوجي�ة لإلنس�ان م�ن م�أكل ومشرب وملب�س

واملش�اركة يف تربي�ة األطف�ال والعالق�ات بين األخوة

واألجه�زة الكهربائية وأس�لوب التأثيث واملفروش�ات

أن األداء الوظيف�ي األرسي يبرز يف النزاعات الزوجية
ووظائف األرسة ككل.

بينام تصف الدراس�ة احلالية األداء الوظيفي األرسي

ومس�كن تغيرت وتأث�رت بالتط�ور فظه�ور األدوات

احلديثة س�اهم يف رفع مس�توى أداء رب�ة األرسة وتوفري

وقته�ا وجهدها يف تنظيف املنزل وك�ي املالبس وإعداد

بمس�توى التكي�ف والرتابط األرسي بني أف�راد األرسة

الطع�ام وأصبح هناك تنوع غذائ�ي يف مطاعم الوجبات

املنزلي�ة الت�ي تؤدهيا ربة األرسة بغرض إش�باع حاجات

اجل�وال  .أيض�ا أث�ر هذا التغير على التكي�ف واملرونة

الواحدة ،باإلضافة إىل األعامل واملهام املرتبطة بالشؤون

أفراده�ا ورعاي�ة نموه�م احلسي والنفسي والعقلي
واالجتامعي.

ويت�م األداء الوظيف�ي األرسي م�ن خلال ش�بكة

الرسيعة وتوفري الطلبات عبر تطبيقات وبرامج اهلاتف
ل�دى األرس فأصبح هناك انفتاح أكث�ر ومرونة أكرب عن

األرس التقليدية قديام وابتعدت األرس عن الوراثة املهنية

املعروف�ة يف الس�ابق ،فأصبح الفرد ق�ادرا عىل احلصول

العالق�ات والتفاعلات داخ�ل األرسة وأدوار

على مهن�ة خمتلفة ع�ن مهن�ة األب معتم�دا يف ذلك عىل

وأس�لوب إش�باع احتياجات األفراد ،وأساليب املعاملة

احلديث�ة مكتفية بعالقتها الداخلية بني أفرادها فال يلعب

ومس�ئوليات أفرادها وأشكال الضبط التي متارس فيها،
التي ينتهجها اآلب�اء ،ويتطلب النجاح يف أداء الوظائف
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وتؤكد (مؤمن )2004 ،على أنه وإن اختلفت تلك

اإلنس�ان ويتفاعل معه�ا وتتكون فيها ش�خصيته ،ويتم

الوظائف أو اختلف شكل األرسة باختالف املجتمعات

فيها إش�باع حاجات�ه (عقل .)2009 ،وتس�اهم األرسة

الوظيف�ي ملختلف اخلاليا االجتامعية ،وبغض النظر عن

وترابطه�م يف الش�عور باألمن النفيس أو عدمه .ويشير

والعصور ،إال أن األرسة العربية ال تزال حمتفظة بدورها
تطور وس�ائل االتص�ال واالنفتاح عىل الع�امل اخلارجي

فإن الثوابت الوظيفية لدور األرسة ال تزال عىل حاهلا.

وحتظى دراس�ة س�يكولوجية األداء األرسي باهتامم

كبير يف العامل الغ�ريب يف الوق�ت الراه�ن ،حيث أصبح

ينظ�ر إىل أنماط األداء األرسي باعتباره�ا آليات لتوازن
املنظوم�ة األرسي�ة أكث�ر م�ن كوهن�ا خصائ�ص ممي�زة

ألفراده�ا ،ويعد س�واء ذل�ك األداء أو اختالله من أهم
حمددات الصحة النفس�ية (Campbell, 1999; Coyle,

);2000; Whittaker et al, 2001

ويعترب األمن النفيس م�ن أهم وأبرز العوامل املؤثرة

ع�ن طريق األعمال والش�ؤون املنزلية وتكي�ف أفرادها

(كاظ�م )2002 ،إىل أن األم�ن النفيس للمرأة يؤدي إىل
استقرارها ورفع الروح املعنوية هلا وبالتايل حتسني أدائها

الوظيفي وتوثيق والئها للمنظمة.

راسة:
مشكلة الدِّ َ

يعد الشعور باألمن النفيس من احلاجات األساسية

لإلنس�ان واملح�رك األس�ايس ألي أرسة ،وانعدام�ه
يس�بب القل�ق والتوتر واخلوف م�ن املس�تقبل مما يؤثر

على أداء األرسة وفاعليته�ا يف انج�از وظائفها فيصبح

األف�راد فيها قلقني جتاه مواقف احلياة اليومية ،متوترين

على األداء الوظيف�ي األرسي ،فيذك�ر (الرصاي�رة،

يف عالقاهت�م وقدرهتم على التكيف م�ع املتغريات من

الوظيف�ي ألعض�اء أي مؤسس�ة ،فكلما زادت درج�ة

حاجته�م لألمن عليه وتكريس�هم جلمي�ع طاقاهتم من

وبالت�ايل تزداد كف�اءة املؤسس�ة وفعاليتها .وقياس�ا عىل

األداء للوظائ�ف األخ�رى يف األرسة ،والعك�س

 )2009أن لإلحس�اس باألم�ن آث�ار إجيابي�ة يف األداء

اإلحس�اس باألم�ن زادت كف�اءة أداء امله�ام وفعاليته�ا

ذل�ك يمكننا القول إن لإلحس�اس باألم�ن أثر كبري عىل
األداء الوظيفي لألرسة سلبا كان أو إجيابا لكون األرسة

إحدى املؤسسات االجتامعية وأمهها.

حوهل�م ،ويصبح س�لوكهم غير منطقي نظرا لس�يطرة

أج�ل إش�باع ه�ذه احلاج�ة ،فينخفض بذلك مس�توى

صحي�ح فاألرسة الت�ي تتمتع بأمن نفيس ع�ايل غالبا ما

تك�ون أرسه مطمئن�ة مؤدي�ة لوظائفها بص�ورة طبيعية

يس�تطيع األفراد فيه�ا مواجه�ة الصعوب�ات والعوائق

ويتضم�ن األمن الثقة واهل�دوء والطمأنينة النفس�ية

التي يتعرضون هلا وينجزون أعامهلم ويامرسون حياهتم

يكون اإلنسان آمنا حني تتوافر له الطمأنينة عىل حاجاته

األرسة ،وبالتايل يمكن حتديد مش�كلة الدراس�ة احلالية

نتيجة للش�عور بع�دم اخلوف من خط�ر أو رضر ،حيث
اجلس�مية والفس�يولوجية ،ويعد األم�ن النفيس من أهم

مقومات احلياة لكل األفراد ،اذ يتطلع اليه اإلنسان يف كل

زم�ان ومكان ،من مه�ده إىل حلده ،فإذا ما وجد ما هيدده
هرع إىل ملجأ آمن ينش�د فيه األمن واألمان والس�كينة،

ومن هنا يأيت دور األرسة حيث إهنا اخللية التي ينشأ فيها

بفاعلية س�عيا منهم إلش�باع حاجاهت�م وحتقيق أهداف
م�ن خالل اإلجابة عىل التس�اؤل الرئيس للدراس�ة :ما

العالق�ة بني األداء الوظيف�ي األرسي واألمن النفيس ،
وينبثق منه التساؤالت الفرعية التالية:

 -1م�ا مس�توى األداء الوظيف�ي األرسي ،واألم�ن
النفيس لدى ربات األرس بمدينة الرياض؟

منرية بنت صالح الضحيان :األداء الوظيفي األرسي وعالقته باألمن النفيس (دراسة عىل عينة من ربات األرس بمدينة الرياض)

105

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)14أغسطس 2018م  -ذو القعدة 1439هـ

 -2ه�ل هن�اك عالق�ة بين األداء الوظيفي األرسي

واألم�ن النفسي بأبعادمه�ا املختلف�ة ل�دى عينة

الدراسة؟

راسة:
أمهية الدِّ َ

تربز أمهية هذه الدراسة يف جانبني:

األمهية العلمية :تس�تمد الدراسة أمهيتها العلمية من

 -3ه�ل توج�د ف�روق بني عين�ة الدراس�ة يف األداء

خالل تناوهل�ا للمفهوم العلمي لألداء الوظيفي األرسي

الديموغرافي�ة (حج�م األرسة -تعلي�م رب

من الدراس�ة والبحث وتقيسه من وجهة نظر ربة األرسة

الوظيفي األرسي ببعديه تبعا ملتغريات الدراس�ة
األرسة  -تعليم ربة األرسة  -دخل األرسة)؟

م�ن منظور عل�م إدارة املنزل والذي مل ين�ل احلظ الكايف

وتربز دورها يف حتقيق أهدافها ووظائف أرسهتا املختلفة،

 -4ه�ل توج�د ف�روق بين عين�ة الدراس�ة يف

باإلضافة إىل تناوهلا للمفهوم العلمي لألمن النفيس الذي

الديموغرافي�ة (حج�م األرسة -تعلي�م رب

إضاف�ة علمية ونتاج جديد إىل الرتاك�م املعريف نظرا لقلة

األم�ن النفسي ببعدي�ه تبع�ا ملتغريات الدراس�ة

األرسة  -تعليم ربة األرسة  -دخل األرسة)؟

راسة:
أهداف الدِّ َ

يع�د من أهم مقومات احلياة للفرد واألرسة .كام أهنا تعد

البح�وث التي حاولت الكش�ف ع�ن األداء الوظيفي يف

البيئ�ة األرسية ،ومن وجهة نظر املرأة بش�كل خاص عىل
الرغ�م من دورها الكبير يف أداء وظائف األرسة .لذلك

هتدف الدراس�ة إىل الكش�ف عن العالقة بني األداء

تأيت هذه الدراس�ة كمحاولة لس�د هذه الثغرة البحثية يف

النفيس ،ولتحقيق هذا اهلدف س�عت الدراسة إىل تطبيق

األمهي�ة العملي�ة :تظهر أمهي�ة الدراس�ة العملية من

 -1التع�رف على مس�توى األداء الوظيف�ي األرسي

األرسة يف حياهتا األرسية وانعكاس�ه عىل مستوى األداء

الوظيف�ي األرسي م�ن وجه�ة نظر رب�ة األرسة واألمن
اآلليات التالية:

هذا اجلانب واختبار املتغريات املرتبطة هبا.

خلال تس�ليط الض�وء على واق�ع األم�ن النفسي لربة

واألمن النفيس لدى ربات األرس بمدينة الرياض.

الوظيف�ي ألرسهتا مما يمكن أن يثمر عن الوصول لنتائج

األرسي واألمن النفسي بأبعادمها املختلفة لدى

يف حتسين ق�درة أرسهت�ا على أداء وظائفه�ا ،كما يوف�ر

 -3الكش�ف عن العالقة االرتباطية بني املس�تويات

باملرأة لوضع حلول للمش�كالت التي قد تواجه النس�اء

 -2الكش�ف ع�ن العالق�ة بين األداء الوظيف�ي
عينة الدراسة.

االجتامعي�ة واالقتصادي�ة لعين�ة الدراس�ة وكل
م�ن األداء الوظيف�ي األرسي واألم�ن النفسي
بأبعادمها املختلفة لدى عينة الدراسة.

 -4توضيح الفروق بني عينة الدراسة يف األداء الوظيفي
األرسي ،واألم�ن النفسي بأبعادمه�ا املختلف�ة تبعا
ملتغيرات الدراس�ة (حج�م األرسة -تعلي�م رب
األرسة  -تعليم ربة األرسة  -دخل األرسة)؟
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تث�ري ه�ذا اجلانب وترف�ع من كف�اءة املرأة وتس�اعدها
املعلومات التي حتتاجها املؤسسات املجتمعية واملهتمني
يف املجتم�ع ليصبحن عضوات فاعلات وقادرات عىل

حتقيق أهداف أرسهن بكفاءة وفعالية.

مصطلحات الدراسة:

األداء الوظيفي األرسي (:)Family Functioning

ه�و األنامط والعملي�ات املتعلقة ب�األرسة عىل مدى

الزم�ن ( .)Winek, 2010كما يع�رف بأن�ه جمموع�ة
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متنوعة تض�م الصفات العاطفية ،وأليات إدارة األرسة،

املادية والنفسية ألفرادها وتنش�ئة أبنائها ورعاية نموهم

اجلسدية ،والعالقات داخل األرسة وترابطها االجتامعي

 .)2012ويعتبر النج�اح يف أداء الوظيف�ة األرسية من

ومش�اركة املعارف وتنمية الصفات ،والعادات الصحية

(.)Economics et al, 2010, p: 6

وتع�رف ه�ذه الدراس�ة األداء الوظيف�ي األرسي

إجرائي�ا :بأن�ه قي�ام رب�ة األرسة بتنفي�ذ امله�ام واألعامل

اجلس�مي والنفسي والعقلي واالجتامع�ي (النج�ار،
نوات�ج التفاع�ل األرسي ومدى قدرة ه�ذا التفاعل عىل
تلبية احتياجات أفراد النسق األرسي (.)Siu, 2003

ويمك�ن تعري�ف األداء الوظيف�ي األرسي بأن�ه

املرتبط�ة بش�ؤون املن�زل والت�ي يت�م من خالهل�ا حتقيق

أس�لوب وطريق�ة األرسة يف القي�ام بوظائفه�ا من أجل

أفراد األرسة والقدرة عىل التكيف واملرونة مع املتغريات

واحلاجات النفسية والرتبوية ألبنائها من خالل التفاعل

العدي�د من وظائف األرسة ،اضافة إىل مدى الرتابط بني

للوص�ول إىل األه�داف بكف�اءة وفعالي�ة ،ويقاس ذلك
بمجم�وع الدرجات التي حتصل عليه�ا ربة األرسة عىل

أداة األداء الوظيفي األرسي.

األمن النفيس (:)Psychological Security

حتقي�ق أهدافه�ا وغايتها ،وتوفير املتطلبات األساس�ية

والتواص�ل بني أفرادها والقيام ب�األدوار األرسية وحل
املشكالت والرصاعات بداخلها وإشباع حاجات أبنائها
ومس�اندهتا ودعم جوانب النمو الشخيص واالجتامعي

والضبط والتنظيم لدهيم (عبد السالم)2004 ،

وبالت�ايل خيتل�ف األداء الوظيف�ي م�ن أرسة ألخرى

األمن النفيس هو ش�عور املرأة بالس�عادة والطمأنينة

وفق�ا ملس�توى إش�باعها حلاج�ات أفراده�ا وحتقيقه�ا

ويف حمي�ط أرسهت�ا وداخل بيئ�ة العمل ،وضده الش�عور

وحي�دد ( )Petrson et al, 1999وظائ�ف األرسة

واالستقرار والراحة النفسية داخليا وخارجيا مع نفسها

لرغباهتم التي تكفل هلم صحة سوية وحياة كريمة.

باخلوف والقلق واالضطراب (القحامين.)52 :2015 ،
ويعرف األمن النفيس إجرائي ًا بأنه حالة من االنسجام

 -توفير االحتياجات األساس�ية من م�أكل وملبس

اخلارج�ي بين رب�ة األرسة وبيئته�ا األرسي�ة املادي�ة

 -القيام بالتنش�ئة الس�وية واملس�اندة وتوفري الراحة

أرسهتا .ويق�اس ذلك بمجموع الدرج�ات التي حتصل

 -تنمي�ة امله�ارات احلياتي�ة واالجتامعي�ة والرتبوي�ة

والطمأنين�ة والتواف�ق ال�ذايت الداخلي واالجتامع�ي

واالجتامعية تس�اعدها على حتقيق حاجاهت�ا وحاجات

عليها ربة األرسة عىل أداة األمن النفيس.

اإلطار النظري:

األداء الوظيفي األرسي:

يع�د األداء الوظيف�ي األرسي م�ن املفاهي�م اهلام�ة

لفه�م العالق�ة بين اآلب�اء واألبن�اء ،حيث يتمث�ل دور

األرسة يف القيام بوظائفها املتنوعة نحو إش�باع احلاجات

األساسية فيام ييل:

ومحاية جلميع أفرادها.

والدفء جلميع أفرادها.

واالنفعالية واجلسمية ألفرادها.

 -إدارة النس�ق األرسي واملحافظ�ة علي�ه من خالل

القي�ادة الرش�يدة وتدبري امل�وارد املالي�ة لألرسة،
وهتذي�ب س�لوك أفراده�ا ،وتأكيد الس�لوكيات

املرغوبة واإلجيابية لدهيم.

بينام حتددها (محريش )2010 ،يف الوظيفة البيولوجية،

والوظيف�ة االقتصادي�ة ،والوظيف�ة الديني�ة ،والتع�اون
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وتقس�يم العمل ،ووظيفة احلامية العاطفي�ة واالجتامعية،

يرتب�ط هبا م�ن أوضاع اقتصادية وصحية وتربوية ونفس�ية

وتعتبر الوظيف�ة البيولوجي�ة املتمثل�ة يف إش�باع

املس�تقرة هي التي تقوم بأداء كامل وفعال لوظائفها هبدف

ووظيفة الضبط.

احلاج�ات البيولوجي�ة أوىل الوظائ�ف الت�ي تق�وم هب�ا

األرسة كتوفير الطع�ام والشراب واإلنج�اب ،وتوفري
الرعاية الصحية واجلس�دية لألطف�ال يف األرسة وتوفري

الغذاء واملسكن الصحي لألفراد يف العائلة لينعم األبناء
واآلباء بجسم سليم وعقل س�ليم (ويكيبيديا)2015 ،
(اجلمييل وآخرون ،د ت).

ومعيشية (الكندري وآخرون .)2004 ،فاألرسة املرتابطة

إشباع مجيع احتياجات أفرادها لتحقيق األهداف املنشودة.

(مسعد.)2000 ،

األمن النفيس:

ت�رى (اجلميلي )2001 ،أن األم�ن النفيس هو ش�عور

الف�رد باالس�تقرار والتح�رر من اخل�وف والقل�ق لتحقيق

وبالنس�بة للوظيفة االقتصادي�ة فتعترب األرسة وحدة

متطلباته ،ومساعدته عىل إدراك قدراته وجعلها أكثر تكيفا.

للحص�ول على دخ�ل يوف�ر هل�م حاجاهتم األساس�ية،

والراحة النفس�ية داخليا وخارجيا مع نفس�ها ويف حميط

اقتصادي�ة متكافل�ة يق�وم أعضاؤه�ا بنش�اطات خمتلف�ة

وهو ش�عور املرأة بالس�عادة والطمأنينة واالستقرار

وبالرغ�م من التغري الذي طرأ على الوظيفة االقتصادية

أرسهت�ا وداخ�ل بيئ�ة عملها ،وض�ده الش�عور باخلوف

والتكنولوجي�ة إال أهن�ا مازال�ت توفر إلفراده�ا امللبس

ويشير (عب�د املجي�د )2004 ،إىل أن احلاجة لألمن

للأرسة بع�د موج�ة التغيرات االجتامعي�ة والعلمي�ة
وامل�أكل واملأوى ،وه�ذا يعني أن وظيف�ة األرسة حتقيق

اإلش�باع امل�ادي م�ن خلال انت�اج األرسة وعمله�ا

(العناين)2000،

والقلق واالضطراب (القحامين.)2015 ،

ذات ش�قني ويعتبران وجهني لعملة واح�دة هي األمن
النفيس ،ويتمثل هذان الشقان يف ما ييل:

 -األم�ن امل�ادي وه�و حم�اوالت الفرد املس�تمرة يف

وبالنظ�ر إىل وظائ�ف األرسة بام فيهم تل�ك الوظيفتني

احلف�اظ عىل حياته وإش�باع حاجات�ه األولية من

نتيج�ة الحتكاكها املبارش بأبنائها منذ الس�نوات األوىل من

مواطن اخلط�ر ،ودرء اخلطر كلما أمكن ذلك أو

الت�ي يتم من خالهلا حتقيق العدي�د من تلك الوظائف ،لذا

 -األم�ن االجتامع�ي ،ويتمث�ل يف إحس�اس الف�رد

نج�د أهن�ا تتحق�ق عبر أف�راد األرسة وخاصة رب�ة املنزل

أعامرهم ،كام أهنا من يتوىل يف الغالب القيام باألعامل املنزلية

يمك�ن الوصول إىل فه�م واضح ملس�توى األداء الوظيفي

طعام ورشاب وإخراج ،والنأي بنفس�ه بعيدا عن

التخلص من آثاره.

باألم�ن واألم�ان والطمأنين�ة ،والرض�ا وع�دم

األرسي من خالل معارف وممارس�ات ربات األرس حول

القلق والتوتر واإلحس�اس بالس�عادة مع التمتع

ترابط األرسة وتكيف أفرادها مع الظروف املحيطة ،بحيث

وتربز أمهية األمن النفيس لإلنسان يف اجلوانب التالية:

األف�راد الذين يعيش�ون داخ�ل األرسة الواحدة ،وقدرهتم

بعي�دا عنه ،والعام�ل ال يس�تطيع العمل من غري

امله�ام واألعمال املنزلي�ة ،ومن خلال التع�رف عىل مدى

حتقق مس�توى من العالق�ات االجتامعية واالس�تقرار بني
عىل التكيف والتعامل مع خمتلف األوضاع االجتامعية وما
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بالصحة النفسية.

 -الثبات :فمن كان مضطربا خائفا فإن الثبات يكون

ثبات واستقرار ،وإال كان انتاجه وعمله ضعيفا.
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 -البعد عن اإلحباط واليأس :وهو مرض مدمر للنفس،

عرك�وك ( )2006تبح�ث العالقة بني األم�ن الوظيفي

 -اكتمال الش�خصية اإلسلامية :فصاح�ب ه�ذه

العام بتعليم العاصمة املقدس�ة وتوصل�ت إىل أن األمن

كثري التفاؤل دائم العمل (الرشيف.)2003 ،

السهيل ( )2007تناولت األمن النفيس وعالقته باألداء

ويدمر الصور اإلجيابية ويسيطر عليه االكتئاب.

الش�خصية واس�ع الصدر مطمئن ،عظيم األمل

وأداء العاملين من وجهة نظر املديرين ومعلمي التعليم

الوظيف�ي يؤثر عىل أداء املعلمني بدرجة عالية .ودراس�ة

ومتث�ل معوق�ات األم�ن النفسي أم�را خطيرا على

الوظيف�ي وطبقت عىل  195موظف�ا من موظفي جملس

لعوامل ضاغطة متنوعة ،تؤثر يف النسق القيمي للفرد مما

بني بع�ض أبعاد األمن النفيس واألداء الوظيفي ،ووجد

 )1997ومن هذه املعوقات لألمن النفيس:

االجتامعية والدخل الشهري وعامل اخلربة.

املس�توى املجتمع�ي واألرسي حينما يتع�رض الف�رد

جتعله يف حالة قلق واضطراب مستمر (العتوم وآخرون،

الشورى الس�عودي وتوصلت نتائجها إىل وجود عالقة

فروق يف درجتهام تبعا للعمر واملستوى التعليمي واحلالة

 -املعوق�ات االقتصادية :من املس�لم به أن املس�توى

كام أجرى الرصايرة ( )2009دراس�ة عن االحساس

أن قلة الدخل الشهري ختلق لدى األفراد مشاعر

األردني�ة الرس�مية وعالقت�ه بأدائهم الوظيف�ي من وجهة

االقتص�ادي املنخفض هيدد حي�اة األفراد ،حيث

عدم االطمئنان يف إشباع حاجاته املعيشية اليومية
ورغباته الذاتية.

 -التغيير يف نس�ق القي�م الت�ي تشير إىل معتق�دات

باألم�ن ل�دى أعض�اء اهليئ�ات التدريس�ية يف اجلامع�ات
نظر رؤساء أقسامهم واشتملت العينة عىل  77رئيس قسم

وأظهرت نتائج الدراس�ة وجود عالق�ة دالة إحصائيا بني

اإلحساس باألمن واألداء الوظيفي وأن درجة اإلحساس

الف�رد التي يؤمن هبا ،فإذا حدث تغري يف أش�كال

باألمن ومستوى األداء الوظيفي لدى العينة كان مرتفعا.

فإن الفرد يتبنى قيام تعمل عىل تربير الس�لوك غري

التي هدفت إىل استكش�اف العالق�ة بني األداء الوظيفي

الس�لوك املختار إلش�باع احلاجة لألمن النفيس،
املقب�ول اجتامعيا وش�خصيا ،كأن يبرر العدوان

مثال عىل أنه دفاع عن النفس.

 -احلروب واخلالفات.

 -العوامل الثقافية والتنشئة االجتامعية املضطربة.

 -ضعف الوعي الديني (السهيل.)2007 ،

الدراسات السابقة:

باستعراض الدراسات السابقة التي بحثت يف العالقة

بين األداء الوظيف�ي واألم�ن النفيس ،تبين أن معظمها
ركزت عىل بحث تل�ك العالقة من وجهة نظر العاملني
يف مؤسس�ات التعليم والقطاعات املختلفة فنجد دراسة

ويف دراس�ة قام هبا علاء الدين وآخ�رون ()2014

األرسي كما يدركه املراهقون وبني الكف�اءة االجتامعية

والقل�ق ،توصل�ت إىل وجود عالقة دالة بني املامرس�ات

الوالدية اإلجيابية وأداء األرسة الصحي لوظيفتها املتعلقة

بالتامسك والتكيف .أما دراس�ة القحامين ( )2015فقد
بحثت يف األمن النفيس وانعكاس�ه على حمددات األداء

الوظيفي للمرأة يف بيئة العمل ،وتوصلت نتائجها إىل أن
هناك عالق�ة ارتباطية طردية بني األم�ن النفيس واألداء

الوظيفي للمرأة يف بيئة العمل.

ومما س�بق يظهر أن معظم هذه الدراسات طبقت عىل

عينة من الذكور أو املراهقني ،بينام الدراسة احلالية طبقت

على امل�رأة ،وذلك باس�تثناء دراس�ة القحماين ()2015
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الت�ي طبق�ت عىل امل�رأة لكنها اقترصت عىل امل�رأة يف بيئة

 -6توج�د عالق�ة ارتباطية دال�ة إحصائي ًا بني بعض

العمل وليس يف البيئة األرسية وهو ما تركز عليه الدراسة

متغيرات املس�توى االجتامع�ي واالقتص�ادي

األداء الوظيفي ملؤسس�ات املجتمع عدا األرسة باس�تثناء

واألمن النفيس بأبعادمها املختلفة.

احلالي�ة .كام يتضح من الدراس�ات الس�ابقة أهن�ا تناولت
دراسة (عالء الدين وآخرون )2014 ،التي أجريت عىل

املراهقني كام فسرت األداء الوظيفي األرسي من منظور
عل�م النفس ،يف حني أن الدراس�ة احلالي�ة تبحث العالقة

بين األداء الوظيف�ي األرسي واألم�ن النفسي لدى ربة
األرسة لكوهنا من يقوم بأكثر الوظائف داخل املنزل.

لعينة الدراس�ة وكل من األداء الوظيفي األرسي

نموذج الدراسة:

يف ض�وء مش�كلة الدراس�ة وأهدافه�ا ت�م اختي�ار

النموذج املتعدد كنموذج للدراس�ة ،ويش�تمل النموذج

على ثالثة أنواع م�ن املتغريات :املتغري املس�تقل ويتمثل

وبنا ًء عىل ما س�بق يتبني أن دراسة العالقة بني األداء
الوظيف�ي األرسي ل�دى رب�ة األرسة واألم�ن النفيس مل
ين�ل االهتمام الكايف ل�دى الباحثني ،وبالت�ايل أتت هذه
الدراس�ة كمحاول�ة لس�د ه�ذه الثغ�رة البحثي�ة يف هذا
اجلان�ب وتطبيقه�ا على عين�ة م�ن رب�ات األرس بمدينة
الرياض واختبار وفحص املتغريات املرتبطة هبا.

لدراسة مدى تأثره باملتغري املستقل واملتغري الوسيط.

فرضيات الدراسة:

منهجية الدراسة:

 -1يتفاوت مس�توى األداء الوظيفي األرسي لدى
ربات األرس بمدينة الرياض.
 -2يتفاوت مستوى األمن النفيس لدى عينة الدراسة.
 -3توج�د فروق دالة إحصائي ًا بني عينة الدراس�ة يف
األداء الوظيف�ي ببعدي�ه تبع�ا ملتغريات الدراس�ة
الديموغرافي�ة (حج�م األرسة -تعلي�م رب
األرسة  -تعليم ربة األرسة  -دخل األرسة).
 -4توج�د ف�روق دالة إحصائي� ًا بني عينة الدراس�ة
يف األم�ن النفسي ببعديه تبعا ملتغريات الدراس�ة
الديموغرافي�ة (حج�م األرسة -تعلي�م رب
األرسة  -تعليم ربة األرسة  -دخل األرسة).
 -5توج�د عالق�ة ارتباطية دالة إحصائي� ًا بني األداء
الوظيف�ي األرسي واألم�ن النفسي بأبعادمه�ا
املختلفة لدى عينة الدراسة.
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يف األمن النفيس ،أما املتغري الوس�يط فيتمثل يف العوامل

الديموغرافي�ة التي تتوس�ط العالقة بني املتغري املس�تقل

واملتغري التابع ويش�مل هذا املتغير (تعليم رب األرسة،

تعلي�م ربة األرسة ،الدخل الش�هري للأرسة) ،وأخريا
املتغري التاب�ع والذي يتمث�ل يف األداء الوظيفي األرسي

اس�تخدمت هذه الدراس�ة املنهج الوصفي التحلييل

ال�ذي يق�وم على تفسير الوض�ع القائ�م للظاه�رة أو

املش�كلة ،من خالل حتديد ظروفه�ا وأبعادها وتوصيف
العالق�ات بينها هب�دف االنتهاء إىل وص�ف علمي دقيق

متكام�ل للظاه�رة أو املش�كلة باالعتماد على احلقائ�ق

املرتبطة هبا (اجلدييل.)2011 ،

أدوات الدراسة:

 -1استامرة البيانات األولية العامة:

تم إعداد هذه االس�تامرة يف ص�ورة جدوليه حيث
احتوت على بيان�ات خاصة باملبحوثات تش�مل:
مدة الزواج ،وحجم األرسة الذي قس�م إىل :أرسة

صغيرة احلجم ( 3أبناء فأقل) ،ومتوس�طة احلجم
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( 6-4أبن�اء) ،وكبيرة احلج�م ( 7أبن�اء فأكث�ر).
واملس�توى التعليم�ي ال�ذي اش�تمل على :تعليم
منخف�ض (املرحل�ة االبتدائي�ة فما دون) ،تعلي�م

متوس�ط (املرحلة املتوس�طة والثانوية) ،ومستوى

تعلي�م ع�ايل (مرحلة جامعية فام ف�وق) ،باإلضافة

إىل مس�توى الدخ�ل الش�هري للأرسة وال�ذي

تضمن ثالثة مس�تويات :دخل منخفض (أقل من
 6آالف ريال) ،ودخل متوس�ط ( -6أقل من 12

ألف ريال) ،ودخل مرتفع ( 12ألف ريال فأكثر).

 -2استبيان األداء الوظيفي األرسي:

ت�م صياغ�ة واع�داد أداة الدراس�ة طبق� ًا للتصور
النظ�ري والتعري�ف اإلجرائ�ي للدراس�ة وبع�د

مراجع�ة االنتاج الفك�ري والدراس�ات املامثلة يف

املوض�وع كدراس�ة ()Zabriskie et al, 2001

و ( )Al-Krenawi et al, 2006و(علاء الدي�ن

وآخ�رون ،)2014 ،واش�تمل االس�تبيان على
جمموعة من العبارات هتدف إىل التعرف عىل األداء
الوظيف�ي األرسي كما ت�راه رب�ة األرسة وال�ذي

يتضم�ن بعدين أساس�يني :مه�ا الش�ؤون املنزلية،
وبعد التكيف والرتاب�ط األرسي ،حيث تم إعداد

االس�تبيان يف صورته األولية بحيث بلغت عباراته

( )69عب�ارة خربي�ة إجيابي�ة وس�لبية مقس�مة إىل

بعدين مها :الشؤون املنزلية ( )36عبارة ،والتكيف

والرتابط األرسي ( )33عبارة .ثم أجريت دراسة

اس�تطالعية للأداة على عين�ة قوامه�ا ( )30وتم

حس�اب الص�دق بطريقة االتس�اق الداخيل حيث

حس�بت معامالت االرتباط بني عب�ارات كل بعد

والدرجة الكلية له ،وحس�اب معامالت االرتباط
بين الدرج�ة الكلية ل�كل حمور واالس�تبيان ككل

وجدول ( )1يوضح ذلك.

جدول ( :)1قيم معامالت االرتباط

بني الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية لالستبيان
االرتباط

الداللة

البعد

0.714

0.01

البعد الثاين :التكيف والرتابط األرسي 0.930

0.01

البعد األول :الشؤون املنزلية

يتضح من اجلدول الس�ابق صالحية مجيع األبعاد

حيث جاءت معامالت االتساق الداخيل معنوي
عند مستوى  ،0.01األمر الذي يعكس قوة قيم
املعاملات وم�دى اقرتاهبا م�ن الواحد الصحيح

مما يعكس العالقة بني األبع�اد املختلفة والدرجة

الكلية للمقياس .كام تم حس�اب ثبات االستبيان

بطريقة ألفا كرونباخ حيث جاءت قيمة معامل ألفا

لبعد الش�ؤون املنزلي�ة ( )0.840وبعد التكيف

والرتاب�ط األرسي ( )0.943ولالس�تبيان ككل

( )0.937وتعتبر ه�ذه القي�م جي�دة وتعرب عن
اتساق وثبات عبارات االستبيان.

ويف ض�وء نتائ�ج اختب�ارات الص�دق والثب�ات تم

تعديل عبارة واحدة وح�ذف  4عبارات غري دالة،

وبذلك أصبح جمموع عبارات االستبيان يف صورته
النهائية  65عبارة .وتتحدد استجابات العينة عليها
وف�ق ثالث�ة اختي�ارات (نعم – أحيان� ًا  -ال) وعىل

مقي�اس متص�ل ( )1 ،2 ،3طبق ًا الجت�اه كل عبارة

(إجيايب  -س�لبي) ،بحيث كانت أعىل درجة حتصل

عليها املجيبة ( )195وأقل درجة (.)65

 -3استبيان األمن النفيس:

تم صياغة وإعداد أداة الدراس�ة طبق ًا للتصور
النظ�ري والتعريف اإلجرائي للدراس�ة وبعد

مرجعة االنتاج الفكري والدراسات املامثلة يف
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املوضوع كدراسة (الرشعة )2000،و (عقل،

مس�توي  ،0.01األمر الذي يعكس قوة قيم املعامالت

ه�ذا االس�تبيان على جمموع�ة م�ن العبارات

بني األبعاد املختلفة والدرجة الكلية للمقياس ،وهذا ما

 )2009و(القحماين ،)2015 ،واش�تمل

كان اهل�دف منها التعرف عىل مس�توى األمن

ينعكس بش�كل كبري عىل درجة مصداقي�ة هذه األبعاد.

عبارات�ه ( )42عب�ارة خربي�ة إجيابية وس�لبية

حي�ث ج�اءت قيم�ة معام�ل ألف�ا لبع�د األم�ن ال�ذايت

النفسي ل�دى عين�ة الدراس�ة ،وبلغ�ت ع�دد

مقسمة إىل بعدين مها:

 -األم�ن ال�ذايت الداخلي )20( :عب�ارة تقي�س

كما تم حس�اب ثب�ات االس�تبيان بطريقة ألف�ا كرونباخ
الداخلي ( )0.826وبع�د األم�ن االجتامعي اخلارجي

( )0.811ولالس�تبيان ككل ( )0.890وتعتبر ه�ذه

األم�ن النفسي مع ال�ذات وقدرة امل�رأة عىل

القيم جيدة وتعرب عن اتس�اق وثبات االس�تبيان وبذلك

 -األم�ن االجتامع�ي اخلارجي :تتضم�ن ()22

ويف ض�وء نتائ�ج اختب�ارات الص�دق والثب�ات تم

وضم�ن حميطه�ا االجتامع�ي وقدرهت�ا على

أصب�ح جمم�وع عبارات االس�تبيان يف صورت�ه النهائية

حل املشكالت واألزمات التي تواجهها.

عب�ارة تقي�س األم�ن النفسي م�ع األخري�ن

التوفيق بني رغباهتا والعامل املحيط هبا.

يكون االستبيان صالح للتطبيق.

ح�ذف وتعدي�ل بع�ض العب�ارات غير دال�ة ،وبذلك

وللتحق�ق م�ن ص�دق حمت�وى االس�تبيان ت�م

 40عبارة .وتتحدد اس�تجابات العينة عليها وفق ثالثة
اختي�ارات (نع�م – أحيان ًا  -ال) وعلى مقياس متصل

حس�بت معاملات االرتب�اط بين عب�ارات كل

بحي�ث كانت أعىل درجة حتص�ل عليها املجيبة ()120

حس�اب الصدق بطريقة االتساق الداخيل حيث

بع�د والدرجة الكلي�ة له ،باإلضافة إىل حس�اب

معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية لكل حمور
واالستبيان ككل وجدول ( )2يوضح ذلك.
جدول ( :)2قيم معامالت االرتباط بني

الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية لالستبيان
االرتباط

الداللة

البعد

0.892

0.01

البعد الثاين :األمن االجتامعي اخلارجي 0.910

0.01

البعد األول :األمن الذايت الداخيل

يتض�ح من اجل�دول الس�ابق صالحية مجي�ع األبعاد

حيث جاءت معامالت االتس�اق الداخلي معنوي عند
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وم�دى اقرتاهبا من الواحد الصحي�ح مما يعكس العالقة

( )1 ،2 ،3طبق� ًا الجت�اه كل عب�ارة (إجيايب  -س�لبي)،
وأقل درجة (.)40

تاس ًعا :جمتمع الدراسة وعينته:

اش�تمل جمتم�ع الدراس�ة على مجي�ع رب�ات األرس

السعوديات بمدينة الرياض والبالغ عددهن 841281

رب�ة أرسة (مصلحة اإلحص�اءات العام�ة واملعلومات،
.)2007

وعينة الدراس�ة احلالية هي عينة غري عشوائية (Non

 )Random Sampleونوعه�ا قصدي�ة (Purposive

 )Sampleاشترط فيه�ا أن تك�ون ربة األرسة س�عودية
متزوج�ة تقي�م يف مدين�ة الري�اض ،وتكون�ت العين�ة

األساس�ية التطبيقي�ة م�ن ( 235رب�ة أرسة) ،أم�ا العينة
االستطالعية فبلغت ( 30ربة أرسة).
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املعاجلة اإلحصائية:

ت�م حتلي�ل البيان�ات وإج�راء املعاجل�ات اإلحصائية

باستخدام برنامج (SPSS) Statistical Package For

 Social Science Programالستخراج نتائج الدراسة،
حي�ث تم مراجعة البيانات بعد إدخاهلا للتأكد من دقتها،

ثم تم حس�اب التكرارات والنس�ب املئوية واملتوسطات

احلسابية واالنحرافات املعيارية لكل متغريات الدراسة.

وحساب االتساق الداخيل ومعامل ألفا كرونباخ Alpha

 Cronbachإلجياد درجة صدق وثبات االستبيان.

وللكش�ف ع�ن العالق�ة بين متغيرات الدراس�ة

والتحق�ق م�ن صح�ة الف�روض ت�م اس�تخدام اختب�ار
وحس�اب حتلي�ل التباي�ن يف اجت�اه واح�د ()ANOVA

 Analysis of Varianceواختب�ار توك�ي ()Tukey

ملعرف�ة دالل�ة الف�روق بين املتوس�طات ،ومصفوف�ة

معامالت االرتباط .Correlation

نتائج الدراسة ومناقشتها:

 -1النتائ�ج الوصفية :فيام ييل وصف لعينة الدراس�ة
التي تكونت من ( 235ربة أرسة):

يف فئة مدة الزواج (أقل من  10سنوات) بنسبة (42.1
 ،)%يليه�ا فئ�ة ( 20س�نة فأكثر) بنس�بة ( ،)% 36.2ثم

فئة ( - 10أقل من  20س�نة) بنس�بة ( ،)21.7ويتضح
من اجلدول أن املتوس�ط احلسايب للعينة وفق ًا ملدة الزواج

( )1.94واالنحراف املعياري (.)0.88

جدول ( :)4التوزيع النسبي
لعينة الدراسة وفق ًا حلجم األرسة.
حجم األرسة

صغرية احلجم
متوسطة احلجم
كبرية احلجم
املتوسط احلسايب

مدة الزواج

العدد

النسبة املئوية

أقل من  10سنوات
من  10وحتى أقل من  20سنة
 20سنة فأكثر

99
51
85

42.1
21.7
36.2

املجموع

235

100

االنحراف املعياري

يتبني من جدول ( )3أن نسبة كبرية من العينة تركزت

املجموع

جدول ( :)3التوزيع النسبي
لربات األرس وفق ًا ملدة الزواج

املتوسط احلسايب

شكل ( :)1التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفق ًا ملدة الزواج

االنحراف املعياري

العدد
120
74
41

235

النسبة املئوية
51.1
31.5
17.4
100

1.66
0.76

1.94
0.88

شكل ( :)2التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفق ًا حلجم األرسة.
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يتض�ح من جدول ( )4أن معظم أرس عينة الدراس�ة

يكش�ف ج�دول ( )5عن أن أعىل نس�بة م�ن أرباب

صغرية احلجم بنسبة ( )% 51.1وقد يرجع ذلك إىل أن

أرس عين�ة الدراس�ة كان�ت ذات مس�توى تعليم�ي عايل

وتنظيم النس�ل نظر ًا للتغيرات االقتصادية واالجتامعية

بينام كانت أقل نس�بة لذوي املستوى التعليمي املنخفض

األرس يف املجتمع السعودي بدأت متيل إىل قلة اإلنجاب

يف املجتم�ع ،يليه�ا احلجم املتوس�ط بنس�بة ()% 31.5

ف�األرس كبرية احلج�م بنس�بة ( ،)% 17.4كام يتضح أن
املتوسط احلسايب للعينة وفق ًا حلجم األرسة بلغ ()1.66
بينام االنحراف املعياري (.)0.76

حي�ث بلغ�ت ( )%59.1أي أكث�ر م�ن نص�ف العينة.
بنس�بة ( .)% 8.5كما يتض�ح أن أعلى نس�بة من ربات

األرس كانت لذوات املس�توى التعليم�ي املرتفع فبلغت

( ،)%64.7بينما أق�ل نس�بة م�ن رب�ات األرس ذوات
املستوى التعليمي املنخفض بنسبة ( ،)%13.2ويتضح

من هذه النس�ب أن مستوى تعليم أرباب األرس يتقارب

جدول ( :)5التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفق ًا

م�ع مس�توى تعلي�م رب�ات األرس كما يشير إىل ارتفاع

ربة األرسة

ذل�ك إىل انتش�ار التعلي�م يف املجتمع الس�عودي وزيادة

للمستوى التعليمي لرب وربة األرسة.

املستوى التعليمي

رب األرسة

العدد

النسبة
املئوية

76

32.3

مستوى منخفض

20

مستوى عايل

139

مستوى متوسط
املجموع

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

235

8.5

59.1
100

2.51

0.65

العدد

النسبة
املئوية

52

22.1

31

152

235

13.2

64.7
100

2.51

0.72

شكل ( :)3التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفق ًا للمستوى
التعليمي لرب وربة األرسة.
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املس�توى التعليم�ي لدى العينة بش�كل ع�ام وقد يرجع

الوعي بأمهيته.

كام يكش�ف اجلدول عن أن املتوس�ط احلسايب لعينة
الدراس�ة وفق� ًا لتعلي�م رب األرسة بل�غ ( )2.51بينما

بل�غ االنحراف املعياري ( ،)0.65يف حني أن املتوس�ط
احلس�ايب لعين�ة الدراس�ة وفق� ًا لتعلي�م رب�ة األرسة بلغ
( )2.51بينام بلغ االنحراف املعياري (.)0.72

جدول ( :)6التوزيع النسبي لعينة
الدراسة وفق ًا ملستوى الدخل الشهري لألرسة.
مستوى الدخل الشهري

العدد

النسبة املئوية

دخل منخفض

34

14.5

دخل متوسط

88

37.4

دخل مرتفع

113

48.1

املجموع

235

100

املتوسط احلسايب

2.34

االنحراف املعياري

0.72
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واملتوس�ط احلس�ايب واالنحراف املعياري

والوزن النس�بي هلذا التس�اؤل ،واجلدول
التايل يوضح ذلك:

جدول ( :)7ترتيب أبعاد استبيان األداء الوظيفي
تبعا للمتوسطات واالنحرافات والوزن النسبي.

شكل ( :)4التوزيع النسبي لعينة الدراسة
وفق ًا ملستوى الدخل الشهري لألرسة.

يتض�ح م�ن ج�دول ( )6أن أعلى نس�بة م�ن عين�ة

الدراس�ة تقع يف فئة الدخل املرتفع حيث بلغت نسبتهم

( )%48.1أي قراب�ة نص�ف العين�ة ،وتليه�ا نس�بة فئ�ة

األبعاد
بعد الشؤون
املنزلية

بعد التكيف
والرتابط األرسي

امجايل األداء
الوظيفي األرسي

املتوسط االنحراف الوزن
احلسايب املعياري النسبي

الرتتيب

85.63 0.224 2.569

1

82.53 0.322 2.476

2

84.06 0.244 2.522

متوس�طي الدخ�ل بنس�بة ( )%37.4أي أكث�ر من ثلث

العينة ،وهو ما يشري إىل أن معظم عينة الدراسة يتمتعون

بمس�توى متوس�ط إىل مرتفع من الدخل الشهري ولعل

ذل�ك يرج�ع إىل الرخ�اء واملس�توى االقتص�ادي اجليد
الذي تتمتع به اململكة العربية الس�عودية والذي انعكس

بدوره�ا عىل ارتفاع مس�توى دخ�ل املواطنين وارتفاع
مستوى املعيش�ة واألسعار أيضا .كام يتضح من اجلدول
أن املتوس�ط احلسايب لعينة الدراس�ة وفق ًا لفئات الدخل
الش�هري بل�غ ( )2.34بينما بل�غ االنح�راف املعياري
(.)0.72

 -2النتائج يف ضوء فرضيات الدراسة:

شكل ( :)5ترتيب أبعاد استبيان األداء الوظيفي تبعا للوزن النسبي.

م�ن خلال اجل�دول ( )7يتض�ح أن بع�د
الش�ؤون املنزلية احتل املرتب�ة األوىل لدى

أف�راد العين�ة حي�ث يبل�غ الوزن النس�بي

ل�ه  ،85.63يلي�ه بعد التكي�ف والرتابط

 -1-2النتائ�ج يف ض�وء الف�رض األول :ال�ذي

األرسي ب�وزن نس�بي مق�داره ،82.53

الوظيف�ي األرسي ل�دى رب�ات األرس

األداء الوظيفي األرسي لدى العينة بشكل

ينص على أن�ه “يتف�اوت مس�توى األداء
بمدين�ة الري�اض» .وللتحق�ق م�ن صحة

الف�رض ،ت�م اس�تخدام النس�ب املئوي�ة

كام تشير نتائج اجلدول إىل ارتفاع مستوى
عام حيث بلغ الوزن النس�بي .%84.06

وهذا يشري إىل أولوية الشؤون املنزلية لدى

منرية بنت صالح الضحيان :األداء الوظيفي األرسي وعالقته باألمن النفيس (دراسة عىل عينة من ربات األرس بمدينة الرياض)
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رب�ات األرس مقارن�ة بالتكي�ف والرتاب�ط

األرسي كام يشري إىل ارتفاع مستوى وعي

وممارسات ربات األرس يف أعامهلن املنزلية
ولع�ل ذلك يرجع إىل اخلبرة الكبرية التي

تتمت�ع هب�ا النس�اء يف ه�ذا اجلان�ب حيث
تدرب الفتاة منذ صغرها عىل أمور املنزل،

كما أن الفكرة النمطية التي مازال املجتمع
يتبناه�ا م�ن حي�ث ك�ون رب�ة األرسة هي

م�ن خلال اجل�دول ( )8يتض�ح أن بع�د

املس�ئول األول عن كل ما يتعلق باألعامل

األم�ن ال�ذايت الداخيل احت�ل املرتبة األوىل

على صورهت�ا اجتامعي�ا جتعلها تس�عى إىل

ل�ه  ،83.83يلي�ه بع�د األم�ن االجتامعي

تتفق مع دراسة الرصايرة (.)2009

كام تشير نتائج اجلدول إىل ارتفاع مس�توى

املنزلي�ة وأن أي تقصير فيه�ا س�ينعكس

لدى أفراد العينة حيث يبلغ الوزن النس�بي

االهتمام ب�ه بش�كل كبير ،وه�ذه النتيجة

اخلارج�ي بوزن نس�بي مق�داره ،81.66

-2-2النتائج يف ضوء الفرض الثاين :الذي ينص

األم�ن النفسي ل�دى العين�ة بش�كل ع�ام

ل�دى رب�ات األرس يف مدين�ة الري�اض».

عىل متت�ع رب�ات األرس بالطمأنينة والراحة

النس�ب املئوي�ة واملتوس�ط احلس�ايب

الرض�ا ع�ن النف�س وتقبله�ا والقناع�ة بام

على أنه «يتفاوت مس�توى األم�ن النفيس

حي�ث بلغ ال�وزن النس�بي  .83.4مما يدل

وللتحقق من صحة الفرض ،تم استخدام

النفس�ية داخليا وخارجيا وذلك من خالل

واالنحراف املعياري والوزن النس�بي هلذا

كتب�ه اهلل هلا وقدرهتا على التوافق مع احلياة

التساؤل ،واجلدول التايل يوضح ذلك:

جدول ( :)8ترتيب أبعاد استبيان األمن النفيس تبعا
للمتوسطات واالنحرافات والوزن النسبي.
األبعاد
بعد األمن
الذايت الداخيل

بعد األمن
االجتامعي اخلارجي
امجايل
األمن النفيس
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شكل ( :)6ترتيب أبعاد استبيان األمن النفيس تبعا للوزن النسبي.

املتوسط االنحراف الوزن
احلسايب املعياري النسبي
83.83 0.308 2.515

1

81.66 0.263 2.450

2

0.256 2.502

ومتكنها من إش�باع حاجاهتا الفس�يولوجية

والنفس�ية واالجتامعية بنفس�ها ولعل ذلك
يعود إىل البيئة اآلمنة وطبيعة املجتمع الذي

الرتتيب

83.4

التي تعيش�ها ومواجهتها وحل مش�كالهتا

تعيش في�ه ،وتتفق هذه النتيجة مع دراس�ة
الرصايرة ( )2009وخويطر (.)2010

-3-2النتائ�ج يف ض�وء الف�رض الثال�ث:
ال�ذي ين�ص عىل أن�ه «توجد ف�روق دالة
إحصائي� ًا بين عين�ة الدراس�ة يف األداء

الوظيف�ي ببعدي�ه تبعا ملتغريات الدراس�ة
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بين عين�ة الدراس�ة يف األداء الوظيف�ي
األرسي تبع ًا للمتغيرات الديموغرافية،

الديموغرافي�ة (حج�م األرسة -تعلي�م

رب األرسة  -تعلي�م ربة األرسة  -دخل

كام ت�م تطبيق اختبار  Tukeyملعرفة داللة

األرسة)» .وللتحق�ق م�ن صحة الفرض
إحصائي� ًا تم إجي�اد حتليل التباي�ن يف اجتاه

الف�روق بني املتوس�طات ،وج�دول ()9

واح�د  ANOVAلتوضي�ح الف�روق

يكشف ذلك.

جدول ( :)9حتليل التباين يف اجتاه واحد لألداء الوظيفي األرسي تبع ًا ملتغريات الدراسة الديموغرافية.
املتغري

األبعاد

مصدر التباين
بني املجموعات

70.232

2

35.116

21694.213

231

93.914

املجموع

21764.444

233

بني املجموعات

102.725

2

51.362

داخل املجموعات

28951.803

232

124.792

املجموع

29054.528

234

بني املجموعات

717.987

2

358.994

داخل املجموعات

89821.562

232

387.162

املجموع

90539.549

234

بني املجموعات

380.559

2

190.280

21383.885

231

92.571

املجموع

21764.444

233

بني املجموعات

3519.721

2

داخل املجموعات

25534.806

232

املجموع

29054.528

234

بني املجموعات

5519.613

2

2759.806

داخل املجموعات

85019.936

232

366.465

املجموع

90539.549

234

الشؤون املنزلية داخل املجموعات

حجم
األرسة

التكيف والرتابط
األرسي

إمجايل األداء
الوظيفي األرسي

الشؤون املنزلية داخل املجموعات

تعليم رب التكيف والرتابط
األرسي
األرسة

إمجايل األداء
الوظيفي األرسي

جمموع املربعات م .م درجة احلرية متوسط املربعات قيمة ف مستوى الداللة
0.374

0.412

0.927

2.056

1759.861
15.989 110.064

منرية بنت صالح الضحيان :األداء الوظيفي األرسي وعالقته باألمن النفيس (دراسة عىل عينة من ربات األرس بمدينة الرياض)

7.531

0.688
(غري دال)

0.663
(غري دال)

0.379
(غري دال)

0.130
(غري دال)

0.000
(دال)

0.001
(دال)
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املتغري

مصدر التباين

األبعاد

بني املجموعات

681.439

2

340.719

21083.006

231

91.268

املجموع

21764.444

233

بني املجموعات

613.903

2

306.952

داخل املجموعات

28440.625

232

122.589

املجموع

29054.528

234

بني املجموعات

2938.461

2

1469.230

داخل املجموعات

87601.088

232

377.591

املجموع

90539.549

234

بني املجموعات

1199.807

2

599.904

20564.637

231

89.024

املجموع

21764.444

233

بني املجموعات

3349.082

2

داخل املجموعات

25705.446

232

املجموع

29054.528

234

بني املجموعات

8876.530

2

داخل املجموعات

81663.019

232

املجموع

90539.549

234

الشؤون املنزلية داخل املجموعات

تعليم ربة التكيف والرتابط
األرسي
األرسة

إمجايل األداء
الوظيفي األرسي

الشؤون املنزلية داخل املجموعات

دخل
األرسة

التكيف والرتابط
األرسي

إمجايل األداء
الوظيفي األرسي

جمموع املربعات م .م درجة احلرية متوسط املربعات قيمة ف مستوى الداللة

2.504

3.891

6.739

1674.541
15.113 110.799
4438.265
12.609 351.996

0.084
(غري دال)

0.022
(دال)

0.001
(دال)

0.000
(دال)

0.000
(دال)

 -حج�م األرسة :يبين اجل�دول ع�دم وج�ود

( 0.927و 0.374و )0.412وهي قيم
غري دالة إحصائي ًا.

األداء الوظيف�ي األرسي ببعدي�ه الش�ؤون

وج�ود فروق دال�ة إحصائيا بني عينة الدراس�ة

حيث بلغت قيمة(ف) املحسوبة لكل منهم

املحس�وبة ( )2.056وه�ي قيم�ة غير دال�ة

يتضح من نتائج جدول ( )9ما ييل:

ف�روق دال�ة إحصائي�ا بني رب�ات األرس يف
املنزلي�ة وبع�د التكي�ف والرتاب�ط األرسي
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3.733

0.025
(دال)

 تعلي�م رب األرسة :يتض�ح م�ن اجل�دول عدميف بعد الش�ؤون املنزلي�ة حيث بلغت قيمة(ف)

منرية بنت صالح الضحيان :األداء الوظيفي األرسي وعالقته باألمن النفيس (دراسة عىل عينة من ربات األرس بمدينة الرياض)

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)14أغسطس 2018م  -ذو القعدة 1439هـ

إحصائي� ًا .ووج�ود ف�روق دال�ة إحصائي�ا يف

على الت�وايل وه�ي قي�م دال�ة إحصائي� ًا عن�د

بعد التكي�ف والرتابط األرسي وإمج�ايل األداء

مس�توى ( ،)0.05وه�ذا يعن�ي وجود فروق

املحس�وبة لكل منهما ( 15.989و )7.531

املنزلي�ة وإمج�ايل األداء الوظيف�ي األرسي

( ،)0.001مما يعني وجود فروق بني العينة يف

اختب�ار  tukeyوجد أن متوس�ط درجات بعد

الوظيف�ي األرسي حي�ث بلغ�ت قيم�ة(ف)

على الت�وايل وه�ي قي�م دال�ة عن�د مس�توى
إمج�ايل األداء الوظيفي وبع�د التكيف والرتابط
األرسي باختالف مس�توى تعلي�م رب األرسة

.وبتطبي�ق اختب�ار Tukeyوج�د أن متوس�ط

دالة إحصائيا بني عينة الدراسة يف بعد الشؤون

باختالف مس�توى تعليم ربة األرسة .وبتطبيق

الش�ؤون املنزلي�ة لرب�ات األرس ذوات التعليم

املنخف�ض بل�غ ( )80.129ويت�درج حت�ى

يص�ل إىل (  ) 85.217لرب�ات األرس ذوات

درجات بعد التكي�ف والرتابط األرسي للعينة

التعلي�م العايل ،كام أن متوس�ط درجات إمجايل

بل�غ ( )71.80ويت�درج حت�ى يص�ل إىل (

التعلي�م املنخفض بلغ ( )155.774ويتدرج

ذات مس�توى تعلي�م رب األرسة املنخف�ض

األداء الوظيف�ي األرسي لرب�ات األرس ذوات

 )81.978ألصحاب مس�توى التعليم العايل،

حت�ى يص�ل إىل ( )165.184لرب�ات األرس

األرسي للعينة ذات مستوى تعليم رب األرسة

فروق ذات داللة إحصائية بني عينة الدراسة يف

كام أن متوس�ط درجات إمج�ايل األداء الوظيفي

ذوات التعلي�م الع�ايل ،وه�ذا يعن�ي أنه توجد

املنخفض بلغ ( )153.35ويتدرج حتى يصل

األداء الوظيف�ي األرسي لصالح ربات األرس

الع�ايل ،وهذا يعني أنه توج�د فروق ذات داللة

مع نتائج دراسة الرصايرة ( )2009والقحامين

إىل ( )166.597ألصح�اب مس�توى التعليم

ذوات املس�توى التعليمي املرتف�ع ،وهذا يتفق

إحصائي�ة بني عينة الدراس�ة يف األداء الوظيفي

( )2015التي بينت وجود فروق بني النساء يف

رب األرسة العايل ،وهذه النتيجة تتفق مع رضا

عال ،وذل�ك ألن التحصيل العلم�ي يزيد من

األرسي لصال�ح األرس ذات مس�توى تعلي�م

األداء الوظيف�ي لصالح احلاصالت عىل تعليم

( )2003وال تتفق مع دراسة السهيل (.)2007

قدرة امل�رأة عىل فهم وإدراك املهام والواجبات

وجود ف�روق دالة إحصائيا بني عينة الدراس�ة

التي تؤهلها للقيام بالعمل املوكل إليها بكفاءة.

 تعلي�م رب�ة األرسة :يتبين م�ن اجل�دول ع�دميف بعد التكيف والرتابط األرسي حيث بلغت

الوظيفي�ة فتصقل لدى املرأة القدرات املطلوبة

 -الدخ�ل الش�هري :يبين اجل�دول وج�ود ف�روق

قيمة(ف) املحسوبة ( )2.504وهي قيمة غري
دالة إحصائي ًا .وتوجد فروق دالة إحصائيا بني

املنزلي�ة وبع�د التكي�ف والرتاب�ط األرسي

األداء الوظيفي األرسي حيث بلغت قيمة(ف)

قيم�ة(ف) املحس�وبة ل�كل منه�م على الت�وايل

عينة الدراس�ة يف بعد الش�ؤون املنزلية وإمجايل

املحس�وبة ل�كل منهما ( 3.733و)3.891

دالة إحصائيا بني عينة الدراس�ة يف بعد الش�ؤون

وإمج�ايل األداء الوظيف�ي األرسي حي�ث بلغت

( 6.739و 15.113و )12.609وه�ي

منرية بنت صالح الضحيان :األداء الوظيفي األرسي وعالقته باألمن النفيس (دراسة عىل عينة من ربات األرس بمدينة الرياض)
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قي�م دال�ة إحصائي� ًا عن�د مس�توى (،)0.001

نس�تنتج مما س�بق وجود فروق دالة إحصائيا

وه�ذا يعني وجود ف�روق دالة إحصائيا بني عينة

بني عينة الدراسة يف األداء الوظيفي األرسي

باختلاف مس�توى دخ�ل األرسة .وبتطبي�ق

األرسة لصال�ح العينة ذات مس�توى التعليم

تبعا ملس�توى تعلي�م رب وربة األرسة ودخل

الدراس�ة يف األداء الوظيف�ي األرسي ببعدي�ه
اختب�ار Tukeyوجد أن متوس�ط درجات بعد

والدخ�ل املرتفع ،بينما ال توجد ف�روق دالة

املنخفض بل�غ ( )79.323ويتدرج حتى يصل

يؤكد صحة الفرض الثالث.

الش�ؤون املنزلي�ة لعين�ة الدراس�ة ذات الدخ�ل

إىل ( )86.026للعين�ة ذات الدخ�ل املرتف�ع،
ووج�د أن متوس�ط درج�ات وبع�د التكي�ف

إحصائي�ا بني العينة تبع�ا حلجم األرسة وهذا

-4-2النتائج يف ضوء الفرض الرابع :الذي ينص
عىل أن�ه «توج�د فروق دال�ة إحصائي� ًا بني

والرتاب�ط األرسي لعين�ة الدراس�ة ذات الدخل

عينة الدراس�ة يف األمن النفسي ببعديه تبعا

إىل ( )82.327للعين�ة ذات الدخ�ل املرتف�ع،

األرسة -تعلي�م رب األرسة  -تعلي�م رب�ة

املنخفض بل�غ ( )71.764ويتدرج حتى يصل

ملتغيرات الدراس�ة الديموغرافي�ة (حج�م

كام أن متوس�ط درج�ات إمج�ايل األداء الوظيفي

األرسة  -دخ�ل األرسة)» .وللتحق�ق م�ن
صح�ة الف�رض إحصائي� ًا ت�م إجي�اد حتليل

األرسي لعين�ة الدراس�ة ذات الدخل املنخفض

بل�غ ( )151.088ويت�درج حت�ى يص�ل إىل

التباي�ن يف اجتاه واح�د  ANOVAلتوضيح

( )168.354للعينة ذات الدخل املرتفع ،وهذا

الفروق بني عينة الدراس�ة يف األمن النفيس
تبع� ًا للمتغيرات الديموغرافي�ة ،كما ت�م

األرس ذات الدخل املرتفع ،وهذا يتفق مع دراسة

بين املتوس�طات ،وجدويل ( )10يكش�ف

يعني أن�ه توجد فروق ذات دالل�ة إحصائية بني
عينة الدراسة يف األداء الوظيفي األرسي لصالح

تطبيق اختب�ار  Tukeyملعرفة داللة الفروق

السهيل ( )2007والقحامين (.)2015

ذلك.

جدول ( :)10حتليل التباين يف اجتاه واحد لألمن النفيس تبع ًا ملتغريات الدراسة الديموغرافية.
املتغري

حجم
األرسة
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مصدر التباين

األبعاد
األمن الذايت
الداخيل
األمن االجتامعي
اخلارجي

بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

جمموع املربعات م .م درجة احلرية متوسط املربعات قيمة ف مستوى الداللة
88.479

6679.180
6767.659
205.346

6669.108
6874.454

2

226
228
2

226
228

44.240

29.554

102.673
29.509

1.497

3.479

0.226
(غري دال)
0.032
(دال)
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املتغري

األبعاد

حجم
األرسة

إمجايل األمن
النفيس
األمن الذايت
الداخيل

تعليم رب األمن االجتامعي
اخلارجي
األرسة
إمجايل األمن
النفيس
األمن الذايت
الداخيل
تعليم ربة األمن االجتامعي
اخلارجي
األرسة
إمجايل األمن
النفيس
األمن الذايت
الداخيل
دخل
األرسة

األمن االجتامعي
اخلارجي
إمجايل األمن
النفيس

مصدر التباين
بني املجموعات

جمموع املربعات م .م درجة احلرية متوسط املربعات قيمة ف مستوى الداللة
526.095

2

263.048

داخل املجموعات

39379.803

232

169.741

بني املجموعات

542.917

2

271.459

املجموع

39905.898

234

داخل املجموعات

6224.742

226

27.543

بني املجموعات

217.744

2

108.872

املجموع

6767.659

228

داخل املجموعات

6656.710

226

29.454

بني املجموعات

1532.937

2

766.468

املجموع

6874.454

228

داخل املجموعات

38372.961

232

165.401

بني املجموعات

29.245

2

14.622

املجموع

39905.898

234

داخل املجموعات

6738.415

226

29.816

بني املجموعات

167.811

2

83.905

املجموع

6767.659

228

داخل املجموعات

6706.643

226

29.675

بني املجموعات

1314.834

2

657.417

املجموع

6874.454

228

داخل املجموعات

38591.064

232

166.341

بني املجموعات

656.978

2

328.489

املجموع

39905.898

234

داخل املجموعات

6110.682

226

27.038

بني املجموعات

903.098

2

451.549

املجموع

6767.659

228

داخل املجموعات

5971.357

226

26.422

بني املجموعات

4656.319

2

2328.159

املجموع

داخل املجموعات
املجموع

6874.454
35249.579
39905.898

228
232
234

1.550

9.856

3.696

4.634

0.490

2.827

3.952

12.149

17.090

15.323 151.938

منرية بنت صالح الضحيان :األداء الوظيفي األرسي وعالقته باألمن النفيس (دراسة عىل عينة من ربات األرس بمدينة الرياض)

0.215
(غري دال)
0.000
(دال)
0.026
(دال)
0.011
(دال)
0.613
(غري دال)
0.061
(غري دال)
0.021
(دال)
0.000
(دال)
0.000
(دال)
0.000
(دال)
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يتضح من نتائج جدول ( )10ما ييل:

 -حج�م األرسة :يبين اجل�دول ع�دم وج�ود

وبتطبيق اختبار  Tukeyوجد أن متوس�ط

إمج�ايل األم�ن النفيس وبع�د األم�ن الذايت

النفسي بل�غ ( )92.65ل�ذوي التعلي�م

لكل منهام عىل التوايل ( 1.550و)1.497
وهي قي�م غري دالة إحصائي� ًا ،بينام وجدت

( )100.971للمس�توى التعليمي العايل،

ف�روق دال�ة إحصائي�ا بني رب�ات األرس يف

الداخيل حي�ث بلغت قيمة(ف) املحس�وبة

ف�روق دال�ة إحصائي�ا بني رب�ات األرس يف

بعد األم�ن االجتامعي اخلارجي تبعا حلجم
األرسة حي�ث بلغ�ت قيمة(ف) املحس�وبة
( )3.479وه�ي قيم�ة دال�ة إحصائي ًا عند

درج�ات عين�ة الدراس�ة إلمج�ايل األم�ن

املنخف�ض لرب األرسة ويت�درج فيصل إىل

وه�ذا يعن�ي أن�ه يوج�د ف�روق ذات داللة

إحصائية بني عينة الدراسة يف األمن النفيس

لصالح األرس ذات املستوى التعليم املرتفع

ل�رب األرسة ،وه�ذه النتيج�ة ال تتف�ق مع

دراسة السهيل (.)2007

مس�توى دالل�ة ( ،)0.05وبتطبيق اختبار

 -تعلي�م رب�ة األرسة :يظه�ر اجل�دول ع�دم

األرس يف األرس صغرية احلجم ()50.632

الدراسة يف بعد ألمن الذايت الداخيل وبعد

كبيرة احلجم ،وهذا يعني أن�ه يوجد فروق

قيمة(ف) املحسوبة ( 0.490و)2.827
على التوايل وه�ي قيم غري دال�ة إحصائي ًا.

 Tukeyوج�د أن متوس�ط درج�ات ربات

ويتدرج حتى يصل إىل ( )52.538لألرس
ذات دالل�ة إحصائي�ة بني عينة الدراس�ة يف

بع�د األم�ن االجتامع�ي اخلارج�ي لصالح

األرس كبرية احلجم ،وهذا يتفق مع دراس�ة

خويط�ر ( )2010وخيتل�ف ع�ن دراس�ة

الرشع�ة ( )2000التي أظهرت أنه كلام قل

وج�ود ف�روق دال�ة إحصائي�ا بين عين�ة
األم�ن االجتامعي اخلارج�ي حيث بلغت

ووج�ود ف�روق دال�ة إحصائي�ا بين عين�ة
الدراس�ة يف إمج�ايل األم�ن النفسي حي�ث

بلغ�ت قيم�ة(ف) املحس�وبة ()3.952
وه�ي قيم�ة دال�ة إحصائي� ًا عند مس�توى

عدد األبناء يف األرسة كان الش�عور باألمن

( ،)0.05وه�ذا يعني وجود ف�روق دالة

 -تعليم رب األرسة :يتضح من اجلدول وجود

األم�ن النفسي باختلاف مس�توى تعليم

بع�د األم�ن ال�ذايت الداخلي وبع�د األم�ن

أن متوس�ط درجات إمج�ايل األمن النفيس

النفيس أكثر.

ف�روق دالة إحصائي�ا بني عينة الدراس�ة يف

االجتامع�ي اخلارجي وإمجايل األمن النفيس

حيث بلغت قيمة(ف) املحسوبة لكل منهام
بالرتتيب ( 9.856و 3.696و)4.634
وه�ي قيم دالة إحصائي ًا عند مس�توى داللة
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( 0.001و 0.05و )0.01على التوايل،

إحصائي�ا بين عين�ة الدراس�ة يف إمج�ايل
ربة األرسة .وبتطبي�ق اختبار  tukeyوجد

لرب�ات األرس ذوات التعلي�م املنخف�ض

بل�غ ( )95.423ويت�درج حت�ى يص�ل
إىل ( )100.835لرب�ات األرس ذوات

التعليم املرتفع ،وهذا يعني أنه توجد فروق
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ذات دالل�ة إحصائية بني عينة الدراس�ة يف

األمن النفيس لصال�ح ربات األرس ذوات

املس�توى التعليم�ي املرتف�ع ،وه�ذا يتف�ق

ذات الدخ�ل املنخف�ض بل�غ ()90.00

ويت�درج حت�ى يص�ل إىل ()102.946

للعين�ة ذات الدخل املرتفع ،وهذا يعني أنه

م�ع دراس�ة خويط�ر ( )2010والقحماين

توجد ف�روق ذات داللة إحصائية بني عينة

التعليمي للمرأة زاد األمن النفيس وبررت

ذات الدخ�ل املرتف�ع ،وتتفق ه�ذه النتيجة

امل�رأة نح�و ذاهت�ا في�زداد تقديره�ا لذاهت�ا

إىل أن املس�توى االقتصادي املنخفض هيدد

( )2015التي أكدت أنه كلام زاد املس�توى

ذل�ك يف أن التعليم املرتف�ع يزيد من وعي
وتفاعلها مع من حوهلا بإجيابية.

الدراس�ة يف األم�ن النفسي لصالح األرس

مع دراس�ة (السهيل )2007 ،التي أشارت
حياة الف�رد حيث أن قلة الدخل الش�هري

 -الدخ�ل الش�هري :يبين اجل�دول وج�ود

ختلق لديه مشاعر عدم االطمئنان يف إشباع

يف بع�د ألمن ال�ذايت الداخلي وبعد األمن

أمن�ه النفيس ،كام تتفق مع دراس�ة القحامين

حي�ث بلغ�ت قيم�ة (ف) املحس�وبة ل�كل

بني النس�اء يف األمن النفيس لصالح ذوات

ف�روق دال�ة إحصائي�ا بين عينة الدراس�ة
االجتامعي اخلارجي وإمجايل األمن النفيس

منه�م على الت�وايل ( 12.149و17.09
و )15.323وهي قي�م دالة إحصائي ًا عند

مس�توى ( ،)0.001وه�ذا يعن�ي وج�ود

حاجات�ه املعيش�ية ورغباته الذاتي�ة وبالتايل

( )2015الت�ي توصل�ت إىل وجود فروق
مستوى الدخل املرتفع.

نس�تنتج مما سبق وجود فروق دالة إحصائيا

بين عين�ة الدراس�ة يف األم�ن النفسي تبعا

ف�روق دال�ة إحصائيا بني عينة الدراس�ة يف

ملس�توى تعلي�م رب ورب�ة األرسة ودخ�ل

األرسة .وبتطبي�ق اختب�ار  Tukeyوجد أن

والدخ�ل املرتفع ،بينما ال توجد فروق دالة

األم�ن النفسي باختلاف مس�توى دخ�ل

متوس�ط درجات بعد ألمن الذايت الداخيل

األرسة لصالح العينة ذات مس�توى التعليم

إحصائيا بني العينة تبعا حلجم األرسة وهذا

لعينة الدراس�ة ذات الدخ�ل املنخفض بلغ

يؤكد صحة الفرض الرابع.

 )50.178للعين�ة ذات الدخ�ل املرتف�ع،

ين�ص عىل أنه “ توجد عالق�ة ارتباطية دالة
إحصائي� ًا بين األداء الوظيف�ي األرسي

( )45.125ويت�درج حت�ى يص�ل إىل (

ووج�د أن متوس�ط درج�ات وبع�د األمن
االجتامع�ي اخلارج�ي لعينة الدراس�ة ذات

-5-2النتائ�ج يف ض�وء الف�رض اخلام�س :الذي

واألمن النفيس بأبعادمها املختلفة لدى عينة

ويت�درج حت�ى يص�ل إىل ( )53.261

الدراس�ة” .وللتحق�ق م�ن صح�ة الفرض
إحصائي� ًا ت�م اس�تخدام معام�ل ارتب�اط

درجات إمجايل األمن النفيس لعينة الدراسة

كام يف اجلدول التايل:

الدخ�ل املنخف�ض بل�غ ()47.437

للعينة ذات الدخل املرتفع ،كام أن متوس�ط

بريسون ملعرفة العالقة بني متغريي الدراسة
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جدول ( :)11مصفوفة االرتباط بني األداء الوظيفي األرسي واألمن النفيس بأبعادمها املختلفة.
املتغريات

الشؤون املنزلية

التكيف والرتابط األرسي

إمجايل األداء الوظيفي األرسي

األمن الذايت الداخيل

***0.542

***0.795

***0.776

األمن االجتامعي اخلارجي

***0.510

***0.571

***0.616

امجايل األمن النفيس

***0.635

***0.756

***0.831

***دال عند مستوى 0.001

** دال عند مستوى 01.0

يتبني من دراسة العالقات االرتباطية يف جدول (:)11

 -وج�ود عالق�ة ارتباطي�ه موجبة بني بعد الش�ؤون

املنزلي�ة لربة األرسة وكل من بع�د األمن الذايت الداخيل

وبعد األمن االجتامع�ي اخلارجي وإمجايل األمن النفيس
وذلك عند مستوى داللة (.)0.001

* دال عند مستوى 05.0

نستنتج مما سبق أنه توجد عالقة ارتباطية طردية دالة
إحصائي� ًا بين األداء الوظيف�ي األرسي واألمن النفيس

بأبعادمها املختلفة لدى عينة الدراسة ،وهذا يثبت صحة
الفرض اخلامس.

-6-2النتائ�ج يف ض�وء الفرض الس�ادس :الذي

 -وج�ود عالق�ة ارتباطي�ه موجبة بني بع�د التكيف

ينص على أنه « توجد عالق�ة ارتباطية دالة
إحصائي� ًا بين بع�ض متغيرات املس�توى

وإمجايل األمن النفيس وذلك عند مس�توى داللة

وكل م�ن األداء الوظيف�ي األرسي واألمن

والرتاب�ط األرسي وكل م�ن بع�د األم�ن الذايت

الداخلي وبع�د األم�ن االجتامع�ي اخلارج�ي

االجتامع�ي واالقتص�ادي لعين�ة الدراس�ة

(.)0.001

النفسي بأبعادمها املختلف�ة» .وللتحقق من
صح�ة الفرض إحصائي ًا ت�م إجياد مصفوفة

 -وج�ود عالق�ة ارتباطي�ه موجب�ة قوي�ة بين إمجايل

األداء الوظيف�ي األرسي وكل م�ن بع�د األم�ن

معاملات االرتباط بني متغريات املس�توى

وإمجايل األمن النفيس وذلك عند مس�توى داللة

تعلي�م رب األرسة ،وتعلي�م رب�ة األرسة،

القحماين ( )2015الت�ي أك�دت وج�ود عالقة

املتمثل�ة يف املتغيرات املس�تقلة (األم�ن

ال�ذايت الداخيل وبعد األمن االجتامعي اخلارجي

( ،)0.001وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة

االجتامع�ي واالقتصادي (حج�م األرسة،
دخل األرسة) وكل من متغريات الدراس�ة

ارتباطي�ة طردي�ة بين األم�ن النفسي وحمددات

النفسي) ،واملتغير التاب�ع (األداء الوظيفي

دراس�ة الرصايرة ( )2009وعركوك (،)2006

التاليني:

األداء الوظيفي للمرأة يف بيئة العمل ،كام تتفق مع

بينما ختتلف م�ع دراس�ة الس�هيل ( )2007التي

األرسي) ،كما يف ج�دول ( )12و()13

توصلت إىل وجود عالقة غري متسقة بينهام ولعل
ذلك يرجع إىل اختالف جمتمع وعينة الدراسة.

124

منرية بنت صالح الضحيان :األداء الوظيفي األرسي وعالقته باألمن النفيس (دراسة عىل عينة من ربات األرس بمدينة الرياض)

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)14أغسطس 2018م  -ذو القعدة 1439هـ

جدول ( :)12مصفوفة االرتباط بني األداء الوظيفي األرسي ببعديه وبعض متغريات الدراسة.
املتغريات

حجم األرسة

تعليم رب األرسة

تعليم ربة األرسة

دخل األرسة

الشؤون املنزلية

0.015

*0.132

**0.172

***0.229

التكيف والرتابط األرسي

0.015-

***0.341

*0.145

***0.340

إمجايل األداء الوظيفي األرسي

0.033-

***0.244

**0.179

***0.313

***دال عند مستوى 0.001

** دال عند مستوى 01.0

* دال عند مستوى 05.0

يتبني من دراسة العالقات االرتباطية يف جدول (:)12

 -وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني تعليم ربة األرسة

حجم األرسة واألداء الوظيفي األرسي ببعدية.

والرتاب�ط األرسي وإمج�ايل األداء الوظيف�ي

 -ع�دم وج�ود عالق�ة ارتباطي�ه دال�ه إحصائي�ا بني

وكل م�ن بع�د الش�ؤون املنزلي�ة وبع�د التكيف

 -وج�ود عالق�ة ارتباطي�ه موجب�ة بين تعلي�م رب

األرسي وذل�ك عن�د مس�توى دالل�ة (0.01

( ،)0.05ووج�ود عالق�ة ارتباطي�ة موجبة بني

 -وج�ود عالق�ة ارتباطي�ه موجبة بين دخل األرسة

األرسي وإمج�ايل األداء الوظيفي األرسي وذلك

والرتاب�ط األرسي وإمج�ايل األداء الوظيف�ي

األرسة وبع�د الش�ؤون املنزلي�ة عن�د مس�توى

تعليم رب األرسة وكل من بعد التكيف والرتابط

عند مستوى داللة (.)0.001

و 0.05و )0.01لكل منهم عىل التوايل.

وكل م�ن بع�د الش�ؤون املنزلي�ة وبع�د التكيف
األرسي وذلك عند مستوى داللة (.)0.001

جدول ( :)13مصفوفة االرتباط بني األمن النفيس ببعديه وبعض متغريات الدراسة.
املتغريات

حجم األرسة

تعليم رب األرسة

تعليم ربة األرسة

دخل األرسة

األمن الذايت الداخيل

0.107

***0.281

0.059

***0.305

األمن االجتامعي اخلارجي

**0.155

**0.175

*0.145

***0.360

إمجايل األمن النفيس

0.045

**0.195

*0.151

***0.339

يتبين م�ن دراس�ة العالق�ات االرتباطي�ة يف جدول

ارتباطي�ة موجب�ة بني حج�م األرسة وبعد األمن

 -ال توج�د عالقة ارتباطيه دال�ة إحصائيا بني حجم

 -توج�د عالق�ة ارتباطي�ه موجب�ة بين تعلي�م رب

وإمج�ايل األم�ن النفسي ،بينما وج�دت عالق�ة

األمن االجتامعي اخلارجي وإمجايل األمن النفيس

(:)13

األرسة وكل م�ن بع�د األم�ن ال�ذايت الداخلي

االجتامعي اخلارجي عند مستوى داللة .0.01

األرسة وكل م�ن بعد األمن الذايت الداخيل وبعد
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وذل�ك عند مس�توى دالل�ة  0.001و 0.01و

ال�ذايت الداخلي يف املرتبة األوىل يلي�ه بعد األمن

 -ال توج�د عالقة ارتباطيه دال�ة إحصائيا بني تعليم

 -3وجود فروق دالة إحصائيا بني عينة الدراس�ة يف

وج�دت عالق�ة ارتباطي�ه موجبة بين تعليم ربة

وربة األرسة ودخل األرسة وذلك عند مس�توى

 0.01عىل الرتتيب.

رب�ة األرسة وبع�د األم�ن ال�ذايت الداخلي ،بينام
األرسة وكل من بعد األمن االجتامعي اخلارجي

وإمجايل األمن النفيس وذلك عند مس�توى داللة
.0.05

 -توجد عالقة ارتباطيه موجبة بني الدخل الش�هري

االجتامعي اخلارجي.

األداء الوظيفي األرسي تبعا ملس�توى تعليم رب
داللة ( 0.001و 0.05و )0.001عىل التوايل

لصال�ح العين�ة ذات مس�توى التعلي�م والدخ�ل
املرتفع.

 -4وج�ود ف�روق دال�ة إحصائيا بني عينة الدراس�ة

لألرسة وكل من بعد األمن الذايت الداخيل وبعد

يف األم�ن النفسي تبعا ملس�توى تعلي�م رب وربة

وذلك عند مستوى داللة .0.001

( 0.01و 0.05و )0.001عىل التوايل لصالح

األمن االجتامعي اخلارجي وإمجايل األمن النفيس

األرسة ودخل األرسة وذلك عند مس�توى داللة
العينة ذات مستوى التعليم والدخل املرتفع.

 -5وجود عالقة ارتباطية موجبة قوية دالة إحصائي ًا

نس�تنتج مما س�بق وجود عالقة ارتباطي�ة موجبة دالة
إحصائي� ًا بين بع�ض متغيرات املس�توى االجتامع�ي

بين األداء الوظيف�ي األرسي واألم�ن النفسي

دخ�ل األرسة) وكل م�ن متغيرات الدراس�ة األداء

مستوى (.)0.001

واالقتص�ادي (تعلي�م رب األرسة ،تعلي�م ربة األرسة،

بأبعادمها املختلفة لدى عينة الدراس�ة وذلك عند

 -6وج�ود عالقة ارتباطي�ة موجبة دالة إحصائي ًا بني

الوظيفي األرسي واألم�ن النفيس ،بينام ال توجد عالقة
ارتباطية دالة إحصائي ًا بني حجم األرسة وكل من األداء

بعض متغريات املستوى االجتامعي واالقتصادي

الفرض السادس جزئيا.

األرسة) وكل م�ن متغيرات الدراس�ة األداء

الوظيف�ي األرسي واألم�ن النفسي .وبذل�ك يتحق�ق

اخلامتــة

أسفرت نتائج الدراسة احلالية عام ييل:

 -1ارتف�اع مس�توى األداء الوظيف�ي األرسي لدى
رب�ات األرس بمدين�ة الري�اض بش�كل ع�ام،
واحتل�ت الش�ؤون املنزلي�ة املرتب�ة األوىل يليه�ا

تكيف وترابط األرسة.

 -2ارتفاع مس�توى األمن النفيس لدى ربات األرس
بمدين�ة الرياض بش�كل ع�ام .وج�اء بعد األمن
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(تعلي�م رب األرسة ،تعلي�م رب�ة األرسة ،دخ�ل
الوظيف�ي األرسي واألمن النفيس ،بينام ال توجد
عالق�ة ارتباطية دالة إحصائي� ًا بني حجم األرسة

وكل م�ن األداء الوظيف�ي األرسي واألم�ن
النفيس.

توصيات الدراسة

 -1ح�ث وتش�جيع األرس على رفع مس�توى تعليم

أفراده�ا حي�ث إن ارتف�اع مس�توى تعلي�م رب

ورب�ة األرسة ينعكس بدوره عىل األداء الوظيفي
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واألم�ن النفيس للأرسة ككل وبالت�ايل ينعكس

عىل قدرهتا عىل حتقيق أهدافها وإشباع حاجاهتا.

 .2االهتمام بدخل األرسة ملا له من أمهية يف حتسين

مس�توى أداء األرسة الوظيفني كام يشكل عنرصا

هاما إلحس�اس أفراد األرسة بالراحة والطمأنينة
وبالتايل يس�هم بشكل كبري يف رفع مستوى أمنهم
النفيس.

 .3تعزي�ز األمن النفيس لدى ربات األرس من خالل
إجياد بيئة عمل مش�جعة عىل الشعور باالطمئنان

والراح�ة النفس�ية يف املنزل ،وحتسين بيئة العمل
املنزلي�ة املحيط�ة برب�ة األرسة لتكون ق�ادرة عىل

أداء دورها الوظيفي عىل أكمل وجه.

 .4توجي�ه مراكز خدمة املجتمع لنشر الوعي حول

أمهية الوظيفة األرسية واألدوار التي تقوم هبا ربة
األرسة داخل وخارج أرسهتا.
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grammar and while evidencing vocabulary
tested separately would prefer it to be tested
integratively. This picture largely makes sense
given the low level of proficiency of intermediate
students, and the common emphasis on grammar
in KSA.
5.3. Limitations and suggestions for further
research
The study naturally has some limitations
which prompt useful suggestions for future
study. Clearly the tension between contextual
requirements of practice and a teacher’s more
idealistic beliefs about vocabulary teaching
needs more exploration. Since relevant open
responses we obtained with our instrument
were relatively sparse, we would recommend
a follow up study exploiting supplementary
interviews, especially perhaps interviews
of the type employed by Kuzborska (2011),
where teachers are talked to immediately after
a class which the researcher has observed and
recorded (video stimulated recall). In such
an immediately retrospective interview the
teacher could then be better able to talk about
why they dealt with vocabulary this or that
way in the preceding class (their practices)
and how that fits with their previously
declared general beliefs. Where there are
mismatches, invaluable information on the
reasons for them could then naturally emerge
to supplement those we have been able to
suggest in our account above.
Clearly the area of teacher beliefs and
practices with respect to vocabulary teaching
is heavily under-researched and we would

recommend mixed methods studies of the type
just described be undertaken in a wider range
of contexts around the world. Furthermore,
research on what the beliefs and practices
of teachers actually are, where our study
lies, needs to be connected with research on
the effectiveness of the practices. This may
be measured both in terms of what teachers
and learners perceive to be successful, and
more objectively through measures of student
vocabulary improvement related to the beliefs
and practices of their teacher.
5.4. Conclusion
In conclusion, we have demonstrated
that mismatches between beliefs and practices
are to be found with respect to vocabulary
teaching as much as in other areas such as
grammar teaching (Borg, 2003). While much
remains to be discovered about the reasons for
this, we have provided important suggestions
for improvements in our Saudi Arabian
context which might allow teacher beliefs,
which mostly echoed what the literature
regards as ‘good practice’, to be better realized
in their practices. We believe that our findings
and recommendations may have relevance for
other similar contexts around the world.

Salah Ayied Alfarwan:Teacher Beliefs and Practices with respect to English Vocabulary Teaching

23

Journal of Human and Administrative Sciences, No (14), August 2018 - Dhu Al-Qi'dah 1439H

more idealistic beliefs, while the teachers’
actual performance, as reported by the students,
possibly reflected their day-to-day practical
beliefs for the specific teaching situation,
regarded by Borg as core, and generally
overriding the peripheral ones. Clearly where
the ideal beliefs are in some sense ‘better’ than
the core ones, work needs to be done so that
they can be better implemented.
5.2. Summary of the effects of teacher
variables (RQ3)
With respect to the participant variables
we included in the study, we found that both
beliefs and practices differed in a number of
instances based on educational level or gender
or teacher experience. In general, student
reports however yielded a richer picture
of such variation than did teacher reported
beliefs. Possibly this was in part due to the
fact that we had more student informants than
teachers, so it was easier to obtain significant
differences between subgroups of students
reporting on teacher practices.
More experienced teachers differed from
less experienced ones in relatively few
instances (contrary to Gao and Ma, 2011).
Two clear examples were that the more
experienced believed more in weekly tests and,
at intermediate level, in the greater importance
of grammar over vocabulary than the less
experienced teachers.
As a broad generalisation, and not separating
beliefs from practices, we may say that female
teachers tended to show higher degrees of
belief and practice than males with respect to
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more of the aspects we asked about than did
males. Substantively we can say that the male
teachers emerge as slightly more traditional
in beliefs and practices, in the sense that they
emerge higher than females on the primacy of
teacher and textbook, on accuracy rather than
fluency, on incidental treatment of vocabulary
and on explaining meaning in Arabic and in
context, though they also recognise the role
of technology more. The female teachers on
the other hand, may be seen as slightly less
traditional and more interested in targeting
vocabulary as a separate skill. While
recognising the impact on teaching of Arabic
and of exams, they are higher than males on
presentation of meaning in English, and on
presentation of pronunciation by NS of English
or Arabic letters. They target vocabulary in
the textbook more, but also believe in making
students aware of the 5000 target, and are
more committed to practising vocabulary
(through repetition, longer term recycling, and
communicative tasks) and short weekly tests.
With respect to educational level, intermediate
level teachers produced higher ratings on more
items than secondary level ones. Secondary
level teachers evidence more general impact
of technology than intermediate. Intermediate
level teachers are more based on the textbook
and teacher, rely more on Arabic and pictures
specifically for explaining meaning, and on NS
models and Arabic letters for pronunciation,
train students more in dictionary and memory
strategies, direct students to words to learn and
do more weekly testing. They also to a greater
extent rate vocabulary as less important than
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textbook where they might wish to, in order
to implement some belief which is not catered
for in the textbook. Any departure has to be
planned in advance and submitted for official
approval, which naturally would tend to
discourage such activities given the pressures
already on the teachers, and school inspectors
check that teachers are adhering to book. Use
of resources on the internet, and activities to
promote learner training are areas affected, as
well as for example introducing extra reading
activities involving vocabulary items deemed
necessary to approach a threshold of 5000 on
school leaving, but not found in the textbook
(Alenezi, 2016). As one teacher put it in an
open response: ‘The environment controls
everything in Riyadh’. This therefore is the
basis for a recommendation that the Ministry
of Education might trust teachers more and
relax restrictions which discourage teachers
from extending and supplementing what is
prescribed, in ways that allow their beliefs to
be better realised in practice.
Fourthly there may be physical resources
missing, such as sufficient computing facilities
to allow for the teachers’ high belief in the role
of new technology to be realised in practice.
This again is something for the Ministry of
Education to address.
Finally, the perceived nature of the learners
might be a factor. Particularly with respect to
the greater reported use of L1 compared with
teacher beliefs, the reason could be advanced
that this occurred because the students were
not felt to be of a sufficient proficiency
level to be able to deal with the information

in L2. This was in fact supported by an
open response comment made by a teacher:
‘Actually sometimes I do use the Arabic
language to help them to understand the text
or words. They like the Arabic language
and hate the English language. They regard
English language as too difficult.’ Another
teacher elaborated ‘In addition, we have a big
gap between the curriculum and the students’
level. That is a recent Education ministry
decision. The curriculum is too advanced in
comparison with the students’ level.’ Again,
teachers’ relatively low apparent delivery
of vocabulary testing either on an informal
weekly basis or in more substantial exams
could be due to their seeing the students as not
competent or motivated enough to cope with
this. This is also supported by a teacher open
response: ‘They don’t like more information,
more tests or even quizzes. They are lazy
students.’ This suggests that this teacher,
despite being very experienced, actually feels
constrained in implementing her beliefs by
the student attitudes that she perceives in the
teaching context. This would be an interesting
topic for further research, but again has
implications for the Ministry to re-assess the
whole curriculum of English in school, both
in terms of contact hours and progression of
the syllabus.
In Borg’s terms (Birello, 2012), practical
contextual constraints such as those described
may lead to a teacher developing a dual system
of core and peripheral beliefs, some of which
conflict. In our study the teacher questionnaire
arguably tapped what Borg regards as peripheral,
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Niu and Andrews (2012) in their Chinese
context. The notion that vocabulary errors are
less important than grammar errors was also
seen more in practice than belief. The areas of
discrepancy do not appear to be predominantly
in the unplanned areas of teaching, such as it is
suggested by Basturkmen (2012) might be the
case. We have identified above a number of
possible reasons for the mismatches, generally
consistent with Borg (in Birello, 2012), who
notes that the practical constraints of actual
teaching in a particular context affect how
fully beliefs translate into practices. In our
case we feel there are at least five such factors
which could explain the findings, and which
we recommend that relevant stakeholders
need to address.
First, more teacher continuing professional
development/ in-service training may be
needed, which is predominantly in the hands
of the Ministry of Education to provide. This
needs to be of a practical nature, however.
For instance, the teachers do not lack belief in
the value of new technology in teaching, but
possibly their implementation of it is limited by
their own lack of practical knowledge of useful
English resources online, or in other respects.
Similarly, their low implementation of learner
training in some vocabulary strategies may
be due to their own lack of familiarity with
how to conduct such training. Also training in
vocabulary assessment could be useful given
their general lack of endorsement of any of
the common methods used currently, and the
importance of assessment to promote learning
through ‘backwash’ effect (Hughes, 1989).
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Second, many of the items with low occurrence
relative to expressed belief, such as various types
of practising, may be neglected due to lack
of time allotted to English in the curriculum.
Throughout their time at state school, students
study English in class overall for only 720 hours
(Alenezi, 2016: 6.4.1) and arguably this does not
allow enough time for many desirable activities
to be included. In particular, as we see in the next
paragraph, the teacher may feel required to spend
the time covering what is in the textbook, rather
than to follow his/her beliefs, whose realisation
may not be included in or fit the textbook.
This is part of a wider problem faced by many
countries where English is a foreign language,
but the country aspires to produce graduates
with sufficient proficiency to engage in the
international world of business and study through
the medium of English.
Third, KSA exhibits strong top down
control on what occurs in the classroom
through the textbook. The syllabus for English
in school is only very broadly described by the
Ministry of Education in terms of a few general
objectives, and indeed most of the examining,
except at the end of secondary school, is
left to individual teachers to do. In these
respects, then, the way is open for teachers
to do whatever they think suitable to deliver
the syllabus in the classroom, using practices
that accord with their beliefs. However, this is
countered by the fact that the textbook to be
used is prescribed, and to our knowledge there
are only one or two textbooks at each level
that are approved for use. Furthermore, it is
not made easy for teachers to supplement the
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The teachers did not significantly endorse
above the midpoint any of the four means of
testing offered as beliefs, i.e. multiple choice,
or by translation, or testing vocabulary
separately, or indeed integratively along with
skills like reading. Indeed this theme as a
whole exhibited the lowest levels of belief
and practices of all the themes, with many
ratings close to the scale midpoint. Possibly
this reflects that teachers had little training or
awareness in this area, despite their regular
involvement in classroom assessment of
English. Alternatively it could reflect a general
dissatisfaction with the way vocabulary is
tested at the moment, even though it is largely
in their own hands. Female intermediate
teachers did however believe more strongly
(4.50) than female secondary level teachers
(2.83) that vocabulary should be tested
integratively (Wald chi sq.=5.32, p=.021).
Of these four means of assessing,
interestingly only one showed a significant
difference between belief and practice. The
belief that translation should be used in
vocabulary tests was only non-significantly
above the midpoint (3.31), but reported
occurrence of it significantly higher (3.75)
(Wald chi sq.=6.10, p=.013). That is consistent
with other items concerning involvement of
L1 Arabic under themes A and C being also
at least descriptively higher in use than belief.
The low endorsement of the view that
vocabulary mistakes are less important than
grammar ones we already commented on in
4.1. From the significant difference between
belief and practice, however, we see that

teachers in reality gave grammar errors more
weight than their belief suggested. This could
be due to the force of local tradition, mediated
perhaps by the emphasis of the textbook, or
the expectations of students.
5. Summary and Implications
5.1. Overall findings for RQ1 and RQ2
and their implications for local stakeholders
Overall, answering RQ1, we can say that the
teachers’ beliefs are for the most part up to date
and in line with current thinking. For instance,
they seem to be aware of the importance of
giving special attention to vocabulary and
of the large number of words that need to
be learnt. They appreciate the importance of
practising vocabulary, of learner training, and
of the role of new technology. They further
favour explaining meaning in context, being
cautious about over-endorsement of the use of
Arabic L1 and do not to agree that vocabulary
errors are less important than grammar ones.
This is reassuring. They are however perhaps
lacking in clear beliefs about how vocabulary
should be assessed and examined, although
doing this is largely in their own hands in
KSA schools and there are intimate ties
between how vocabulary is assessed and how
it is taught.
With respect to RQ2, in almost all areas
explored, implementation of teacher beliefs
in practice predominantly falls below their
apparent aspiration, often significantly (thus
echoing Macalister, 2012). Just in anything
involving L1 Arabic, use exceeded belief,
which is not consistent with the findings of
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in accordance with their beliefs. Possibly the
rank order also reflects teacher familiarity
with each strategy, and hence confidence in
delivering training in it. That is, teachers were
perhaps more comfortable with delivering
training in guessing and in note keeping, less
so with training in how to express oneself
when lacking the word, or in useful websites.
With respect to actual reported training, two
differences by gender were also found. In
both cases female teachers were reported
to be training their students in strategies
more than males: memory strategies (means
3.95, 3.48; Wald chi sq.=4.35, p=.037) and
dictionary use strategies (means 4.39, 2.98;
Wald chi sq.=18.81, p<.001).
There was just one instance of a belief
differing significantly by educational level.
Perhaps not surprisingly, teachers thought
that training in use of dictionaries should be
provided more at intermediate level (mean
4.75) than at secondary level (4.31) (Wald

chi sq.=4.35, p=.037). Such training can be
done as soon as learners start needing to use
dictionaries and then need not be repeated at
higher levels.
4.2.6. Theme F: Vocabulary assessment
Out of the six issues which we asked
about, Table 8 shows that teachers only
agreed significantly positively that giving
weekly vocabulary tests should occur (mean
4.09). They are reported as implementing
this however significantly less (3.15) (Wald
chi sq.=14.25, p<.001), and the difference
was particularly marked at secondary level
(belief 4.19, occurrence 2.70). Experienced
teachers in general believed more strongly in
short weekly vocabulary tests (4.50) than less
experienced ones (3.75) however (Wald chi
sq.=6.66, p=.010), perhaps having discovered
how hard it is for learners to retain new
vocabulary without some external motivation
of this sort being applied.

Table 8. Differences between belief and practice: Vocabulary assessment (Asterisk
= significant difference between belief and practice; n = agreement does not differ
significantly from non-agreement).
Mean
Difference
reported
(positive =
occur-rence belief higher)

Aspect of English vocabulary teaching which teacher
believes should occur / students report does occur

Mean teacher
belief

F

Vocabulary mistakes are less important than grammar
mistakes

2.31

3.01n

-0.70*

F

Test vocabulary knowledge using translation

3.31n

3.75

-0.44*

F

Test vocabulary knowledge integratively, as part of assessing
reading, writing etc.

3.69n

3.70

-0.01

F

Test vocabulary knowledge using multiple choice items

3.78n

3.65

0.13

F

Test knowledge of vocabulary as a separate component in
major examinations

3.53n

3.21n

0.32

F

Give short tests of vocabulary every week in class

4.09

3.15n

0.94*
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Table 7. Differences between belief and practice: Training students in vocabulary
strategies (Asterisk = significant difference between belief and practice; n = agreement
does not differ significantly from non-agreement).
Mean
Difference
reported
(positive =
occur-rence belief higher)

Aspect of English vocabulary teaching which teacher
believes should occur / students report does occur

Mean teacher
belief

E

Make students aware of how many words they need to learn
and where they can find lists of them

3.91n

3.46

0.45

E

Train students to keep notes of new words and go over them
regularly

4.59

3.98

0.61*

E

Encourage students to seek opportunities outside class to
meet and use new English vocabulary

4.69

4.07

0.62*

E

Train students in guessing the meaning of unknown words in
reading or listening

4.50

3.85

0.65*

E

Train students in self-memory techniques/ strategies

4.56

3.72

0.84*

E

Train students to use dictionaries

4.56

3.69n

0.87*

E

Train students in expressing meaning when lacking a word in
production

4.59

3.69

0.90*

E

Show students useful websites for self-learning

4.75

3.51

1.24*

Of the seven learner training items which
showed significant discrepancies between
teacher beliefs and student reported occurrence,
by far the greatest (difference 1.24) was for
telling students about useful websites for
vocabulary self learning and practice (belief
4.75, ranked first; occurrence 3.51, ranked 28;
Wald chi sq.=27.58, p<.001). Teacher belief
in this was in fact the top ranked belief in the
entire questionnaire data, and is consistent
with their endorsement of the general role of
technology under theme A. However, clearly
here teachers were not following up on their
beliefs, whether due to their own lack of
knowledge of suitable websites, lack of time,
or indeed lack of student access to computers
in school for teachers to demonstrate on.

Also high was the overall difference of .9
between belief and reported occurrence for
training students in how to cope in production
when lacking words (belief 4.59, occurrence
3.69; Wald chi sq.=16.08, p<.001); indeed,
for secondary school male teachers the
difference was exceptionally high (belief
4.75, occurrence 3.31, difference 1.44). The
next largest discrepancies were for training in
dictionary use (belief 4.56, occurrence 3.69;
Wald chi sq.=24.73, p<.001), and in memory
strategies (belief 4.56, occurrence 3.72; Wald
chi sq.=18.82, p<.001). As with theme D, we
may speculate that practical considerations
of time and / or lack of coverage in the
textbook prevented or discouraged teachers
from implementing many kinds of training
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Table 6. Differences between belief and practice: Practising vocabulary in class
(Asterisk = significant difference between belief and practice; n = agreement does not
differ significantly from non-agreement).
Mean
Difference
reported
(positive =
occur-rence belief higher)

Aspect of English vocabulary teaching which teacher
believes should occur / students report does occur

Mean teacher
belief

D

Ensure words recur not only in the lesson where they are
introduced, but also later

4.44

4.01

0.43*

D

Set homework where student needs to recognise or use the
new words again

4.31

3.85

0.46*

D

Do follow up exercises/games where students need to
recognise or use new words

4.59

4.13

0.46*

D

Make students repeat new words a lot in class

4.41

3.83

0.58*

D

Use genuinely communicative practising activities

4.47

3.87

0.60*

D

Ensure new words recur in work in all the four skills

4.63

4.00

0.63*

For several of the types of practising
supported by slightly lower rates of belief, the
students reported gender differences in their
implementation. Repetition was reported used
in practice more by female than male secondary
level teachers (means 4.16, 3.19; Wald chi
sq.=5.02, p=.025). Long term recycling was
implemented more by intermediate females
than secondary level females (means 4.28,
3.75; Wald chi sq.=7.00, p=.008). There was
an overall greater reported use of genuinely
communicative tasks by female teachers than
by males (means 4.16, 3.58; Wald chi sq.=6.74,
p=.009). The greater use by females could be
due to their own greater preference for these
strategies as learners (Oxford, 1990).
4.2.5. Theme E: Training students in
vocabulary strategies
As Table 7 shows, there was strong belief in
all the forms of learner training we asked about
bar one, consistent with the relatively low rating
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under theme A of the general idea that teacher
and textbook are more important than learner
independent learning (3.34). Both recognise
the value of learner autonomy (Thornbury,
2002: 144). Such consistencies also support the
reliability of the questionnaire responses.
All except one item also showed significantly
higher belief ratings than ratings for reported use,
however. The one exception concerned making
students aware of how many words to learn and
where to find lists of them, where belief was not
significantly positive (greater than 3) and did not
differ significantly from reported occurrence (3.91
versus 3.46). Possibly teachers thought training
here to be unnecessary as the prescribed textbook
provided the major part of such information in
any case. Training in this strategy was however
reported as occurring more at intermediate level
(3.66) than at secondary level (3.27) (Wald chi
sq.=5.21, p=.023), suggesting perhaps that teachers
felt that by secondary level the students no longer
needed teacher intervention in this respect.
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however. Regardless of gender, beliefs in the

Arabic letters are not endorsed as beliefs

value of explaining word meaning in English

significantly above the midpoint or the rating

outstripped reported occurrence (belief 4.61,

scale. Furthermore, modelling by an NS on

use 3.78) (Wald chi sq.=12.49, p<.001). The

an audio device showed a simple overall

same pattern was seen also for explaining

discrepancy between belief in its value

with pictures (belief 4.34, use 3.56) (Wald

(4.03), and reported use of it (3.48) (Wald chi

chi sq.=11.33, p=.001), and explaining

sq.=5.06, p=.025). This could be due to lack

through use of context (belief 4.63, use

of technology to enable this, or to a feeling

4.13) (Wald chi sq.=10.66, p=.001). This

that NS speech was too hard to understand for

seems to again show that teacher perception

students at this level. With respect to reported

of what they should be doing is not fully

occurrence of the methods however, use of

carried into practice, possibly due to the

an NS model was reported more by females

low student English proficiency and student

(3.83) than males (3.13) (Wald chi sq.=10.34,

expectations.

p=.001).

There were several significant differences
between educational levels in reported
incidence of actual use of some methods

4.2.4. Theme D: Practising English vocabulary
in class

of meaning presentation. Use of Arabic to

Practising is widely seen as crucial to

explain meaning was reported as higher at

combat forgetting of vocabulary (Nation,

intermediate level (4.19) than secondary

2008) and indeed the teachers exhibited strong

(3.80)

p=.001).

beliefs (>4.3) in all items in this category

Similarly, pictures were reported used more

regardless of gender, or level (Table 6). Belief

at intermediate level (3.83) than at secondary

in all items was above the median, which

level (3.28) (Wald chi sq.=6.01, p=.014). This

seems to be inconsistent with Hassankiadeh

matches the finding of Hedrick et al. (2004)

et al. (2012) who found few teachers in

that reliance on visuals was less at the higher

their Iranian context endorsing repetition,

educational level.

for example. Reported practices for all six

(Wald

chi

sq.=6.43,

Turning to presentation of pronunciation,

types of practising were significantly lower

modelling

(>3.8), however, though always significantly

highly

positive (above the mid rating of 3). Possibly

endorsed, with no significant difference

this could be a sign of practical constraints,

between belief and practice. The ideas of

such as lack of sufficient time for practising in

presenting pronunciation in other ways such

scheduled classes, preventing teachers from

as using native speaker recordings or IPA

fully implementing their beliefs.

the

teacher

pronunciation

personally
was

relatively
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Mean
Difference
reported
(positive =
occur-rence belief higher)

Aspect of English vocabulary teaching which teacher
believes should occur / students report does occur

Mean teacher
belief

C

Show pronunciation of new words using the International
Phonetic Alphabet

3.72n

3.50n

0.22

C

Say aloud pronunciation of new words

4.28

4.01

0.27

C

Explain meaning of new words using the context where the
word was met or might be met

4.63

4.13

0.50*

C

Model the pronunciation of new words by a native speaker on
an audio device

4.03n

3.48n

0.55*

C

Explain meaning of new words using English

4.41

3.78

0.63*

C

Explain meaning of new words using pictures, miming or real
objects

4.34

3.55

0.79*

As Table 5 shows, belief in use of Arabic in

could be many reasons for this, including

explaining meaning was significantly below

perhaps a feeling that the students would not

the midpoint of the agreement scale, and

be able to cope with alternative means of

considerably lower than the item concerning

explanation, or in any case expect to be given

the general importance of Arabic under

L1 translations.

theme A. This suggests that the teachers

Consistently with the above, explaining

have absorbed from some source a view that

meaning through English or pictures or

L1 should be avoided, even though experts

context were relatively highly endorsed by

these days do not by any means preach that

the teachers as beliefs. Notably male teachers

L1 should be totally banned in this role (e.g.

believed more in the use of Arabic to explain

Nation, 2008; Thornbury, 2002). The item

meaning (3.19) than did females (2.44) (Wald

about explaining meaning in Arabic is also a

chi sq.=4.33, p=.037). Conversely, as might

remarkable one in that it is one of only three

be expected, females believed more strongly

instances in the data where there reported

in explaining meaning in English than males,

use (3.99, rank 10) was significantly higher

but only at intermediate level (means 4.88,

(rather than lower) than teacher belief (2.81,

4.00): belief was the same for the genders at

rank 37) (Wald chi sq.=28.33, p<.001). This

secondary level (4.38) (Wald chi sq.=4.00,

discrepancy was particularly marked for the

p=.045).

females (belief 2.44. reported use 4.14). Thus

All three items concerning the presentation

clearly teachers are continuing a practice

of meaning other than through Arabic showed

which they do not really endorse. There

significantly higher beliefs than practices,
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Table 4. Differences between belief and practice: What vocabulary information to teach
(Asterisk = significant difference between belief and practice; n = agreement does not differ
significantly from non-agreement).
Mean
Difference
reported
(positive =
occur-rence belief higher)

Aspect of English vocabulary teaching which teacher
believes should occur / students report does occur

Mean teacher
belief

B

Primarily teach the vocabulary which is in the textbook

3.19n

3.38n

-0.19

B

Teach students to understand and use vocabulary accurately
rather than fluently

3.94

3.79

0.15

B

Teach more about a word than just its spelling, pronunciation
and meaning

4.28

4.00

0.28*

B

Make students aware that, in order to be ready for the
Preliminary year, leading to a BA taught through the medium
of English in KSA, they need to know more than 5000 words

4.09

3.53n

0.56*

B

Teach common phrases and sequences of words

4.72

3.84

0.88*

Teachers also endorsed the belief that more
than spelling, pronunciation and meaning
should be taught (4.28). This again is an
area receiving much attention in vocabulary
teaching research these days (e.g. the need
to learn a word’s grammatical and lexical
collocation: Lewis, 2000) so suggests the
teachers are keeping up with such views.
However, again this was not matched by
significantly lower student reports of their
experiences (4.00) (Wald chi sq.=4.82,
p=.028), perhaps for similar reasons to above.

The female secondary teachers were an
exception, however, with beliefs which fell
short of what they were reported doing.
Teachers also endorsed the idea that
students should be informed of the extent
of vocabulary that they really should learn
for future needs (Laufer and RavenhorstKalovski, 2010) significantly more than they
apparently actually did this.
4.2.3.Theme C: Presenting English word
meaning and pronunciation

Table 5. Differences between belief and practice: How to present meaning and
pronunciation (Asterisk = significant difference between belief and practice; n =
agreement does not differ significantly from non-agreement).
Mean
Difference
reported
(positive =
occur-rence belief higher)

Aspect of English vocabulary teaching which teacher
believes should occur / students report does occur

Mean teacher
belief

C

Explain the meaning of new words using Arabic

2.81

3.99

-1.18*

C

Use some form of transcription using Arabic letters to show
pronunciation of new words

2.97n

3.12

-0.15
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view of the greater affinity of males with
new technology, in fact the female belief is
not by any means low in terms of the rating
scale. From the students, the importance of
technology was reported as more evident
in practices at secondary level (4.38) than
intermediate (4.08) (Wald chi sq.=5.77,
p=.016). This is explicable from the fact that
students at secondary level themselves own
and access more electronic devices than the
intermediate ones, and that secondary teachers

feel more confident presenting material via
for instance power point presentation from
their own laptops, as the researcher noticed
some teachers do.
Under this theme it is also notable that belief
and practice with respect to the importance
of Arabic in vocabulary teaching does not
differ significantly, though reported practice
is descriptively a little higher. There is thus a
slight suggestion that teachers employ Arabic
more than they believe they should.

Table 3. Differences between belief and practice: Overall issues (Asterisk = significant difference
between belief and practice; n = agreement does not differ significantly from non-agreement).
Mean
Difference
reported
(positive =
occur-rence belief higher)

Aspect of English vocabulary teaching which teacher
believes should occur / students report does occur

Mean teacher
belief

A

Arabic is important in vocabulary teaching

3.91

4.04

-0.13

A

Teach vocabulary incidentally rather than
give it separate attention

3.38n

3.38n

0.00

A

Teacher and textbook are more important than learner
independent learning

3.34n

3.26n

0.08

A

Vocabulary tests/exams impact on teaching

3.94

3.75

0.19

A

Importance of new technology

4.59

4.23

0.36*

4.2.2. Theme B: What English vocabulary
information to teach
In this category just one belief emerged
very high, ranked second overall for strength
of belief, which is the idea that phrases and
common sequences should be taught, not
just single words (4.72). As Table 4 shows
however, this belief was not matched by
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significantly lower student reports of what
they experienced in lessons (3.84) (Wald chi
sq.=23.74, p<.001). A possible explanation
could be the exigencies of the timetable and
the requirement to follow the textbook, which
typically presents words in reading texts or
decontextualized sentences or in isolation, but
not in the form of common phrases.
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4.2. RQ2 and RQ3: Differences between
beliefs and practices, and their explanations
Moving now to RQs 2 and 3, we look in
more detail at each vocabulary teaching theme
in our study, focusing on the differences
between beliefs and practices, and what might
explain them, including gender, level and
experience factors. We recall that all ratings
were on a 15- agreement scale.
Belief in items of themes D (practising)
and E (learner training) was generally high
(mean for the whole theme respectively 4.47
and 4.61). Both these areas are considered
crucial these days so this signals that the
teachers are aware of current thinking.
Beliefs in items of theme F (assessment) were
generally low (mean 3.45). Items of themes
A, B, C, are more scattered and those three
themes as wholes have similar belief means,
respectively 3.83, 4.02 and 3.90.
There were however significant overall
discrepancies between beliefs and practices
on the majority of vocabulary teaching
matters asked about: 25 out of 38 (i.e. 65.8%).
This is far more than the number reported, for
example, by Bamanger and Gashan (2014)
in the same context as ours. Furthermore,
out of the 25 instances where there was an
overall significant difference between belief
and practice, only three showed beliefs lower
than reported occurrence, and the remaining
22 (88%) all showed belief in the value of the
target feature stronger than its reported use.
There is in addition a general pattern that
reported practice fell short of belief most were
belief was high (especially on themes D and

E), and practice exceeded belief where belief
was lowest (especially two items in theme F,
and the item in C concerning the use of Arabic
to explain meaning): Pearson correlation
between belief and difference between belief
and practice=.835, p<.001. This might suggest
that teachers held more extreme beliefs (at both
high and low extremes) than were reflected in
their actual teaching, though we cannot rule
out that the students may have simply been
more reluctant than teachers to use the full
range of the rating scale. For this reason, it
is also valuable to look at the rank orderings
of the beliefs and practices for the aspects of
teaching we covered, regardless of detailed
sizes of mean rating, as we did in 4.1.
4.2.1. Theme A: Overall basic issues in
vocabulary teaching
As we saw in 4.1, the belief that technology
is important in vocabulary teaching (4.59)
is very strongly endorsed by the teachers,
testifying to their up to date perspective. As
Table 3 shows, however, this was reflected
significantly less in the learners› report of
teacher practices, as a mean rating (4.23)
(Wald chi sq.=5.51, p=.019), even though
this was in fact the highest ranked item in the
learner responses. The shortfall could be due
to a shortage of new technology resources
in the schools and lack of relevant expertise
among the teachers. Furthermore, technology
was seen as more important by male teachers
(4.81) than female ones (4.38) (Wald chi
sq.=5.47, p=.019). Although at first this might
seem to confirm an often held stereotypical

Salah Ayied Alfarwan:Teacher Beliefs and Practices with respect to English Vocabulary Teaching

11

Journal of Human and Administrative Sciences, No (14), August 2018 - Dhu Al-Qi'dah 1439H
Aspect of English vocabulary teaching which
teacher believes should occur

Aspect of English vocabulary teaching which
students report as occurring in practice

22

Make students aware that, in order to be ready
for the Preliminary year, leading to a BA taught
Test vocabulary knowledge integratively, as part
B
F
through the medium of English in KSA, they
of assessing reading, writing etc., not separately
need to know more than 5000 words

23

C

Model the pronunciation of new words by a
native speaker on an audio device

E

Train students in expressing meaning when
lacking a word in production

24

A

Vocabulary tests/exams impact on teaching

E

Train students to use dictionaries

25

B

Teach students to understand and use vocabulary
F
accurately rather than fluently

Test vocabulary knowledge using multiple
choice items

26

E

Make students aware of how many words they
C
need to learn and where they can find lists of them

Explain meaning of new words using pictures,
miming or real objects

27

A

Arabic is important in vocabulary teaching

Make students aware that, in order to be ready
for the Preliminary year, leading to a BA taught
B
through the medium of English in KSA, they
need to know more than 5000 words

28

F

Test vocabulary knowledge using multiple
choice items

E

Show students useful websites for self-learning

29

C

Show pronunciation of new words using the
International Phonetic Alphabet

C

Show pronunciation of new words using the
International Phonetic Alphabet

30

F

Test vocabulary knowledge integratively, as part
C
of assessing reading, writing etc., not separately

Model the pronunciation of new words by a
native speaker on an audio device

31

F

32

A

33

A

Teacher and textbook are more important than
learner independent learning

B

Primarily teach the vocabulary which is in the
textbook

34

F

Test vocabulary knowledge using translation

A

Teacher and textbook are more important than
learner independent learning

35

B

Primarily teach the vocabulary which is in the
textbook

F

Test knowledge of vocabulary as a separate
component in major examinations

36

C

Use some form of transcription using Arabic
letters to show pronunciation of new words

F

Give short tests of vocabulary every week in
class

37

C Explain the meaning of new words using Arabic C

Use some form of transcription using Arabic
letters to show pronunciation of new words

38

F

Vocabulary mistakes are less important than
grammar mistakes

Vocabulary mistakes are less important than
grammar mistakes

10

Test knowledge of vocabulary as a separate
component in major examinations

E

Make students aware of how many words they
need to learn and where they can find lists of them

Teach vocabulary incidentally rather than give it
Teach vocabulary incidentally rather than give it
A
separate attention
separate attention

F
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Table 2. Rankings of 38 beliefs and practices from most to least endorsed.
Aspect of English vocabulary teaching which
teacher believes should occur

Aspect of English vocabulary teaching which
students report as occurring in practice

Show students useful websites for self-learning A

Importance of new technology

1

E

2

B Teach common phrases and sequences of words C

3

E

Encourage students to seek opportunities outside
D
class to meet and use new English vocabulary

4

C

Explain meaning of new words using the context
Encourage students to seek opportunities outside
E
where the word was met or might be met
class to meet and use new English vocabulary

5

D Ensure new words recur in work in all the four skills A

Arabic is important in vocabulary teaching

6

A

Importance of new technology

D

Ensure words recur not only in the lesson where
they are introduced, but also later

7

E

Train students in expressing meaning when
lacking a word in production

C

Say aloud pronunciation of new words

8

E

Train students to keep notes of new words and
go over them regularly

D Ensure new words recur in work in all the four skills

9

D

Do follow up exercises/games where students
need to recognise or use new words

B

10

E

Train students to use dictionaries

11

E

Train students in self-memory techniques/
strategies

E

Train students to keep notes of new words and
go over them regularly

12

E

Train students in guessing the meaning of
unknown words in reading or listening

D

Use genuinely communicative practising
activities

13

D

Use genuinely communicative practising
activities

E

Train students in guessing the meaning of
unknown words in reading or listening

14

D

15

D

Make students repeat new words a lot in class

B Teach common phrases and sequences of words

16

C

Explain meaning of new words using English

D

Make students repeat new words a lot in class

17

C

Explain meaning of new words using pictures,
miming or real objects

B

Teach students to understand and use vocabulary
accurately rather than fluently

18

D

19

C

Say aloud pronunciation of new words

A

Vocabulary tests/exams impact on teaching

20

B

Teach more about a word than just its spelling,
pronunciation and meaning

F

Test vocabulary knowledge using 21translation

21

F

*Give short tests of vocabulary every week in
class

E

Tr22ain students in self-memory techn23iques/
strategies

Explain meaning of new words using the context
where the word was met or might be met
Do follow up exercises/games where students
need to recognise or use new words

Teach more about a word than just its spelling,
pronunciation and meaning

C Explain the meaning of new words using Arabic

Ensure words recur not only in the lesson where
Set homework where student needs to recognise
D
they are introduced, but also later
or use the new words again

Set homework where student needs to recognise
C
or use the new words again

Explain meaning of new words using English
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This is followed by low ranked belief and
use of some form of transcription using Arabic
letters to show pronunciation of new words
(mean rank 36.5). This practice is indeed
not much used and not specially endorsed
by experts. Also low in belief and use is
showing pronunciation of new words using
the International Phonetic Alphabet (29).
This would gain more approval by experts,
but only subject to the students being properly
taught what the values of the IPA symbols are.
Two other similar items with joint low ratings
are ones that many experts would also disagree
with: primarily teaching the vocabulary which
is in the textbook (33.5), and treating the teacher
and textbook as more important than learner
independently learning (33.5). Rejection of both
of these is regarded as the key to building the
extensive vocabulary that learners need through
as broad exposure to the language as possible,
both inside and outside the classroom, which
is best achieved through learner autonomy
(Nation, 2008; Krashen, 1989). Finally there
are two disfavoured assertions where experts are
more divided: testing knowledge of vocabulary
as a separate component in major examinations
(33), and teaching vocabulary incidentally
rather than giving it separate attention (32).
While our teachers are clearly uncertain in
that they tend to disfavour separate testing of
vocabulary but favour separate teaching of it,
experts also differ on these issues between the
views of someone like Nation (2008) who, at the
level of vocabulary ability of the students in this
study, would favour separate attention to it, and
communicative or task-based teaching experts
who would favour the opposite (e.g. Willis,
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1996).
While there is no space here to go into the
rank position of all 38 assertions, we can see
that our teachers are relatively highly endorsing,
both as belief and practice, many assertions that
are standard beliefs among experts. At the low
end they in some instances reflect uncertainty
that exists also among experts. However, even
among the instances we have discussed there
are some where the difference in rank position
is quite high (e.g. teaching common phrases
and sequences of words is endorsed 13 places
higher as a belief than as a practice). There
are others, such as showing students useful
websites for self-learning, where the difference
is as great as 27 places.
Indeed, the overall Spearman correlation
between the two rank orders of the vocabulary
teaching points, as beliefs and practices, is
positive but only moderate (.574, p<.001).
This shows that there is some tendency for
vocabulary teaching matters that are more
strongly believed in to be relatively more
prominent in the teacher›s classroom practices,
but the match is by no means perfect. This
is also considerably more modest than the
correlation of .813 obtained by Bamanger and
Gashan (2014) for teaching reading strategies
in the same context, as reported in 1.1.
Apart from the fact that the area of teaching
concerned is not the same, one reason could
be the possibly biased estimate of practices in
Bamanger and Gashan due to their relying on
the teachers themselves to report it.
We therefore turn our attention next to the
differences in more detail, using the actual
ratings rather than just rank positions as a guide.
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assesses whether significantly more participants
responded to an item with the rating 4 or 5 (i.e.
some degree of agreement) than with ratings 3,
2 or 1. For all the group comparisons we used
the ordinal option within the Generalized Linear
Model in SPSS, which allowed us to perform the
required inferential comparisons. Responses to
the open items were few. We simply report those
of interest verbatim in the account below.

4. Results
4.1 RQ1: The most and least endorsed beliefs
and practices, and their correspondence with
expert opinion about vocabulary teaching
In order to assist us in answering RQ1,
Table 2 lists the items of the questionnaire
from most agreed with to least agreed with:
first for all the teachers, reporting on what
they believed should occur, and then for all
the students, reporting on what they said their
teachers actually do in practice. This allows
us to identify those aspects of teaching where
belief and practice are both relatively high
or both relatively low, and assess these in
relation to the literature.
First, if we inspect the top places in the
rank order for beliefs and for practices,
it emerges that the teaching activity most
endorsed both as a belief and as a practice is
explaining meaning of new words using the
context where the word was met or might be
met (mean rank 3.25). This is a reassuring
finding since this practice has been widely
encouraged for many years by vocabulary
teaching experts (e.g. Thornbury, 2002: 93).
This is closely followed by encouraging

students to seek opportunities outside class to
meet and use new English vocabulary (mean
rank 3.5). Again most experts would agree
with this as the key to vocabulary growth,
including famously Krashen with his concept
of comprehensible input (1989).
Next comes recognizing the importance
of new technology (mean rank 4.25). Often
use of technology impacts on practice of
new vocabulary, after it has been introduced,
and our teachers also seem to be aware of,
and implement, other ideas common in the
literature about the importance or repetition
and recycling for remembering words (theme
D): doing follow up exercises/games where
students need to recognise or use new words
is quite high (4.75), as is ensuring new words
recur in work in all the four skills (6.25), and
ensuring words recur not only in the lesson
where they are introduced, but also later (10).
Also jointly quite high are teaching common
phrases and sequences of words (8.5) which
has come to the fore in expert favour in recent
years (Nattinger and DeCarrico, 2002), and
is a natural concomitant of teaching words
in context. Finally, a traditional self-learning
strategy (theme E) is also well supported: train
students to keep notes of new words and go
over them regularly (9.25).
By contrast at the bottom end of the rank scale
the least agreed point both as belief and practice is
clearly that vocabulary mistakes are less important
than grammar mistakes (mean rank 38). This again
is a strongly held view among experts, ever since
Wilkins› (1972) famous assertion of the importance
of vocabulary above grammar for communication.
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reviewed above, AlGhamdi (2013), and
standard books on vocabulary teaching such
as Gairns and Redman (1986), Thornbury
(2002), and Nation (2008). In order to ensure
validity, the items were checked and revised
with an independent expert in vocabulary
learning/teaching.
After some initial background information
items, 38 vocabulary teaching-related items
were presented, organised in 6 categories A-F.
All items were presented as statements to be
agreed with or not on a five-point scale (15), with additional spaces afforded for open
response. For the teachers each statement was
worded as a belief about what should happen
in vocabulary teaching (Basturkmen et al.,
2004: 244), while for the students the wording
referred to their impression/experience of
what actually does happen in class.
The six key themes were:
A. The overall nature of vocabulary teaching
(including the roles of teacher and learner,
textbook, exams, new technology).5 items.
B. Vocabulary items and types of vocabulary
knowledge to be taught. 5 items.
C. Means of presentation of meaning and
pronunciation of new vocabulary items.
8 items.
D. Ways of practising new vocabulary items.
6 items.
E. Training of learners in vocabulary strategies
to use independently/ autonomously. 8
items.
F. Types of assessment of vocabulary
knowledge. 6 items.
Vocabulary assessment was included since
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we understand that in the school context in
KSA most of the English assessment, both
formal and informal, is in fact conducted
by the teachers rather than an independent
examining board. Furthermore it is widely
accepted that how a teacher teaches is heavily
influenced by the type of assessment that is
expected to be used later (Hughes, 1989).
3.3 Procedure
All instruments were administered and
responded to in Arabic to ensure that language
problems did not negatively influence the
validity of the information collected. Student
questionnaires were administered in class time
by the participating teachers and the researcher.
3.4 Data analysis
The questionnaire data was primarily analyzed
quantitatively, primarily to compare between the
teacher and student responses concerning the
same set of 38 aspects of vocabulary teaching,
so as to ascertain where teacher practices and
beliefs did not match. We also paid attention to
any differences between genders or educational
levels, and for the teachers, between amounts of
experience. Since responses were recorded on
agreement rating scales, this data was ordinal
rather than interval and widely failed to be
normally distributed (based on the KolmogorovSmirnov one sample test), making it unsuitable
for ANOVA. For description we therefore use
rank order and Spearman correlation statistics,
while for judging whether responses were
significantly different from the midpoint rating
(3) we used the nonparametric sign test which
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deeply the English vocabulary teaching that
occurs, and add to the burgeoning literature on
why beliefs and practices may diverge.
2.1 The Research Questions
1. What beliefs and practices related to
vocabulary teaching are relatively most
and least endorsed by Saudi intermediate
and secondary level English teachers? Do
their choices accord with the pedagogical
wisdom to be found in the literature?
2. In what areas of vocabulary teaching
is the belief which Saudi teachers of
English hold reflected best or least in
the degree to which they implement
each aspect in their actual practices?
3. Do educational level taught, or gender,
or amount of teaching experience of the
teacher play any role in the above?

3. Method
3.1 Participants
There were two groups of participants:
teachers reporting their beliefs and students
reporting the practices which they encountered.
All participants came from the male and female
sections of four different regular state schools
in Riyadh, the capital of KSA. All were Saudis
who had not experienced extensive contact
with English through residence outside KSA.
Although chosen on a convenience basis, these
teachers and learners in these schools may be
regarded as typical of KSA school teachers and
learners of the Riyadh region of KSA.
32 teachers participated in the teacher
questionnaire, themselves products of the Saudi

educational system. Gender and educational level
taught (intermediate grades 79- vs secondary
grades 1012-) were systematically sampled
to provide 8 teachers for each combination of
gender with level. We were not able to entirely
control for teaching experience, however, in
that only one female intermediate level teacher
had 10+ years of experience compared with 5
male intermediate teachers, 4 male secondary
teachers and 6 female secondary teachers (Table
1). This must be borne in mind when interpreting
the results.
Table 1. Description of teacher participants
Teacher years of
Educational Gender of
experience
level taught teacher and
Total
by teacher
students Less than 10 years
10 years or more
Intermediate

Secondary

Male

3

5

8

Female

7

1

8

Male

4

4

8

Female

2

6

8

For the student questionnaire, from the classes
of each teacher, four representative students
were randomly selected by the teacher, making
128 learners. Note that in this study, due to the
gender segregated nature of the KSA educational
system, female students had only female teachers
and male students only male teachers.
3.2 Questionnaires
Much of the detailed content of our
questionnaire items comes from the articles
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imagined practice some of their beliefs was
however uncovered.
Gao and Ma (2011) deal with pre-service
and in-service teachers’ beliefs but not practices
in Hong Kong and mainland China, mostly
from secondary level, which covers both
intermediate and secondary in the KSA system.
We have exploited the seven categories of
beliefs about vocabulary teaching they refer to.
They found differences in beliefs dependent on
the teacher’s level of experience which we also
are exploring.
Niu and Andrews (2012) conducted an
in depth qualitative study of four teachers in
mainland China which was able to compare
their vocabulary teaching beliefs with their
observed practices directly. They found some
agreement between beliefs and practices in areas
such as use of L1, and teaching vocabulary in
communication, which they explained with the
statement «the institutional culture might have
mediated the teachers’ pedagogical practices
and hence their beliefs about vocabulary
instruction, creating the consistencies between
them» (149), which might apply in our context
also. Some mismatches were also found,
however, in areas such as guessing word
meaning and self-study.
Nearer home, we have not found studies
exactly like ours. Perhaps the closest is
Bamanger and Gashan (2014) which is however
concerned with the teaching of EFL reading
strategies rather than vocabulary. This aside,
they targeted intermediate and secondary school
teachers in Riyadh, just as we do, and attempted
to assess similarities and differences between
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teacher beliefs and practices, both accessed
through questionnaire items. While they did not
statistically analyse the differences in ratings,
they do report the correlation between the belief
ratings and the practices ratings, finding a strong
positive correlation between the two (.813).
We may however be a little suspicious of this
finding given that the teachers themselves were
reporting both on their beliefs and their practices,
with respect to their teaching of same set of
reading strategies. Clearly the study would be
more valid if it gathered independent evidence
of teacher beliefs and of teacher practices. This
we will achieve by asking the students, not the
teachers, about what the teachers actually do
(their practices).
Overall, from the above review we can
see that no studies have compared in-service
teacher beliefs and practices for vocabulary
teaching at school level in our context, and
indeed few studies have done this convincingly
in any context. Hence we believe our study to
be timely.

2. Aim
We propose therefore to compare the beliefs
about English vocabulary teaching held by KSA
state school teachers of different genders, at
intermediate and secondary level (i.e. the levels
just before students leave school), with their
actual vocabulary teaching practices as reported
by their students. From finding out where the
mismatches with practices are, and looking at
possible reasons for beliefs and mismatches,
and comparing with what the literature regards
as ‘good practice’, we aim to understand more

Salah Ayied Alfarwan:Teacher Beliefs and Practices with respect to English Vocabulary Teaching

Journal of Human and Administrative Sciences, No (14), August 2018 - Dhu Al-Qi'dah 1439H

comprehension, 98% of the running words
need to be known, which entails a vocabulary
size of 8000 to 9000 word families, plus
knowledge of the proper nouns in the texts.
Yet with respect to vocabulary, Al-Masrai and
Milton (2012) show that even Saudi English
majors exhibit knowledge of, on average,
only between 1650 and 3000 English words
in the first year of university, compared with
the 5000 minimal target.
For EFL learners in school, vocabulary is
also seen by the learners themselves as the
greatest obstacle in learning languages and
often a source of demotivation if not taught
or learned effectively (Hu, 2011; Alyami,
2011, 2006). This again places considerable
demands on schools to deliver more effective
English vocabulary teaching. For all these
reasons, then, a focus on teacher cognition in
relation to vocabulary teaching practices in
schools is particularly justified.
1.1. Literature review of previous studies
of teacher beliefs about English vocabulary
teaching
There is a developed literature on beliefs and
practices in relation to the teaching of grammar
in a number of contexts (Borg, 2003). Recently
this has begun to be extended to KSA (Alghanmi
and Shukri, 2016, focusing on EFL university
teachers in Jeddah). Studies focused on teacher
beliefs and practices concerning vocabulary are
much harder to find, and in our context while
there have been studies of vocabulary teaching
practices in Saudi schools (e.g. Al-Akloby,
2001), there is a dearth of studies which engage

with the corresponding teacher beliefs. This
represents a gap which we wish to fill.
Hedrick et al. (2004) in an L1 USA context
(social studies classes grades 48-) found
teacher reliance on the teacher’s book for their
vocabulary practices was less in middle school
(equivalent to intermediate in KSA) than
below; their reliance on definition, example
sentences and dictionaries for explaining
word meaning was greater in middle school
and their reliance on visuals less. The study
however obtained information on practices
only from teachers› own self-reports, and
beliefs were obtained only about vocabulary
learning not teaching: hence a straightforward
comparison of beliefs about teaching with
teaching practices was impossible.
Hassankiadeh et al. (2012), studying Iranian
junior high students and teachers, used a
questionnaire whose title claimed it concerned
teacher beliefs about teaching vocabulary, but
on inspection contained many items about
matters such as: how useful it was to remember
common affixes, or to paraphrase a word to
remember it, or to keep a vocabulary notebook.
That is, the items were all worded from the
point of view of what the learner should do
rather than what the teacher should teach. While
this means we cannot exploit the findings of this
study, we are cautioned to make sure that our
questions are worded squarely about teaching.
Macalister (2012) on the other hand did study
Malaysian teacher trainees’ beliefs about
vocabulary teaching but only in relation to their
imagined future practices in an upper primary
class. Some failure of the trainees to carry into
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1. Introduction
Teacher cognition, including teacher beliefs,
has in recent years come to be regarded as a
crucial topic in the field of English language
teaching. Described as ‘the unobservable
cognitive dimension of teaching – what teachers
know, believe and think’ (Borg, 2003:81), it is
seen as a topic much neglected in the past, when
teachers were sometimes regarded as more or
less automatic transmitters of pedagogy whose
nature was decided outside them by syllabus
designers, textbook writers, examiners and
teacher trainers. By contrast teachers are
now seen as active players (Freeman, 2002)
whose central role needs to be investigated,
and while what impacts directly on learners
is teachers’ practices, i.e. how they actually
teach, a key driver of this is recognized to be
their beliefs (Macalister, 2012). Erroneous
beliefs may result in ineffective practices
that do not conform to what research has
shown to be beneficial (Peacock, 2001).
Appropriate beliefs may, for whatever reason,
not materialize as practices (Macalister,
2012). If we are to understand and improve
the classroom experience of learners, this
interplay needs to be thoroughly investigated.
While this is a currently developing research
area, there remains relatively little work done
in the area of EFL vocabulary teaching and,
as we will review below, several existing
studies have major design flaws. Furthermore,
the common research focus on the beliefspractices correspondence (e.g. as reviewed
by Basturkmen, 2012) sometimes leads to
neglect of the important aspect of quality of
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beliefs and practices, which we will address:
in the end, for the benefit of students learning
effectively, we surely need to tackle the thorny
issue of whether the beliefs and/or practices
are actually beneficial.
Alongside this, with the globalization of
English, it is becoming essential for school
leavers worldwide to have an adequate
command of the language, whether for travel,
employment or tertiary education purposes.
As a part of this, vocabulary is now widely
accepted as a major component to be learnt
and in EFL countries such as KSA, where
English is not a major feature of everyday
communication, this vocabulary has to be
largely taught at school, or its acquisition
out of class strongly supported from in
school, rather than left for learners to pick up
spontaneously out of class (Nation, 2008).
Furthermore, like KSA, a number of
countries are moving to increase English
medium tertiary provision (e.g. Bahrain,
Malaysia, Pakistan). This however places an
even greater burden on English teaching in
school if learners are to be equipped by school
leaving to read even non-specialist authentic
English texts without being overwhelmed by
meeting far too high a proportion of unfamiliar
words in the text. For instance, in a large scale
study involving 745 participants, Laufer and
Ravenhorst-Kalovski (2010) found that for
minimally adequate comprehension, prior
knowledge of 95% of the running words in
authentic academic texts is required, for
which knowledge of up to 5000 word families
is needed. For independent and optimal
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Abstract
Contributing to filling a gap in the literature, this
study investigates how teachers think English as a
foreign language vocabulary should be taught (at
two levels in schools in the Kingdom of Saudi Arabia
(KSA), and how, as reported by their students, they
in fact do teach it. We further explore how far these
beliefs and practices accord with accepted ‹good
practice› in the literature, and the extent of the
mismatch between them. An extensive statistical
analysis was undertaken of responses to 38 items
covering key features of vocabulary teaching in
questionnaires administered to 32 teachers and 128
students at intermediate and secondary level, both
male and female. The results show that teachers
entertain many beliefs that are consistent with
modern expert thinking about how vocabulary
teaching should be done, with the exception perhaps
of vocabulary assessment. In many instances,
however, their reported practice falls short of their
belief, though notably in the use of L1 Arabic the
reverse occurs. Interpretations are offered referring
to known features of the KSA teaching context
which might lead to these mismatches. Differences
based on gender and educational level, but rarely
on teaching experience, were also found. Finally,
implications are drawn for the stakeholders in the
context, which may be relevant in similar contexts
beyond KSA as well as for researchers in the
general field of teacher cognition.
Keywords: Teacher beliefs, practices, teacher
cognition, vocabulary teaching, EFL

املستخلص
هت�دف هذه الدراس�ة إىل س�د فج�وة يف الدراس�ات الس�ابقة التي
 ومن ث�م تبحث،تتن�اول تدري�س اللغ�ة اإلنجليزي�ة كلغ�ة ثاني�ة
يف الكيفي�ة الت�ي ينظ�ر هب�ا املعلم�ون إىل تدري�س مف�ردات اللغة
اإلنجليزي�ة كلغة ثانية (عىل مس�تويني يف م�دارس اململكة العربية
 إضافة إىل كيفية قيام املعلمني بتدريس تلك املفردات،)الس�عودية
 تقوم، إضاف�ة إىل ذلك. بن�اء عىل ما ينقله الطالب،يف واق�ع األمر
ه�ذه الدراس�ة باستكش�اف إىل أي م�دى تتف�ق ه�ذه املعتق�دات
واملامرس�ات م�ع «املامرس�ات اجلي�دة» املقبول�ة الت�ي تشير إليها
 تضمنت. وكذلك مدى عدم االتف�اق بينهام،الدراس�ات الس�ابقة
 بندا تغطي38 الدراس�ة حتليال إحصائيا لإلجابات اخلاصة بع�دد
سامت رئيس�ة لتدريس املفردات اللفظية يف استبانات أجريت عىل
 طالبا عىل مس�توى املرحلتني املتوس�طة والثانوية128 معلام و32
 تبين النتائج أن املعلمني يعتنقون الكثري من.من الذكور واإلناث
املعتق�دات التي تتفق مع طرق التفكري احلديثة واملتخصصة بش�أن
 ربام باس�تثناء،الكيفي�ة الت�ي ينبغي م�ن خالهلا تدري�س املفردات
 هناك، عىل الرغ�م من ذلك.االختب�ارات اخلاصة بتلك املفردات
أمثل�ة كثيرة تبين أن تلك املامرس�ات التي أش�اروا إليه�ا ال تعرب
رصاح�ة عن معتقداهتم رغم أنه من الواضح أن العكس حيدث يف
 تقدم الدراسة تفسريات وتأويالت.)استخدام اللغة األم (العربية
خمتلفة لذلك األمر من خالل اإلش�ارة إىل سمات معروفة لس�ياق
التدري�س يف اململكة العربية الس�عودية الذي ربما يؤدي إىل أوجه
 كذلك الحظت الدراس�ة وج�ود اختالفات.ع�دم التطابق تل�ك
تق�وم عىل ن�وع اجلنس واملس�توى التعليم�ي ولكن ن�ادرا ما تعود
 يف النهاية تتضمن الدراسة.تلك االختالفات إىل اخلربة التدريسية
بعض املدلوالت للمستفيدين وأصحاب املصلحة ربام تكون ذات
صلة بالس�ياقات املشاهبة خارج اململكة العربية السعودية وكذلك
.للباحثني يف املجال العام املرتبط بمعرفة املعلمني
، تدريس املفردات، املامرسات، معتقدات املعلم:الكلامت املفتاحية
.تدريس االنجليزية كلغة اجنبيه
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Editorial
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, prayers and peace be upon the envoy, mercy to the
worlds, our master Muhammad, his family and companions. After:
The Editorial Board of the Journal of Human and Administrative Sciences is pleased to
publish the 14th issue of 1439 AH. The editorial staff has been committed to improve the
scientific and editorial content of the topics in addition to upgrading the journal in terms of
editing, arbitration, documentation and output.
We hope that this magazine meets the aspirations of the researchers and those interested in
and seek God›s help to promote them better regionally and globally.
This issue includes five research varied in Arabic, in addition to an English research for
researchers which belong to various universities, including universities in Jeddah, Jizan,
Dammam, King Saud, Princess Nourah bint Abdulrahman University, and Majmaah. The
research dealt with a variety of topics included The Interpretant Structural Model for the
Correlated Relationships between some Psychological Variables and the Dimensions of the
Pattern Value among University Students, The Role of significance Fields and the Source of
Artistic Images in the Detection of Text Formation A stylistic reading in the Divan (Smell of Soil)
of the poet Ibrahim Muftah A Critical Approach, The Figurative Import Sign Indication (Dalalat
Al-Fahwa) of the Prohibition on Female Assuming the Great Imamate, Social entrepreneurship
Its concept, elements, and role in improving social welfare services and Family Functioning
and its Relation to Psychological Security (Study on a Sample of a Female Family Heads in
Riyadh).
I conclude by thanking the members of the editorial board for their successful efforts, and I
hope that the efforts and the forthcoming numbers will be in the level of readers’ expectations so
that this journal will achieve the desired goals and keep pace with the lofty level and objectives
pursued by the University. We also thank the researchers who chose the journal to publish their
research and to all their readers who follow it.
In conclusion, I would like to point out that the editorial board of the journal receives all the
comments it receives to study and benefit from them in order to achieve the development of the
journal and its progress.
May God help us all for the service of science.

Editor-in-Chief
Professor Mohammed Al-Shayea
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I. General Guidelines
1. The journal publishes academic studies in the era
of humanities and administrative in Arabic and
English languages, books review, summaries of
thesis, conference proceedings, forums as well
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referencing and have a proper thought and
maintain language and style. Articles must not
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3. The author(s) must provide three printed copies
with a summary not exceeding (200) words.
Articles submitted in English should provide a
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the contributing authors should be supplied;
as full name, title, the affiliation, postal
address and correct email address.
2. Tables and figures should fit the space
provided on the journal’ pages (12X18 cm).
3. Article files should be provided in Microsoft
Word format.
4. You should cite publications in the text using
the last named author’s name, followed
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e.g. Harrow, R. (2005). No Place to Hide,
Simon & Schuster, New York, NY.
- For journals Surname, Initials (year), “Title of
article”, Journal Name, volume, number, pages.
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in the text by consecutive numbers, enclosed
in square brackets.
7. Appendices go after the reference list.
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