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الملخص:
مع ثورة التقدم اإل لكتروني وتسارع التطور المعلوماتي في شتى مجاالت الحياة ،كان للمعامالت المالية الحظ األوفر
والنصيب األكبر ،مما أحدث في مسائلها وعقودها نوازل تستحق الوقوف معها بعين الفقه ،والبحث في تكييفها الصحيح ،وإعادة
النظر فيها كلما طرأ عليها حادث ،حيث تكمن أهمية البحث في حكم البطاقات وما طرأ عليها من وصف حتى ال يقع عامة
المسلمين فيما ال يحل .البطاقات مسبقة الدفع غير البنكية تتطور بشكل متسارع يستوجب الوقوف عند نوازلها وصورها الحادثة.
البطاقات مسبقة الدفع غير البنكية يتم التعامل بها في عقود التمويل بين األفراد واإلقراض بها والمرابحة والتورق فيجب بيان
حكمها بشكل مفصل ،البطاقات مسبقة الدفع غير البنكية لم يتم البحث فيها بعد أن طرأ عليها بعض التعديالت سواء في الصفة
األساسية أم في كيفية التداول والبيع.
اعتمدت على القراءة الفاحصة فيما توفر لي من المصادر والدراسات حول موضوع البحث .والتطبيق العملي من خالل
اقتنائي لبعض البطاقات واستخدامها بأكثر من طريقة للوصول الى نتائج البحث .تم تقسيم البحث الى مقدمة وثالثة مباحث،
المبحث األول:
وفيه تم تعريف البطاقات مسبقة الدفع ،المبحث الثاني :وفيه تم بيان أقسام البطاقات مسبقة الدفع وأنواع كل قسم ،المبحث
الثالث :وتم فيه ذكر التكييف الفقهي ألنواع البطاقات مسبقة الدفع غير البنكية حيث أنها مدار البحث.
وخلصت في نهاية البحث إلى أن البطاقات مسبقة الدفع غير البنكية والتي تمثل أثمان سلع وخدمات ،تأخذ حكم النقدين في
الزكاة والمعامالت والديون والمبداالت فعقدها بين البائع والمشتري عقد صرف على الحقيقة يجب توافر شروط الصرف فيه.

الكلمات المفتاحية :البطاقات مسبقة الدفع ،بطاقات الشحن ،التكييف الفقهي للبطاقات ،التوصيف الفقهي لبطاقات الشحن

The prepaid cards Non-bank and their jurisprudential adaptation
By: Awadh ben Falah ben Saleh Al qahtani

Abstract:
With the revolution of electronic progress and the acceleration of information development in
various areas of life, financial transactions had the greatest luck and the largest share, which
caused calamities in their issues and contracts that deserve to be considered with the eye of
jurisprudence, research in their correct adaptation, and review them whenever an accident
occurs, where the importance of research lies in The rule of cards and the descriptions that have
occurred on them so that the general Muslims do not fall into what is not permissible. Non-bank
prepaid cards are developing at an accelerating pace that necessitates standing up to its calamities
and incidents. Non-bank prepaid cards are dealt with in financing contracts between individuals,
lending, Murabaha and Tawarruq, and their ruling must be detailed in detail. Non-bank prepaid
cards have not been examined after some modifications have occurred, whether in the basic
character or in the way of trading and selling.
I relied on careful reading of the available sources and studies on the subject of the research. And
the practical application through my acquisition of some cards and using them in more than one
way to reach the search results. The research was divided into an introduction and three sections,
the first topic:
In it, prepaid cards were defined, the second topic: the sections of prepaid cards and the types of
each section were explained, the third topic: the jurisprudential adaptation of the types of nonbank prepaid cards was mentioned, as it is the focus of the research.
And I concluded at the end of the research that non-bank prepaid cards, which represent the
prices of goods and services, take the rule of cash in zakat, transactions, debts and exchanges, so
the contract between the seller and the buyer is a contract of exchange on the truth, in which the
conditions of exchange must be met.

Keywords: prepaid cards, charge cards, jurisprudential adaptation of cards, and doctrinal
characterization of charge cards.

المقدمة:
َّ
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن
يضللل فال هادي له ،وأشلهد أن ال إله إال هللا وحده ال شري له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،صلى هللا عليه وعلى لله وصحبه
وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد:
فمع ثورة التقدم االلكتروني وتسللللللارع التطور المعلوماتي في شللللللتى مجاالت الحياة ،كان للمعامالت المالية الحظ األوفر
والنصليب األكبر ،مما أحدث في مسائلها وعقودها نوازل تستحق الوقوف معها بعين الفقه ،والبحث في تكييفها الصحيح ،وإعادة
النظر فيها كلما طرأ عليها حادث ،حيث قد تكون المسألة بصورة فقهية في زمن تختلف عنها في زمن قريب منه جدا ،وكان مما
ظهر لي من المسلللائل في هذا الصلللدد هي مسلللألة كروت الشلللحن في البطاقات مسللللبقة الدفع ،وتكييفها الفقهي ،حيث وقفت على
أبحلاث قديمة فيها ووجدت تكييفات لها سللللللابقة ،وتعريفات لها بصللللللورها العتيقة بالنظر إلى التسللللللارع الهائل في التطوير لها،
واالنتقال بها من كيفية إلى أخرى ،وتوسيع دائرة االستفادة منها ،مما أوجب علي بحثها ،والتحقيق في تكييفها بصورها الحاضرة
والتي قد تتغير في الزمن القريب مع تغير معطياتها فأقول وباهلل التوفيق والسداد.

أهمية البحث:
وتكمن أهمية البحث في عدة نقاط منها:
 -1أن البطاقات مما عم التعامل بها فيجب البحث في حكمها كلما طرأ عليها وصللللللف حتى ال يقع عامة المسلللللللمين فيما ال
يحل.
 -2أن البطاقات مسبقة الدفع غير البنكية تتطور بشكل متسارع يستوجب الوقوف عند نوازلها وصورها الحادثة.
 -3أن البطاقات مسللللللبقة الدفع غير البنكية يتم التعامل بها في عقود التمويل بين األفراد واإلقراض بها والمرابحة والتورق
فيجب بيان حكمها بشكل مفصل.
 -4أن البطاقات مسلبقة الدفع غير البنكية لم يتم البحث فيها بعد أن طرأ عليها بعض التعديالت سواء في الصفة األساسية أم
في كيفية التداول والبيع.

أسباب اختياري البحث:
 -1أني لم أجد من المعاصرين من بحث في تكييف البطاقات مسبقة الدفع غير البنكية بعد تطورها والنوازل الحادثة عليها.
 -2رواج البطاقات مسبقة الدفع غير البنكية مما يوجب بيان حكمها وحكم بعض المعامالت بها.

معوقات البحث:
 -1قلة الدراسات في هذا النوع من البطاقات مسبقة الدفع.
 -2تقارب المصلللطلحات وتقاطع الصلللور مع البطاقات االئتمانية والبطاقات البنكية مسلللبقة الدفع ،مما يجعل من الصلللعوبة
بيان الفرق الفقهي بينها.
 -3صعوبة الوصول إلى الصورة المؤثرة في عقد كل نوع من البطاقات مما يجعل مهمة الباحث أكثر صعوبة وثقال.

أدوات البحث:
 -1القراءة الفاحصة فيما توفر لي من المصادر والدراسات حول موضوع البحث.
 -2التطبيق العملي من خالل اقتنائي لبعض البطاقات واستخدامها بأكثر من طريقة.

الدراسات السابقة:
وبعد اسلللتقصلللاء البحوث والدراسلللات الفقهية السلللابقة حول البطاقات مسلللبقة الدفع وجدتها كثيرة جدا حيث بحثت في كل
الهيئات الشللرعية للبنوا السللعودية وأصللدرت كل هيئة شللرعية من هيئات البنوا فيها حكما بعد دراسللة فاحصللة لكل بطاقة على
حدة:
 -1قرارات الهيئة الشللللللرعية لمصللللللرف الراجحي .قرار رقم  32وتاريخ 1411/8/4ه وشللللللروط وأحكام إصللللللدار بطاقة
الراجحي المجللاز بللالقرار رقم  253وتللاريخ 1418/1/22ه والقرار رقم  463وتللاريخ 1422/3/11ه وهو القرار الللذي
ألغى القرارين السابقين للهيئة المذكورين.
 -2قرارات الهيئة الشرعية في بن البالد .قرار رقم  16ودراساته.
 -3المعايير الشلللرعية لهيئة المحاسلللبة والمراجعة للمؤسلللسلللات المالية واإلسلللالمية .المعيار رقم  61بطاقات الدفع (معيار
معدل) وتاريخ 11جمادى اآلخرة 1442ه.
 -4دراسات المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية واإلسالمية.
 -5الدفع بالتقسللي عن طريق البطاقات االئتمانية دراسللة فقهية .لعمر يوسللف عبد هللا عبابنة .وهو رسللالة مقدمة الس لتكمال
متطلبات درجة الماجستير في الفقه وأصوله في كلية الدراسات الفقهية والقانونية في جامعة لل البيت.
 -6البطاقات البنكية اإلقراضلية والسلحب المباشلر من الرصليد دراسلة فقهية قانونية اقتصلادية تحليلية .لألستاذ عبد الوهاب
إبراهيم أبو سللليمان .وهو بحث مقدم لمجمع الفقه اإلسللالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسللالمي بجدة في دورته العاشللرة،
المنعقدة بجدة  23صللللفر عام  1418هجرية ومجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السللللعودية في دورته السللللابعة
واألربعين ،المنعقدة بمدينة الطائف في  22ربيع األول عام  1418هجرية.
 -1بطاقات االئتمان .محمد علي القري بن عيد .وبحثه هذا عمدة في بحثها.
 -8بطاقة االئتمان وتكييفها الشرعي .عبد الستار أبو غدة.
 -1بحث عن بطاقات االئتمان .دراسة شرعية عملية موجزة .رفيق المصري.
 -11بحث عن بطاقات االئتمان المعدنية .إعداد بيت التمويل الكويتي.
 -11ندوة البحرين عن األسواق المالية .وفيها بحث عن بطاقات االئتمان.
 -12ورقة عمل عن السوق المالية .وفيها بحث عن بطاقات االئتمان.
 -13مناقشات حول بطاقة االئتمان .682 - 651 / 1 :لعدد من أعضاء المجمع.
 -14قرار المجمع رقم (.)1 / 1 / 65
 -15االئتمان المولد على شكل بطاقة ،محمد علي القري بن عيد.611 - 516 / 8 :
 -16مناقشات المجمع حولها.611 - 631 / 8 :

 -11قرار المجمع رقم (.)85 / 1 / 82
 -18أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصللر غير االئتماني في الفقه اإلسللالمي ،أطروحة :دكتوراه ،كلية الشللريعة والقانون (قس لم
الفقه المقارن)  -جامعة أم درمان اإلسلالمية (السلودان) ،إعداد الطالب :صالا الدين أحمد محمد عامر ،العام الجامعي:
 ٣٣١١هـ  ٢١٣٢ -م .ضمن منشورات المكتبة الشاملة.
 -11أنظمة الدفع اإللكتروني ،أحمد سفر ،منشورات الحلبي.
 -21األوراق النقدية في االقتصاد اإلسالمي ،د .أحمد حسن ،دار الفكر.
 -21بطاقات االئتمان بين الواقع المصرفي والحكم الشرعي ،محمد بن عبد العزيز الجريبة.
 -22بطاقات االئتمان وتطبيقاتها المصرفية ،منصور علي أحمد.
 -23البطاقات اللدائنية ،محمد بن سعود محمد العصيمي.
 -24البطاقات المصرفية وأحكامها الفقهية ،عبد الرحمن بن صالح الحجي.
 -25البطاقات مسبقة الدفع وأحكامها الفقهية ،عثمان بن ظهير بي مغل.
 -26البنوا اإللكترونية ،منير محمد الجنبيهي ،ممدوا الجنبيهي.
 -21التجارة اإللكترونية ،مصطفى كافي.
 -28التجارة اإللكترونية بين البناء والتطبيق ،عزة العطار.
 -21التجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت ،وليد الزيدي.
 -31التجارة اإللكترونية وأحكامها في الفقه اإلسالمي ،سلطان إبراهيم الهاشمي.
 -31تجارة إلكترونية ،محمود نور ،صالح الجداية ،سناء جودت خلف.
 -32الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبية لبطاقات االئتمان ،محمد عبد الحليم عمر.
 -33الشي اإللكتروني والنقود الرقمية ،نبيل العربي.
 -34الشي الذكي ،موسى عيسى العامري.
ومع هذا الكم الهائل من الدراسلللات حول البطاقات مسلللبقة الدفع ،إال أنها انصلللبت في هدفها األول على البطاقات مسلللبقة
الدفع البنكية بجانبيها االئتمانية وغير االئتمانية ،بينما بحثي هذا يتحدث عن بطاقات الشلحن مسلبقة الدفع التي تصلدرها الشركات
بأرقام مشللفرة سللواء كانت ممغنطة (ذكية) أم غير ممغنطة لدائنية بأرقام يتم كشللطها أو إخفاء أرقامها حتى تصللل للمسللتفيد منها
بحيث يصلبح بامتالكه لها يمتل رصليدها في الشللركة لينتفع بخدماتها أو يسلتفيد من األرصللدة في شلراء بعض السللع عن طريق
تل الشركة.
ولعل أبرز دراستين تحدثت عن هذا النوع من البطاقات هي:
األولى :البطاقات مسبقة الدفع وأحكامها الفقهية ،عثمان بن ظهير بي مغل.
الثانية :أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصر غير االئتماني في الفقه اإلسالمي ،د .صالا الدين أحمد محمد عامر.
إال أن هاتين الدراسللللتين تحدثت عن البطاقات مسللللبقة الدفع بصللللورتها البسلللليطة المعروفة قديما ولم تتطرقا إلى تكييفها
بصورتها الحديثة.

وقد جعلت هذا البحث في مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة:

خطة البحث:
المقدمة:
وفيها تطرقت إلى أهمية البحث واإلشكالية والصعوبات وأسباب اختيار البحث.
المبحث األول:
وفيه تم تعريف البطاقات مسبقة الدفع.
المبحث الثاني:
وفيه تم بيان أقسام البطاقات مسبقة الدفع وأنواع كل قسم.
المبحث الثالث:
وتم فيه ذكر التكييف الفقهي ألنواع البطاقات مسبقة الدفع غير البنكية حيث أنها مدار البحث.
الخاتمة:
وفيها ملخص البحث

المبحث األول :تعريف البطاقات مسبقة الدفع.
وقد عرفت البطاقات مسبقة الدفع بتعاريف كثيرة منها:
التعريف األول :عرفت د .برحومة عبد الحميد وصلللورية بوطة بطاقات الدفع مقدما بأنها" :وسللليلة تخزين القيمة النقدية
على شريحة إلكترونية مثبتة على بطاقة بالستيكية"(.)1
التعريف الثاني :وعرفت األسللتاذة نوال بنت عمارة بطاقات الدفع المقدم بأنها" :بطاقة تقوم على أسللا

تثبيت مبلغ محدد

بحيث يمكن الدخول في البطاقة بذل المبلغ ،ليتم التخفيض التدريجي لمبلغ البطاقة كلما تم استعمالها"(.)2
التعريف الثالث :وعرف د .منصلللوري الزين بطاقات الدفع بأنها" :بطاقات تصلللدرها البنوا أو شلللركات التمويل الدولية
بناء على وجود أرصدة فعلية للعميل في صورة حسابات جارية تقابل المسحوبات المتوقعة له"(.)3
التعريف الرابع :وعرف د .صلللالا الدين أحمد محمد عامر بطاقة القيمة المخزنة بأنها" :بطاقة داخلية ،بشلللري ممغن ،
أو رقم سري ،ذات خدمات خاصة بدفع مقدم"()4

( )1انظر د .برحومة عبد الحميد وصورية بوطة ،النقود اإللكترونية واألساليب البنكية الحديثة في الدفع والتسديد مخاطرها وطرق حمايتها.
( )2انظر األستاذة نوال بنت عمارة ،وسائل الدفع اإللكترونية اآلفاق والتحديات ص .3
( )3انظر د .منصوري الزين ،وسائل الدفع والسداد اإللكتروني وعوامل االنتشار وشروط النجاا ص .2
( )4انظر صالا الدين أحمد محمد عامر ،أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصر غير االئتماني في الفقه اإلسالمي ص .342

التعريف الخامس :كما عرفها د .صالا الدين أحمد بأنها" :سندات تمثل ما تحمله من خدمات ومنافع"(.)1
ومما تقدم من التعريفات يتضللح أن أصللحاب الدراسللات عنوا بها بشللكل أسلاسللي البطاقات البنكية سللواء االئتمانية أو غير
االئتمانية ،إال التعريف الخامس الذي عرف البطاقات مسللللبقة الدفع غير البنكية وهو تعريف د .صللللالا الدين أحمد الذي عرفها
بأنها "سلندات تمثل ما تحمله من خدمات ومنافع" كما مر معنا في التعريف الخامس ،وهذا التعريف يصلح اطالقه على البطاقات
مسبقة الدفع بصورتها األولية والتي لم يعد لها وجود في هذا العصر إال في النزر اليسير مثل :بطاقات تفعيل القنوات التلفزيونية،
وبطاقات تفعيل باقات االتصلال أو النت المعلومة المحددة بالكم والزمن سللفا ،أو بطاقات شحن األلعاب اإللكترونية داخل مراكز
ألعاب األطفال وما شابهها.
أما البطاقات مسبقة الدفع بصورتها الحديثة فتختلف عن سابقتها بعدة صور:
الصورة األولى :يمكن التبرع بالرصيد المخزن فيها أو بعضه بعد تفعيلها لصالح الجمعيات الخيرية نقدا.
الصورة الثانية :يمكن شراء السلع الغير مملوكة للشركة من المتاجر اإللكترونية بالرصيد المخزن فيها بعد تفعيله.
الصورة الثالثة :يمكن تحويل الرصيد أو بعضه إلى مستفيد لخر الستخدامه سواء لالستفادة من خدمات الشركة أو للشراء
من المتاجر اإللكترونية.
الصورة الرابعة :يمكن استرداد الرصيد المخزن بعد تفعيله وقبل استخدامه في بعض البطاقات مسبقة الدفع.
وهذه الصللور األربع اسللتجدت على البطاقات مسللبقة الدفع في الوقت الحاضللر مما اسللتوجب إعادة التعريف بما يتناسللب
وصورها الحديثة ،وقد توصلت إلى أنه يمكن تعريفها بأنها :سندات تمثل أثمان سلع وخدمات غير محددة.
شرح التعريف:
سندات :لنخرج بهذا القيد النقد وكذل السلع.
تمثل أثمان :احترازا من جعلها تمثل أعيان سلع أو خدمات.
سلع وخدمات غير محددة :لتباين بهذا القيد البطاقات مسبقة الدفع بصورتها القديمة والتي تمثل في واقعها خدمات الشركة
مثل دقائق االتصال المحددة أو عددا من الرسائل النصية أو كما من بيانات خدمات اإلنترنت ،أو سلع الشركة مثل :كما من ورق
التصوير أو كما من لترات البنزين عند المحطات التي تصدر بطاقات لتعبئة البنزين باللترات.
فبهذا القيد أخرجت بطاقات تعبئة البنزين المعتمدة على الرصيد المتناقص من القيمة بدال من تحديد اللترات على البطاقة،
واخرجت بطاقات شللحن أرقام الهواتف النقالة أو الثابتة والتي يمكن شللراء السلللع من غير الشللركة أو التصللويت بأرصللدتها مما
يحولها من خدمات إلى أثمان للخدمات والسلع.

المبحث الثاني :أنواع البطاقات مسبقة الدفع.
وبالنظر إلى أنواع البطاقات مسبقة الدفع نجد أنها تنقسم إلى قسمين أساسيين من حيث الجهات المصدرة لها وهي:
القسم األول :البطاقات البنكية ،وتنقسم إلى عدة أقسام أيضا:
( )1انظر أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصر غير االئتماني في الفقه اإلسالمي ص  ،316والبطاقات مسبقة الدفع وأحكامها الفقهية بتصرف ص:
.52

أ -بطاقات الحساب الجاري.
ب -بطاقات الدفع المسبقة الشحن.
ت -البطاقات االئتمانية.
وقد سببببع معنا أن ه ا القسبببم من البطاقات ليس هو مدار البحث هنا ،وعليه فأكتفي بذكرها فق دون التعرض لماهيتها
أو التعريف بكل نوع منها.
القسم الثاني :البطاقات غير البنكية ،وتنقسم إلى عدة أقسام أيضا:
أ -بطاقات خدمات خالصة.
ب -بطاقات سلع خالصة.
ت -بطاقات أثمان خدمات وسلع.
أوال :بطاقات الخدمات الخالصللة :وهي سللندات تخول حاملها عند تفعيلها باالسللتفادة من خدمات الشللركة المصللدرة لتل
البطاقة ،وأشهر أمثلتها بطاقات تفعيل القنوات التلفزيونية( ،)1وبطاقات ألعاب األطفال واأللعاب اإللكترونية)2(.
ثانيا :بطاقات السلللع الخالصللة :وهي سللندات تخول حاملها عند تفعيلها االسللتفادة بقدر ما فيها من السلللع المحددة ،وأشللهر
أمثلتها بطاقات تعبئة البنزين باللترات(( )3لم يعد لها وجود حاليا بهذه الصورة) وبطاقات عدد أوراق التصوير(.)4

( )1انتشر بث القنوات الفضائية عبر األقمار الصناعية في اآلونة األخيرة ،وجلُّ القنوات الموجودة هي قنوات تجارية تهدف إلى الربح ،ولذا تتخذ
عدة أساليب لرفع أرباحها ،من اإلعالنات ،والمسابقات ،ومن أجل الربح لجأت القنوات إلى إصدار البطاقة مسبقة الدفع ،حيث تتفق عدة قنوات تبث
من قمر معين على إصدار بطاقة معينة ،يقوم حاملها بإدخال الرقم السري إلى جهاز االستقبال ومن ثم يستقبل هذه القنوات ،ومن حق قناة أخرى
أن تدخل نفسها مع أصحاب هذه البطاقة بعد االتفاق معهم أو مع من يمثلهم ،انظر أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصر غير االئتماني في الفقه اإلسالمي
ص .362
( )2هذه البطاقة خاصة بمتنزهات األطفال ولالت اللعب وقد انتشر هذا النوع من البطاقات في الحدائق والمتنزهات جراء ما توفره من قدرة للتحكم
باألموال المصروفة من قبل العمالء ،ولما توفره من حفظ للنقود لدى المستثمرين وعدم ضياعها بيد عمال اآلالت المختلفة ،انظر أنظمة الدفع
اإللكتروني المعاصر غير االئتماني في الفقه اإلسالمي ص .358
( )3تعتبر محطات الوقود ثاني جهة في انتشار استعمال البطاقات ذات القيمة المخزنة بعد جهة االتصاالت ،وسبب انتشارها :هو لجوء الشركات
والجهات الحكومية التي تقدم الوقود مجانا للعاملين والموظفين لديها إلى استخدام هذه البطاقات؛ بسبب انتشار التالعب بالفواتير وسهولة استخدام
هذه البطاقات ،وكل بطاقة تمنح صاحبها عددا معينا من اللترات من شركة معينة ،فإذا لم تُستغرق البطاقة في مرة واحدة أعطي من البطاقات ما
يمكن أن يستوفي منها ما بقي له ،انظر أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصر غير االئتماني في الفقه اإلسالمي ص .361
( )4ال تختلف هذه البطاقات عن بطاقات ألعاب األطفال والترفيه في جوهرها فهي تحمل شريطا ممغنطا ،واسم الشركة المصدرة لها ،وقد انتشرت
في المكتبات العامة والشركات الكبيرة التي يحتاج مرتادوها للتصوير الورقي ،وتفاديا لما يحدثه عمال اآلالت من فوضى أو ما قد تتعرض لها

ثالثا :بطاقات أثمان خدمات وسللع :وهي سلندات تمثل أثمان خدمات وسللع غير محددة ،ومن أشهر تل البطاقات بطاقات
شللحن أرصللدة الجوال والتي يسللتطيع المسللتفيد شللراء التطبيقات اإللكترونية من المتاجر وكذل التبرع من أرصللدتها نقدا ،بل إن
بعض البطاقات مسللللللبقة الدفع أصللللللبحت وسلللللليلة للمحاصللللللة النقدية بين طرفين أو أكثر كما في بطاقات شللللللركات النقل البري
لألشلخاص ،فالمحاصلة تحصل بين األجير المشترا (السائق) والشركة من خالل شراء السائق لبطاقات مسبقة الشحن ثم تفعيلها
في حسابه لدى الشركة ،وغيرها من الصور كثير.

المبحث الثالث :التكييف الفقهي للبطاقات مسبقة الدفع غير البنكية.
أوال :التكييف الفقهي للنوعين األولين من البطاقات مسبببببببقة الدفع غير البنكية (بطاقات السببببببلع الخالطببببببة ،وبطاقات
الخدمات الخالطة))1(.
بناء على التقسلللليم السللللابق للبطاقات مسللللبقة الدفع فإن النوعين األول والثاني متقاربان جدا ويكادا يكونان نوعا واحدا في
تكييفهما وعليه فيمكن تكييفها بأحد ثالثة تكييفات كما توصللللل إليه الباحثين :عثمان بن ظهير بي مغل ،و د .صلللللالا الدين أحمد
محمد عامر .هي:
التكييف األول :تكييف عقد البطاقة المسبقة الدفع بأنه عقد بيع(.)2
البيع لغة :الباء والياء والعين أصلل واحد وهو بيع الشليء ،وربما سلمى ب
الشلرى بيعا والمعنى واحد( .)3وقال في اللسان:
البيع ضد الشراء ،والبيع الشراء أيضا فهو من األضداد(.)4
والبيع اصطالحا:
البيع عند الحنفية" :مبادلة مال بمال ،بالتراضي"()5

األموال من سرقات ،وضعت هذه البطاقات ضمانا لألموال من جهة ،وحفاظا على هدوء المكان من جهة أخرى وتسييرا للعمالء المرتادين وطلبا
لراحتهم من جهة ثالثة ،انظر أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصر غير االئتماني في الفقه اإلسالمي ص .365
( )1وهذين النوعين بُحثت في الدراستين المذكرتين في المقدمة وهما :األولى :البطاقات مسبقة الدفع وأحكامها الفقهية ،عثمان بن ظهير بي مغل،
والثانية :أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصر غير االئتماني في الفقه اإلسالمي ،د .صالا الدين أحمد محمد عامر.
( )2انظر أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصر غير االئتماني في الفقه اإلسالمي ص .361
( )3انظر ابن فار  ،معجم مقاييس اللغة ( ،)321 /1بيع.
( )4انظر ابن منظور ،لسان العرب ( ،)23 /8بيع.
( )5انظر فتح القدير (.)455/5

وعند المالكية" :عقد معاوضللللة على غير منافع وال متعة لذة ،ذو مكايسللللة أحد عوضللللية غير ذهب وال فضللللة معين غير
العين فيه"(.)1
وعند الشافعية" :عقد معاوضة مالية تفيد مل عين أو منفعة على التأبيد ال على وجه القربة"()2
وعنللد الحنللابلللة" :مبللادلللة عين مللاليللة أو منفعللة مبللاحللة مطلقلا بللأحللدهمللا ،أو بمللال في الللذمللة للتملل على التللأبيللد غير ربللا
وقرض"()3
وأركان عقد البيع عند الجمهور( )4ثالثة عاقد ومعقود عليه وصيغة ،وأما الحنفية فإن الصيغة (اإليجاب والقبول) عندهم
هي ركنا البيع(. )5
أدلة مشروعية عقد البيع:
وقد ثبت جواز عقد البيع بأدلة الكتاب والسنة واإلجماع.
فمن الكتاب:
 -1قوله تعالى{ :الَّ ِذينَ يَأْ ُكلُونَ الرب بَا َال يَقُو ُمونَ إِ َّال َك َما يَقُو ُم الَّ ِذي يَتَ َخبَّطُهُ ال َّش ْيطَانُ ِمنَ ْال َمسب ۚ َٰ َذلِ َ ِبأَنَّهُ ْم قَالُوا إِنَّ َما ْالبَ ْي ُع
ِم ْث ُل الرب بَا ۗ َوأَ َح َّل َّ
هللا ۖ َو َم ْن عَا َد فَأُو َٰلَئِ َ
هللاُ ْالبَ ْي َع َو َح َّر َم الرب بَا ۚ فَ َم ْن َجا َءهُ َموْ ِعظَةٌ ِم ْن َربب ِه فَا ْنتَهَ َٰى فَلَهُ َما َسلَفَ َوأَ ْم ُرهُ إِلَى َّ ِ
ار ۖ هُ ْم فِيهَا خَالِ ُدونَ } [سورة البقرة.]215:
أَصْ َحابُ النَّ ِ
اط ِل إِ َّال أَ ْن تَ ُكونَ ِت َجا َرة ع َْن تَ َراض ِم ْن ُك ْم ۚ َو َال تَ ْقتُلُوا أَ ْنفُ َس ُك ْم ۚ
 -2قوله تعالى{ :يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ ل َمنُوا َال تَأْ ُكلُوا أَ ْم َوالَ ُك ْم بَ ْينَ ُك ْم ِب ْالبَ ِ
إِ َّن َّ
هللاَ َكانَ بِ ُك ْم َر ِحيما} [سورة النساء.]21:
ومن السنة:
 -1عن حكيم بن حزام رضي هللا عنه ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال(( :البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ،أو قال :حتى
يتفرقا ،فإن صدقا وبينا بورا لهما في بيعهما ،وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما))(.)6

( )1انظر حاشية الدسوقي على الشرا الكبير ( )2/3والفواكه الدواني (.)111/2
( )2انظر حاشية قليوبي (.)152/2
( )3انظر شرا منتهى اإلرادات (.)141/2
( )4انظر الشرا الصغير ( ،)3/2ومغني المحتاج ( ،)1-5/2وشرا منتهى اإلرادات ( ،)141/2وشرا مختصر خليل ( ،)5/5واإلقناع للشربيني
( ،)216 /2وإعانة الطالب ( .)3 /3كشاف القناع (.)146 /3
( )5انظر بدائع الصنائع ( ،)133 /5واالختيار لتعليل المختار (.)4/2
( )6أخرجه البخاري في "صحيحه" ( )58 / 3برقم )51 / 3( ، )2111( :برقم )64 / 3( ، )2182( :برقم )64 / 3( ، )2118( :برقم)2111( :
 )65 / 3( ،برقم )2114( :ومسلم في "صحيحه" ( )11 / 5برقم )11 / 5( ، )1532( :برقم.)1532( :

ووجه الداللة من الحديث أن النبي صلى هللا عليه وسلم جعل الخيار في امضاء البيع وهذا دليل اباحته فلو كان محرما
لنهى عن البيع ولم يجعل الخيار للمتبايعين.
 -2سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن  :أن أبا هريرة رضي هللا عنه قال  :إنكم تقولون  :إن أبا هريرة يكثر
الحديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وتقولون  :ما بال المهاجرين واألنصار ال يحدثون عن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة ،وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق باألسواق ،وكنت ألزم رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم على ملء بطني ،فأشهد إذا غابوا ،وأحفظ إذا نسوا ،وكان يشغل إخوتي من األنصار عمل
أموالهم ،وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة ،أعي حين ينسون ،وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في حديث
يحدثه  :أنه لن يبس أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ،ثم يجمع إليه ثوبه ،إال وعى ما أقول ،فبسطت نمرة علي،
حتى إذا قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري ،فما نسيت من مقالة رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم تل من شيء(.)1
ووجه الداللة إقرار النبي صلى هللا عليه وسلم النشغال الصحابة رضي هللا عنهم أجمعين بالصفق باألسواق وهو البيع
والشراء.
و واإلجماع قد استقر على جواز البيع)2(.
ويمكن تكييف العقد في هذين النوعين من البطاقات مسللبقة الدفع غير البنكية بأنها عقد بيع؛ ألن محصللل العقد دفع العميل
ثمن السلعة أو الخدمة التي تثبت له بمجرد تملكه للبطاقة.
التكييف الثاني :تكييف عقد البطاقة المسبقة الدفع غير البنكية بأنه عقد سلم)3(.
والسللم لغة :ضلرب من الشلجر والسللم ما أسلفت به( ،)4وفي مختار الصحاا :السلم بفتحتين السلف( .)5والسلم لغة أهل
الحجاز والسلف لغة أهل العراق ،وسمي سلما لتسليم رأ

المال في المجلس وسلفا لتقديمه(.)6

( )1أخرجه البخاري في "صحيحه" ( )35 / 1برقم )35 / 1( ، )118( :برقم )52 / 3( ، )111( :برقم )111 / 3( ، )2141( :برقم)2351( :
 )218 / 4( ،برقم )118 / 1( ، )3648( :برقم )1354( :ومسلم في "صحيحه" ( )166 / 1برقم )166 / 1( ، )2412( :برقم/ 1( ، )2412( :
 )161برقم )161 / 1( ، )2412( :برقم.)2412( :
( )2انظر "الحاوي الكبير" ( ،)5 - 3 /5والوسي ( ،)3 /3والمجموع ( ،)113 /1والجواهر المضية ( ،)83 ،18 /3وتاج التراجم (ص ،)251
وتحفة الفقهاء (ص  ،)432والبيان ( ،)1 - 1 /5واإلفصاا ( ،)211 /1والمغني (.)1/6
( )3انظر أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصر غير االئتماني في الفقه اإلسالمي ص .314
( )4انظر العين ( ،)266 /1سلم.
( )5انظر مختار الصحاا ( ،)131 /1سلم.
( )6انظر مغني المحتاج ( .)112 /2والروض المربع ()136 /2

والسلم اصطالحا:
جاء في الدر المختار" :هو بيع لجل بعاجل"(.)1
وجاء في االختيار لعليل المختار "هو اسم لعقد يوجب المل في الثمن عاجال وفي المثمن لجال"(.)2
وقال القرطبي :هو "بيع معلوم في الذمة محصور في الصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم(.)3
وجاء في تحفة الفقهاء" :هو عقد يثبت به المل في الثمن عاجال وفي المثمن لجال"()4
وجاء في منهاج الطالبين" :بيع موصوف في الذمة"()5
وعرفه المرداوي فقال هو" :عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد"()6
أركان عقد السلم:
ذهب جمهور الفقهاء( )7إلى أن أركان السلم ثالثة:
 -1الصيغة وهي :اإليجاب والقبول.
 -2والعاقدان وهما :المسلم ،والمسلم إليه.
 -3والمحل وهو :رأ

المال ،والمسلم فيه.

أدلة مشروعية عقد السلم:
عقد السلم جائز بالكتاب والسنة واإلجماع
أوال :الكتاب
ب
ب َكا ِتبٌ أَ ْن يَ ْكتُ َ
قال تعالى{ :يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ ل َمنُوا إِ َذا تَدَايَ ْنتُ ْم بِ َديْن إِلَ َٰى أَ َجل ُم َسمى فَا ْكتُبُوهُ ۚ َو ْليَ ْكتُبْ بَ ْينَ ُك ْم َكاتِبٌ بِ ْال َع ْد ِل ۚ َو َال يَأْ َ
ق َّ
َك َما عَلَّ َمهُ َّ
هللاَ َربَّهُ َو َال يَبْخَ سْ ِم ْنهُ َشيْئا ۚ فَإِ ْن َكانَ الَّ ِذي َعلَ ْي ِه ْال َح ُّ
هللاُ ۚ فَ ْليَ ْكتُبْ َو ْليُ ْملِ ِل الَّ ِذي َعلَ ْي ِه ْال َح ُّ
ض ِعيفا
ق َس ِفيها أَوْ َ
ق َو ْليَتَّ ِ
َان ِم َّم ْن
أَوْ َال يَ ْست َِطي ُع أَ ْن يُ ِم َّل هُ َو فَ ْليُ ْملِلْ َو ِليُّهُ ِب ْال َع ْد ِل ۚ َوا ْستَ ْش ِهدُوا َش ِهي َدي ِْن ِم ْن ِر َجا ِل ُك ْم ۖ فَإِ ْن لَ ْم يَ ُكونَا َر ُجلَي ِْن فَ َر ُج ٌل َوا ْم َرأَت ِ
( )1انظر الدر المختار (.)211 /5
( )2انظر االختيار لتعليل المختار (.)35 /2
( )3انظر تفسير القرطبي ( ،)318/3والمجموع شرا المهذب (.)11/13
( )4انظر تحفة الفقهاء (.)8/2
( )5انظر منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه ص .111
( )6انظر اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف (.)211/12
( )7انظر شرا منتهى اإلرادات ( ،)214/2وبدائع الصنائع ( ،)211/5والمهذب ( ،)314/1وروضة الطالبين ( ،)6/4ومواهب الجليل (،)538/4
وحاشية الخرشي ( ،)223/5ومنح الجليل ( ،)36/3وفتح العزيز (.)224/1

ص ِغيرا
ب ال ُّشهَدَا ُء إِ َذا َما ُدعُوا ۚ َو َال تَسْأ َ ُموا أَ ْن تَ ْكتُبُوهُ َ
َض َّل ِإحْ دَاهُ َما فَتُ َذ بك َر إِحْ دَاهُ َما ْاألُ ْخ َر َٰى ۚ َو َال يَأْ َ
تَرْ َ
ضوْ نَ ِمنَ ال ُّشهَدَا ِء أَ ْن ت ِ
ْس َعلَ ْي ُك ْم
اض َرة تُ ِدي ُرونَهَا َب ْينَ ُك ْم فَلَي َ
هللا َوأَ ْق َو ُم ِلل َّشهَا َد ِة َوأَ ْدن ََٰى أَ َّال تَرْ تَابُوا ۖ إِ َّال أَ ْن تَ ُكونَ ِت َجا َرة َح ِ
أَوْ َك ِبيرا إِلَ َٰى أَ َج ِل ِه ۚ َٰ َذ ِل ُك ْم أَ ْق َس ُ ِع ْن َد َّ ِ
هللاُ ۗ َو َّ
هللاَ ۖ َويُ َعلب ُم ُك ُم َّ
ق بِ ُك ْم ۗ َواتَّقُوا َّ
ضا َّر َكا ِتبٌ َو َال َش ِهي ٌد ۚ َوإِ ْن تَ ْف َعلُوا فَإِنَّهُ فُسُو ٌ
هللاُ
ُجنَا ٌا أَ َّال تَ ْكتُبُوهَا ۗ َوأَ ْش ِهدُوا إِ َذا تَبَايَ ْعتُ ْم ۚ َو َال يُ َ
َيء َعلِي ٌم} [سورة البقرة.]282:
ِب ُكلب ش ْ
قال ابن عبا (( :هذه اآلية نزلت في السلم خاصة :معناه سلم أهل المدينة كان سبب اآلية)))1( .
ثانيا :السنة
عن ابن عبا  :قال :قدم النبي صللى هللا عليه ولله وصلحبه وسللم‘ المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثالث ،فقال(( :من
أسلف في شيء ففي كيل معلوم ،ووزن معلوم ،إلى أجل معلوم))()2
والحديث صريح جواز السلف بمعنى السلم.
ثالثا اإلجماع :حيث نقل اإلجماع على جواز بيع السلم ومشروعيته)3( .
وسللم المنافع عقد جائز في الشريعة اإلسالمية ،فقد جوَّز الفقهاء سلم المنافع فقالوا" :يصح السلم في المنافع كتعليم القرلن
ألنها تثبت في الذمة كاألعيان"( .)4وقالوا أيضا" :إن السلم يجري في المنافع كاألعيان فإن لم تحصل المعرفة بها ـلل أي الصفة ـ
بأن لم يذكر من صلفاته ما يكفي في السلللم ،أو كانت الصللفة ال تأتي فيها ـللللللل أي المؤجرة ـللللللل (كالدار والعقار) من بسللاتين ونخيل
وأرض فتشترط مشاهدته وتحديده"(.)5

( )1انظر الهداية إلى بلوغ النهاية ( ،)115/1وتفسير القرطبي ( ،)311/3والبحر المحي في التفسير ( ،)122/2وتفسير الثعالبي المسمى
الجواهر الحسان في تفسير القرلن (.)545/1
( )2أخرجه البخاري في "صحيحه" ( )85 / 3برقم )85 / 3( ،)2231( :برقم )85 / 3( ،)2241( :برقم )86 / 3( ،)2241( :برقم)2253( :
ومسلم في "صحيحه" ( )55 / 5برقم.)1614( :
( )3انظر الحاوي الكبير ( ،)311/5والجامع لمسائل المدونة ( ،)11/11واألم ( ،)14/3والمغني ( ،)385/6والمجموع شرا المهذب (،)15/13
والشرا الكبير على متن المقنع ( ،)312/4والقبس في شرا موطأ مال بن أنس ص  ،832وجواهر العقود ( ،)115/1والتبصرة للخمي
( ،)2818/6وشرا التلقين ( ،)881/2والذخيرة ( ،)16/1وشرا الزركشي على مختصر الخرقي ( ،)5/4والنجم الوهاج في شرا المنهاج
( ،)231/4وفتح القدير للكمال ابن همام وتكملته ( ،)13/1وموسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي (.)581/2
( )4انظر الشرا الكبير (  ،)316/1وروضة الطالبين (  ،)21/4ومغني المحتاج ( .)114/2
( )5انظر كشاف القناع ( .)564/3

ويمكن أن ننزل هذه المسلألة منزلة السللم ،وبالتحديد سلم المنافع ،واألصل أن المنافع تبع لألعيان ،وعقد السلم واضح في
مسألتنا إذ أن العميل يقدم الثمن ،ويؤخر البائع المثمن وهو المنفعة وهذا هو عين السلم)1(.
مالحظة:
بطاقات الوقود وبطاقات لالت التصلللللوير ،ال يتناولهما هذا التكييف ،بل يمكن القول إنهما سللللللم أعيان؛ ألن المعقود عليه
فيهما هو عين (الوقود ،واألوراق والحبر) وليس منفعة كما في بقية البطاقات)2(.
التكييف الثالث :تكييف عقد البطاقة المسبقة الدفع غير البنكية بأنه عقد إجارة)3(.
واإلجارة في اللغة :األجرُ :جزا ُء العمل ..أجر يأ ُجرُ ،والمفعول :مأجور .واألجيرُ :ال ُمستأجُر .واإلجارةُ :ما أعطيت
ولجرت()4
ُ
من أجر في عمل.
وهو فعاله .من أجر يأجر ،وهو ما أعطيت من أجر في عمل.
قال :واألجر جزاء العمل()5
واألجير :المستأجر .واإلجارة :ما أعطيت من أجر في عمل ،وكذل األجارة بالضم()6
وفي االصطالا :عقد الزم على منفعة بعوض(.)7
أركان اإلجارة ثالثة:
الركن األول :العاقدان.
وهما المستأجر والمأجر – طالب المنفعة ومال العين ال ُمنتفع بها –
الركن الثاني :الصيغة – اإليجاب والقبول –.
وهو عرض أحد طرفي التعاقد ما لديه إما المنفعة أو طلبها بثمنها وقبول الطرف اآلخر.

( )1انظر أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصر غير االئتماني في الفقه اإلسالمي ص .311
( )2انظر المصدر السابق.
( )3انظر أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصر غير االئتماني في الفقه اإلسالمي ص .383
( )4انظر العين (.)113/6
( )5انظر تهذيب اللغة (.)123/11
( )6انظر المحي في اللغة (.)134/2
( )7انظر البحر المذهب ( ،)142/1والجوهرة النيرة على مختصر القدوري ( ،)251/1وفتح القريب المجيب في شرا ألفاظ التقريب المسمى
القول المختار في شرا غاية االختصار ص  ،116وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ( ،)111/2ولوامع الدرر في هت استار
المختصر (.)5/11

وال يؤثر أيهما حصل منه اإليجاب وأيهما حصل منه القبول.
واإليجاب والقبول يحصلل بالمكاتبة واإلشلارة والمعاطاة وبالصليغة القولية وهي األصلل كما تحصل بكل صيغة أفادت رضى
المتعاقدين وأبانت مقتضى العقد.
الركن الثالث :المعقود عليه.
وهي المنفعة المرادة باإلجارة أصالة وثمنها.
والمنفعة المرادة باإلجارة أصللالة وهي المعقود عليها والغاية من العقد ،والمنفعة ليس لها كينونة وقت العقد ولكن يتم ضللبطها
بالوصف وترتب باألعيان والذوات المنتفع بها فتأخذ حكمها منها إباحة وتحريما.
فكل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة مع بقاء عينها بحكم األصل فهي منفعة مباحة.
وكل ما حرم بيعه حرمت إجارته إال الحر والحرة والوقف وأم الولد.
فتجوز اجارة الحر مثال لبناء حائ والحرة لخياطة ثوب والوقف للسلللكنى وأم الولد للطبخ وما عدا هذه المسلللتثنيات مما يحرم
بيعه ال تصح إجارته.
ويشترط في العين المؤجرة:
 -1القدرة على تسليم العين المؤجرة.
 -2بقاء العين المؤجرة بعد استيفاء المنفعة منها.
 -3اشتمال العين على المنفعة.
 -4معرفة العين المؤجرة معرفة تمنع المنازعة وترفع الغرر ،سلللواء بالتعيين أو الوصلللف أو معرفة القدر أو المدة أو طبيعة
االنتفاع منها.
ويشترط في المنفعة:
 -1أن تكون لها قيمة مالية يصلح بذل المال فيها.
 -2أن تكون مملوكة لمؤجر أو مأذونا له فيها.
 -3أن تكون المنفعة من عين يجوز بيعها ،إال الحر والحرة والوقف وأم الولد.
والثمن – األجرة – فهو العوض الذي يعطى في مقابلة المنفعة من األعيان أو اآلدميين.
وكل ما جاز ثمنا في البيع جاز أن يكون عوضلللا في اإلجارة ،وكل ما جاز منفعة في اإلجارة جاز أن يكون عوضلللا فيها،
فيجوز أن تكون األجرة ماال في مقابلة المنفعة ويجوز أن تكون األجرة منفعة في مقابل المنفعة المرادة .كمنفعة دار بمنفعة سيارة
مثال.

ويشترط لصحة األجرة أن تكون معلومة منضبطة بتعيين أو وصف يزيل اللبس سواء كانت األجرة معجلة أو مؤجلة بعد
استيفاء المنفعة.
أدلة مشروعية عقد اإلجارة:
األصل في اباحة عقد اإلجارة هو النصوص الواردة من الكتاب والسنة واإلجماع والمعقول.
أما الكتاب:
 -1قال تعالى{ :أَ ْس ِكنُوه َُّن ِم ْن َحي ُ
ضيبقُوا َعلَ ْي ِه َّن ۚ َوإِ ْن ُك َّن أ ُ َ
ت َح ْمل فَأ َ ْنفِقُوا َعلَ ْي ِه َّن َحتَّ َٰى
ضارُّ وه َُّن لِتُ َ
ْث َس َك ْنتُ ْم ِم ْن ُوجْ ِد ُك ْم َو َال تُ َ
وال ِ
ض ُع لَهُ أُ ْخ َر َٰى} [سورة
ض ْعنَ َح ْملَه َُّن ۚ فَإِ ْن أَرْ َ
يَ َ
ض ْعنَ لَ ُك ْم فَآتُوه َُّن أُجُو َره َُّن ۖ َو ْأتَ ِمرُوا بَ ْينَ ُك ْم ِب َم ْعرُوف ۖ َوإِ ْن تَ َعا َسرْ تُ ْم فَ َستُرْ ِ
الطالق.]6:
 -2قال تعالى{ :قَالَ ْ
ت ا ْستَأْ ِجرْ هُ ۖ إِ َّن َخ ْي َر َم ِن ا ْستَأْ َجرْ تَ ْالقَ ِويُّ ْاألَ ِمينُ } [سورة القصص.]26:
ت إِحْ دَاهُ َما يَا أَبَ ِ
 -3قال تعالى{ :فَا ْنطَلَقَا َحتَّ َٰى إِ َذا أَتَيَا أَ ْه َل قَرْ يَة ا ْست ْ
ضيبفُوهُ َما فَ َو َجدَا فِيهَا ِج َدارا ي ُِري ُد أَ ْن يَ ْنقَضَّ فَأَقَا َمهُ ۖ قَا َل
َط َع َما أَ ْهلَهَا فَأَبَوْ ا أَ ْن يُ َ
لَوْ ِش ْئتَ َالتَّخ َْذتَ َعلَ ْي ِه أَجْ را} [سورة الكهف.]11:
 -4قال تعالى{ :أُو َٰلَ ِئ َ الَّ ِذينَ هَدَى َّ
هللاُ ۖ فَ ِبهُدَاهُ ُم ا ْقتَ ِد ْه ۗ قُلْ َال أَسْأَلُ ُك ْم َعلَ ْي ِه أَجْ را ۖ إِ ْن هُ َو إِ َّال ِذ ْك َر َٰى ِل ْل َعالَ ِمينَ } [سورة األنعام.]11:
 -5قال تعالىَ { :و َجا َء ال َّس َح َرةُ فِرْ عَوْ نَ قَالُوا إِ َّن لَنَا َألَجْ را إِ ْن ُكنَّا نَحْ نُ ْالغَالِبِينَ } [سورة األعراف.]113:
 -6قال تعالى{ :أَ ْم تَسْأَلُهُ ْم أَجْ را فَهُ ْم ِم ْن َم ْغ َرم ُم ْثقَلُونَ } [سورة الطور.]41:
وغيرها من اآليات الدالة على مشروعية عقد اإلجارة.
وو جه الداللة من اآليات السابقة واضح وجلي حيث يظهر أن اإلجارة عقد أقره األنبياء ﭺ في األمم السابقة وأقرها الشارع في
هذه األمة كما في أجرة ارضاع المطلقة لولدها في لية الطالق.
ومن السنة:
 -1عن أبي هريرة ،عن النبي صلى هللا عليه ولله وصحبه وسلم‘ قال(( :قال هللا :ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة :رجل أعطى بي
ثم غدر ،ورجل باع حرا فأكل ثمنه ،ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يع أجره))(.)1
ووجه الداللة من هذا الحديث أن النبي ،أخبر عن ربه أنه جل في عاله خصم من استأجر أجيرا ولم يوفه حقه وهذا صريح في
حل اإلجارة وثمنها وأن ثمنها حالل فلو كانت االجارة حراما لحرم الثمن.

( )1أخرجه البخاري في "صحيحه" ( )82 / 3برقم ( )2221( :كتاب البيوع ،باب إثم من باع حرا ) )11 / 3( ،برقم ( )2211( :كتاب
اإلجارة ،باب إثم من منع أجر األجير ).

 -2عن أبي هريرة  ¢مرفوعا(( :أعطوا األجير أجره قبل أن يجف عرقه))()2( )1
-3

عن مجاهد قال(( :خرج علينا علي معتجرا في برد ،مشتمال في خميصة .فقال :لما نزلت( :فتول عنهم فما أنت بملوم)

لم يبق أحد منا إال أيقن بالهلكة ،إذ أمر النبي‘ أن يتولى عنا حتى نزلت( :وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) فطابت أنفسنا،
( )1قال البوصيري" :إسناد المصنف ضعيف وهب بن سعيد هو عبد الوهاب بن سعيد وعبد الرحمن بن يزيد ضعيفان" انظر حاشية السندي على
بن ماجه ،)84 / 2( :وقال ابن الملقن" :هذا الحديث مروي من طرق كلها ضعيفة" انظر البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في
الشرا الكبير ،)35 / 1( :وقال ابن حجر" :وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم" انظر التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير/ 3( :
 ،)132وقال الزيلعي" :وهو معلول بعبد الرحمن بن زيد" انظر نصب الراية ألحاديث الهداية.)121 / 4( :
وله شواهد من حديث أبي سعيد الخدري ،وحديث الحسن البصري ،وحديث حماد بن أبي سليمان ،وحديث عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،وحديث
جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام األنصاري ،وحديث عثمان بن عفان ،وحديث إبراهيم النخعي ،وحديث محمد بن سيرين ،وحديث طاو

بن

كيسان ،وحديث أبي هريرة الدوسي ،وحديث عمر بن الخطاب
فأما حديث أبي سعيد الخدري ،أخرجه النسائي في "المجتبى" ( )161 / 1برقم )1 / 3866( :وأحمد في "مسنده" ( )2422 / 5برقم،)11143( :
( )2444 / 5برقم )2451 / 5( ،)11828( :برقم )11855( :وعبد الرزاق في "مصنفه" ( )235 / 8برقم )15124( :والبيهقي في "سننه الكبير"
( )121 / 6برقم )11166( :والنسائي في "الكبرى" ( )421 / 4برقم )4656( :وأبو داود في "المراسيل" ( )161 / 1برقم )181( :وأما حديث
الحسن البصري ،أخرجه النسائي في "المجتبى" ( )161 / 1برقم )2 / 3861( :والنسائي في "الكبرى" ( )421 / 4برقم)313 / 11( ،)4651( :
برقم )11151( :وأما حديث حماد بن أبي سليمان ،أخرجه النسائي في "المجتبى" ( )161 / 1برقم )3 / 3868( :والنسائي في "الكبرى" (/ 4
 )421برقم )313 / 11( ،)4658( :برقم ) 11152( :وأما حديث عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،أخرجه ابن ماجه في "سننه" ( )511 / 3برقم:
( ) 2443وأما حديث جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام األنصاري ،أخرجه الطبراني في "الصغير" ( )43 / 1برقم )34( :وأما حديث عثمان
بن عفان ،أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ( )11 / 11برقم )21514( :وأما حديث إبراهيم النخعي ،أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (/ 11
 )11برقم )21515( :وأما حديث محمد بن سيرين ،أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ( )11 / 11برقم )11 / 11( ،)21515( :برقم)21516( :
وأما حديث طاو

بن كيسان ،أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ( )11 / 11برقم )21511( :وأما حديث أبي هريرة الدوسي ،أخرجه البيهقي

في "سننه الكبير" ( )121 / 6برقم)11165( :
وأما حديث عمر بن الخطاب ،أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" ( )182 / 1برقم.)11( :
( )2أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" ( )121 / 6برقم ( )11168( :كتاب اإلجارة ،باب ال تجوز اإلجارة حتى تكون معلومة وتكون األجرة
معلومة ) )121 / 6( ،برقم ( )11113( :كتاب اإلجارة ،باب إثم من منع األجير أجره ) )121 / 6( ،برقم ( )11114( :كتاب اإلجارة ،باب إثم
من منع األجير أجره ) وأبو يعلى في "مسنده" ( )34 / 12برقم ( )6682( :مسند أبي هريرة ،شهر بن حوشب عن أبي هريرة ) وأورده ابن حجر
في "المطالب العالية" ( )421 / 1برقم ( )1485( :كتاب البيوع ،باب اإلجارة ) وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ( )16 / 11برقم)21513( :
( كتاب البيوع واألقضية ،من كره أن يستعمل األجير حتى يبين له أجره ) وأخرجه الطحاوي في "شرا مشكل اآلثار" ( )13 / 8برقم)3114( :
( باب بيان مشكل ما روي عن رسول هللا ‘ في أجر األجير على العمل متى يجب له أخذه من مستأجره عليه).

وذكر علي أنه مر بامرأة من األنصار وبين يديها طين .قلت :تريدين أن تبلي هذا الطين؟ قالت :نعم ،فشارطتها على كل ذنوب
بتمرة ،فبللته ،وأعطتني ست عشرة تمرة ،فجئت بها إلى رسول هللا))()1
ووجه الداللة من هذين الحديثين أن النبي‘ أمر بإعطاء األجير أجرته واعتبر األجرة حقا ولو كانت اإلجارة محرمة لكان
نها عنها.
كما أنه ‘ أقر عليا رصي هللا عنه على أخذه األجرة على نزعه الدالء لألنصارية وعدم انكاره عليه أخذ التمرات وفي بعض
الروايات أنه صلى هلل عليه وسلم أكل منها ،ولو كانت محرمة لما أكل منها.
وأملا اإلجملاع :فقلد حكي اإلجماع على جواز اإلجارة في الجملة واتفاق صللللللدر األمة على العمل به واباحته كعقد يجوز أخذ
العوض عليه(.)2
ويمكن تكييف مسللللللألتنلا بأنها إجارة ولكن إجارة منافع ،إذ أن المعقود عليه هي منفعة البطاقة وهذه المنفعة المعقود عليها
متعلقة بذمة الشلللركة ،ومن شلللروط إجارة المنفعة تقديم الثمن في مجلس العقد ـلللللللل عند المالكية والشلللافعية( )3ـلللللللل بخالف إجارة
األعيان ،فإنه ال يشلترط نقد الثمن في المجلس ،وبهذا الشلرط يتداخل هذا التكييف بالتكييف السلابق القاضلي بأنها سلم منافع ،عند
من يشترطه ،وال يتداخل عند من لم يشترطه ـل كالحنفية والحنابلة ـل ويبقى الفارق هو في لفظ العقد ،لذا نجد بعض الفقهاء يشترط
اللفظ في العقد لصلللحته ولتمييزه ،كلفظ أسللللمت أو أسللللفت  ،ولذا أحببت أن أذكر التكييفين منفصللللين باعتبار أن لكل من الفقهاء
شلللللروطه وينبني عليها تكييفا مسلللللتقال ولكن ينبغي مالحظة أن هذا العقد على هذا التكييف قد جمع بين التعيين بالعمل ،وهو تل
الخدمات التي توفرها البطاقة ،وبين المدة وهي توقيت تل الخدمات بفترة صالحية محددة)4(.

( )1أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" ( )335 / 2برقم ( )114( :من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب ،مجاهد
بن جبر المكي أبو الحجاج عن علي ’ ) )336 / 2( ،برقم ( )115( :من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب ،مجاهد بن جبر
المكي أبو الحجاج عن علي ’ ) )341 / 2( ،برقم ( ) 111( :من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب ،مجاهد بن جبر المكي أبو
الحجاج عن علي ’ ) والبيهقي في "سننه الكبير" ( )111 / 6برقم ( )11164( :كتاب اإلجارة ،باب جواز اإلجارة ) وأحمد في "مسنده" (/ 1
 )218برقم ( )618( :مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم ،مسند علي بن أبي طالب  ) ¢وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" ()265 / 15
برقم ( )1 / 3121( :كتاب التفسير ،سورة الذاريات) )265 / 15( ،برقم ( )2 / 3121( :كتاب التفسير ،سورة الذاريات ) )261 / 15( ،برقم:
(( )3 / 3121كتاب التفسير ،سورة الذاريات ) )268 / 15( ،برقم ( )4 / 3121( :كتاب التفسير ،سورة الذاريات).
( )2انظر اإلجماع البن المنذر ص  ،116موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي ( ،)655/2والمعونة على مذهب عالم المدينة ص ،1181
واإلشراف على نكت مسائل الخالف ( ،)652/2والممتع شرا المقنع تحقيق ابن دهيش ط.)145/2( 3
( )3ألنهم يرونه من قبيل سلم المنافع وليس من باب اإلجارة.
( )4انظر أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصر غير االئتماني في الفقه اإلسالمي ص .312-311

مالحظة:
هذا التكييف ال يتناول بطاقات الوقود وأشباهها ـلللل كبطاقة التصوير الورقي ـلللل ،إذ أن المعقود عليه فيها هو عين (الوقود)
وليس المنفعة)1(.
وكل هذه التكييفات الثالثة السلللابقة ذكرها د .صلللالا في بحثه أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصلللر غير االئتماني في الفقه
اإلسالمي وهو منشور في المكتبة الشاملة.
وقد رجح د .صالا فيه أن التكييف األنسب لها هو تكييفها على عقد البيع.
الترجيح
والراجح عندي خالف ما ذهب إليه الدكتور صالا فالراجح التفصيل فيها على النسق التالي:
أوال :البطاقات مسللبقة الدفع غير البنكية واالئتمانية التي تمثل سلللعا خالصللة تكيف على أنها سلللم أعيان في الس للع التي تنتجها
تل الشركة المصدرة وعقد توريد فيما ال تمتلكة.
التوريد في اللغة
الورد( )2وقال ابن فار
التوريد في اللغة مشتق من ِ

في الواو والراء والدال( :أصالن :أحدهما الموافاة إلى الشيء،

والثاني ٌ
لون من األلوان.
الورْ د :خالف ال َّ
تر ُدهُ ِورْ دا.
َر .ويقالَ :و َر َد ِ
فاألوَّل ِ
ت اإلب ُل الما َء ِ
صد ِ
والورْ دُِ :ورْ ُد ال ُح َّمى إذا أ َخ َذ ْ
ت صاحبَها لوقت)( )3واستعمل في النار على سبيل الفظاعة( )4قال تعالى( :يَ ْق ُد ُم قَوْ َمهُ يَوْ َم
ِ
س ْال ِورْ ُد ْال َموْ رُو ُد) [سورة هود.]18:
ْالقِيَا َم ِة فَأَوْ َر َدهُ ُم النَّا َر ۖ َوبِ ْئ َ
والورود إلى الشيء هو الدخول فيه ،أو المقاربة منه ،قال تعالى:
(فَاتَّ َخ َذ ْ
ت ِم ْن دُو ِن ِه ْم ِح َجابا فَأَرْ َس ْلنَا إِلَ ْيهَا رُو َحنَا فَتَ َمثَّ َل لَهَا بَ َشرا َس ِويا) [سورة مريم .]11:قال الزجاج( :هذه لية كثير
اختالف التفسير فيها في التفسير فقال كثير من النا

َّ
إن الخلق جميعا يَ ِردُون النَّا َر فَي ْنجو المتَ ِقي ُوي ْت َر ُ
ا الظالِ ُم،وكلهم

يَ ْد ُخلُهَا)( )5إلى أن قال( :وقال ابن مسعود والح َسنُ وقَتَا َدةُ :إن ورودها ليس دخولها وحجتهم في ذل جيدة جدا من جهات:
إحداهن أن العرب تقول :وردت ماء كذا ولَ ْم تدخله ،وقال َّ
هللا ع َّز وجلََّ ( :ولَ َّما َو َر َد َما َء َم ْديَنَ َو َج َد َعلَ ْي ِه أُ َّمة ِمنَ النَّا ِ يَ ْسقُونَ
َان ۖ قَا َل َما خ ْ
َطبُ ُك َما ۖ قَالَتَا َال نَ ْس ِقي َحتَّ َٰى يُصْ ِد َر الرب عَا ُء ۖ َوأَبُونَا َش ْي ٌخ َك ِبي ٌر) [سورة القصص.]23:
َو َو َج َد ِم ْن دُو ِن ِه ُم ا ْم َرأَتَي ِْن تَ ُذود ِ

( )1انظر المرجع السابقة ص .312
( )2انظر مجلة البحوث اإلسالمية ،العدد ،11بحث :عقد التوريد د .عبد الرحمن الربيش ص .212
( )3انظر مقاييس اللغة البن فار

(ورد) (.)115/6

( )4انظر المفردات في غريب القرلن للراغب األصفهاني (.)865/1
( )5انظر معاني القرلن وإعرابه للزجاج (.)341/3

وتقول إذا بلغت البلد ولم تدخله :قد وردت بلد كذا وكذا)(.)1
مما سبق يتضح أن معنى الورود :هو مقاربة الشيء وموافاته ،أو الدخول فيه ،وإيراد الشيء إحضاره ،ويأتي الورد
بمعنى اللون للنبات المعروف ،وماعدا هذين األصلين مما ورد أنهم يطلقونه عليه فهو داخل فيهما .والمراد هنا هو المعنى
األول.
عقود التوريد في االصطالح
عقود التوريد من العقود المعاصرة التي لم يتطرق إليها الفقهاء المتقدمون ،وبناء على ذل فإنه ال يوجد لها تعريف في
كتب المتقدمين ،وإنما وجوده في البحوث المعاصرة والكتب القانونية ،لذا فإني سأنقل بعض التعريفات التي وقفت عليها عن هذا
العقد.
 -1عرفته محكمة القضاء اإلداري في مصر بأنه (اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة
يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقوالت معينة للشخص المعنوي الزمة لمرفق عام مقابل ثمن معين)()2
ولكن هذا التعريف يجعل أحد المتعاقدين وال بد من أشخاص القانون ،بينما عقد التوريد أعم من ذل فقد يكون المتعاقدان فيه
أفرادا أو شركات أو غير ذل  ،وال يشترط كون أحد أفراده من أشخاص القانون ،باإلضافة إلى أن عقود التوريد ال تقتصر على
المنقوالت ،بل قد تكون عقودا صناعية()3
 -2وعرفه عبد الوهاب أبو سليمان بأنه( :عقد على عين موصوفة في الذمة بثمن مؤجل معلوم ،إلى أجل معلوم في مكان
معين)()4
ولكن عقود التوريد قد ال تكون موصوفة في الذمة بل قد تكون معلومة حاضرة ،وأيضا هي ليست إلى أجل واحد ،بل إلى لجال
فهو متكرر ،وأيضا ال يشترط في الثمن أن يكون مؤجال.
 -3وعرفه الشيخ حسن الجوهري بأنه( :عقد بين طرفين على توريد سلعة أو مواد محددة األوصاف في تواريخ معينة لقاء
ثمن معين يدفع على أقساط)()5
ولكن ال يشترط في عقد التوريد أن يكون على أقساط ،بل قد يكون دفعة واحدة.
 -4وعرفه القاضي محمد تقي العثماني بأنه (عبارة عن اتفاقية بين الجهة المشترية والجهة البائعة ،على أن الجهة البائعة
تورد إلى الجهة المشترية سلعا أو مواد محددة األوصاف في تواريخ مستقبلة معينة لقاء ثمن معلوم متفق عليه بين
( )1انظر المرجع السابق (.)341/3
( )2انظر األسس العامة للعقود اإلدارية ص ( )121نقال عن بحث عقد التوريد للربيش ص ( ،)213ومعجم القانون ص (.)461
( )3انظر بحث عقد التوريد للربيش ص ( ،)213وعقد التوريد دراسة شرعية د .عبد هللا المطلق مجلة جامعة اإلمام العدد  11صفحة ص (.)24
( )4انظر مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،عقد التوريد ،دراسة فقهية تحليلية (( )22811 /2بترقيم الشاملة)
( )5انظر مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،عقود التوريد والمناقصات (( )22141 /2بترقيم الشاملة)

الفريقين)()1
وفي هذا التعريف أعاد ذكر المعرف ،وهذا خلل في التعريف ،فالمعرف هو (التوريد) وقوله( :أن الجهة البائعة تورد إلى الجهة
المشترية) فيه إعادة ذكر للمعرف وهذا قادا في التعريف.
 -5واختار مجمع الفقه اإلسالمي في تعريفه أنه( :عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعا معلومة ،مؤجلة ،بصفة
دورية ،خالل فترة معينة ،لطرف لخر ،مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه)()2
والتعريف األخير هو األقرب لتوضيح صورة عقود التوريد.
أقسام عقود التوريد:
تقسيم عقود التوريد باعتبار مدى حرية المتعاقدين في قبول العقد أو رفضه:
وعقود التوريد بهذا االعتبار قسمان:
-1عقود التوريد الموحدة :مثل العقود التي تتم لتوريد خدمات الماء ،والكهرباء ،والغاز ،والهاتف.
وتثير هذه العقود فكرة اإلذعان حيث تتفاوت المراكز االقتصادية لطرفي العقد ،فتقف جهة الخدمات موقف القوي المستغني،
بينما يقف المستهل موقف المحتاج الذي تملى عليه الشروط.
 - 2عقود التوريد الحرة :وهي العقود التي يكون لكل واحد من الطرفين الحرية التامة في إنشاء العقد وتحديد مضمونه،
وهذا النوع هو الغالب في عقود التوريد.
تقسيمها باعتبار طبيعة العقد:
وهي بهذا االعتبار قسمان:
 - 1عقود التوريد اإلدارية :وهي ما يكون فيها أحد الطرفين شخصا معنويا ،وتتضمن مصلحة لمرفق عام ،وأمثلتها
كثيرة ،مثل توريد المالبس للعسكريين والرياضيين ،وتوريد المفروشات واألدوات المكتبية للدوائر الحكومية وغير ذل .
 - 2عقود التوريد الخاصة :وهي ما يكون الطرفان فيها أفرادا أو شركات خاصة ،وأمثلتها كثيرة أيضا ،مثل اتفاق بين
شركة مطاعم مع شركة مواش أو دواجن على توريد لحوم معينة ومقدرة ،لحاجة شركة المطاعم ،ونحو ذل .
تقسيمها باعتبار عمل المورد:
وتنقسم عقود التوريد بهذا االعتبار إلى قسمين:
-1عقود التوريد العادية :وموضوعها تسليم منقوالت قد اتفق على مواصفاتها مقدما ،ويكون المورد حرا في المصدر الذي

( )1انظر مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،عقود التوريد والمناقصات (( )22861/2بترقيم الشاملة)
( )2انظر مجلة مجمع الفقه اإلسالمي قرار رقم )12 / 1( 111 :والذي كان تحت عنوان :عقود التوريد والمناقصات (( )23142/2بترقيم
الشاملة).

يحصل عليها منه.
 - 2عقود التوريد الصناعية :وموضوع العقد فيها تسليم منقوالت يصنعها المورد ،وقد يكون لإلدارة حرية كبيرة في
التدخل أثناء إعداد تل البضائع.
وبعد هذا السللرد في التعريف بعقود التوريد يتضللح جليا أن البطاقات مسللبقة الدفع غير البنكية واالئتمانية التي تمثل سلللعا
خالصة تكيف على أنها سلم أعيان في السلع التي تنتجها تل الشركة المصدرة وعقد توريد فيما ال تمتلكة.
وذل لعدة أسباب:
 -1كون الثمن معجل والمثمن عين موصوفة في الذمة مؤجلة.
 -2كون السلعة منضبطة بالصفات والكم.
 -3كون توصيفها بأنها عقد بيع ينخرم فيه شرط تعيين السلعة حيث إنها غير معينة وال يمكن تعيينها.
ثانيا :البطاقات مسللبقة الدفع غير البنكية واالئتمانية التي تمثل خدمات خالصللة تكيف على أنها عقد اجارة وذل لألسللباب
التالية:
 -1أن المعقود عليه منفعة – خدمة – ال عين والعقد على المنافع دون األعيان عقد إجارة.
 -2أن العقد محدود بإتمام المنفعة -الخدمة -أو بانقضللاء الزمن المحدد في البطاقة وهذا الشللرط ال يصللح في عقد البيع
وهو من صميم عقد اإلجارة.
وعليه يتضلح أن تكييفها بعقد البيع تكييف بعيد ولعل سلبب تكييف الدكتور صلالا لها بهذا التكييف كان بنظره إلى صيغة
البيع عند التاجر ومعاملتها كسائر السلع ،والواقع أن العقد فيها يكون بين المستفيد والشركة المصدرة والتاجر يعد وكيال أو سيطا
بأجر -الربح. -
ثانيا :التكييف الفقهي للنوع الثالث من أنواع البطاقات مسبقة الدفع غير البنكية (بطاقات أثمان خدمات وسلع).
وقبل أن نشلرع في تكييف هذا النوع من البطاقات يجب أخذ تصور عنها وسبب التفريق بينها وبين البطاقات مسبقة الدفع
في صورتها القديمة:
فالبطاقات ذات الخصلائص المتطورة في صورتها ،يتم شراء البطاقة بثمن قدره (111لاير) مثال فيقوم حاملها بشحنها أو
تفعيلها ليحصل على ما تمثله تل البطاقة..
وبعد التفعيل يسلللتطيع من خالل أرصلللدتها شلللراء خدمات تل الشلللركة المصلللدرة كالبطاقات في صلللورتها القديمة ،كما
يسلتطيع شراء سلع من السوق بالرصيد في تل البطاقة ،كما يستطيع في بعض صورها السحب نقدا بتحويل الرصيد إلى حساب
جار تابع للشلللركة المصلللدرة ثم سلللحبه نقدا ،أو التبرع بالرصللليد أو جزء منه بالتحويل النقدي لحسلللابات جارية تابعة للجمعيات
والهيئات الخيرية ،أو بتحويل الرصيد أو جزء منه إلى مستفيد لخر.
من أمثلة هذا النوع من البطاقات:
بطاقات الهاتف النقال الموجودة اآلن في المملكة العربية السعودية يستطيع حاملها:
 -1االستفادة من خدمات الشركة المصدرة لها( ،اتصال – رسائل – انترنت).

 -2تمكن المشلللتري لها من شلللراء السللللع الرقمية والحقيقية من خالل األسلللواق اإللكترونية حيث يتم دفع أثمان السللللع من
الرصيد في البطاقة.
 -4تمكن المستفيد من تحويل األرصدة والتبرع بها.
 -5تمكن المستفيد من تحويل أرصدتها والمشاركة في المسابقات التلفزيونية وغيرها.
والتكييف الفقهي له ا النوع من البطاقات ال يخلو من أحد تكييفين(:)1
التكييف األول :أن يكون تكييف ه ه البطاقات على أنها سند بدين.
تعريف السندات:
هي صللكوا مالية قابلة للتداول تصللدرها شللركة ،أو حكومة ،أو شللخص اعتباري ،عن طريق الدعوة إلى االكتتاب العام،
ويتعلق بقرض طويل األجل ،ويعطى مالكه حق استيفاء فوائد سنوية ،وحق استرداد قيمته عند حلول األجل)2( .
فالسللللند بالنسللللبة للحكومات ،والشللللركات أداة لالقتراض ،وبالنسللللبة للمقرض ورقة ،أو صلللل يثبت كونه دائنا للمقترض
بالقيمة المدونة عليها.
ويلتزم مصللللللدر السللللللنلد بتسللللللديد قيمته في التاريخ المحدد ،مع فائدة ربوية على القرض يقوم بدفعها على فترات زمنية
محدودة (سللنوية أو نصللف سللنوية في الغالب) ويتم تحديد هذه الفائدة عادة بنسللبة مئوية من القيمة االسللمية للسللند ،وال يتوقف دفع
هذه الفائدة على حصول الربح في المشروع الذي أصدرت السندات لتمويله مثال ،بل يلزم دفعها على أي حال)3( .
وقد ال يحتسلللللب على هذه السلللللندات فائدة ،ولكنها تباع مقدما بحسلللللم يجري عند بيعها من قيمتها االسلللللمية ،يكون بمثابة
الفائدة ،ويحسلب هذا الخصلم على أسا

سعر الفائدة السائد في األسواق المالية ،ويجري تداول هذه السندات عن طريق البيع في

سوق األوراق المالية (البورصة) على نفس المبدأ ،وتسمى السندات ذات الكوبون الصفري)4( .
وال فرق في الحكم الشللرعي بين دفع سللعر الفائدة وبين السللندات ذات الكوبون الصللفري باعتبارها قروض لا يجري بيعها
بأقل من قيمتها االسمية ،ويستفيد أصحابها من هذا الحسم ،باعتبار أن كال منها قروض بفوائد ربوية.
ويطلق على السندات عدة ألفاظ منها:

( )1للشيخ د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي فتوى في تفصيل الحكم والتكييف الفقهي لبطاقات سعودي ت وهي بطاقة مسبقة الدفع بنكية إئتمانية تحمل
رقما ائتمانيا من شركة ماستركارد ،وهذه البطاقة خارج نطاق هذا البحث ،وإن كانت تتقاطع معها في التكييف الفقهي الذي ذكره الشيخ د .يوسف
الشبيلي.
(  )2انظر الحقوق التجارية البرية  -رزق هللا أنطاكي ص  ،238وقضايا فقهية معاصرة  -نزيه حماد ص  ،211وأسواق األوراق المالية
ولثارها اإلنمائية  -أحمد محيي الدين أحمد ص .126
(  )3انظر أحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرة ( .)212/1
(  )4انظر قضايا فقهية معاصرة  -نزيه حماد ص .211

شهادات االستثمار ،أذونات الخزانة ،وسندات القرض.
فتعد البطاقة سلللندا بدين من المشلللتري للمصلللدر ،ويتم اسلللتيفاء ذل الدين بما يتناقص من القيمة المخزنة في البطاقة عند
استخدامها ،وعلى هذا فالعالقة بين المصدر والمشتري هي عالقة قرض.
بيان التكييف:
تصلللدر الشلللركة المصلللدرة للبطاقة سلللندا بدين -البطاقة -تثبت مديونيتها للعميل الذي يدفع قيمتها ،وتقوم بسلللداد الدين بما
يتناقص من قيمة ذل السللللللند -البطاقة -من خالل اسللللللتخدامه لها إما بما يقابل الخدمات أو ما يقابل السلللللللع أو ما يقابل النقد عند
التحويل أو التبرع أو الشراء بالنقد -الرصيد.-
ويترتلب على هلذا التخريج أنله لو بلاعهلا المصللللللدر بثمن أقلل من قيمتهلا المخزنة فيها ،فهو حرام ألنه قرض جر منفعة
للمقرض وهو هنا المشتري ،أما لو باعها بثمن أكثر فهو قرض بشرط رد أقل من قيمته ،وهو جائز على الصحيح من أقوال أهل
العلم.
وهذا التكييف بعيد ألن البطاقة لها وقت محدد لالسللللتيفاء فلو انقضللللى ذل الوقت لم يعد يحق للعميل أن يطالب الشللللركة
المصدرة بقيمتها ،والدين ال يسق بالتقادم.
التكييف الثاني :أن يكون تكييفها على أنها أوراق تجارية.
وتعرف األوراق التجارية في القوانين التجارية المعروفة في البالد العربية أنها" :وثائق مكتوبة وفق اشللتراطات شللكلية،
تتضمن تعهدا أو أمرا بدفع مقدار من النقود عند االطالع على الوثيقة أو في موعد معين أو قابل للتعيين"()1
وعلى هذا فالعقد بين المصللدر والمشللتري هو عقد صللرف ألن األوراق التجارية تمثل النقد كالشللي  ،فيجب التقابض عند
شلراء البطاقة ،كما يجب التساوي بين القيمة المخزنة في البطاقة والقيمة التي اشتريت بها إذا كانت القيمتان بعملة واحدة ،أما إن
اختلفت العملة فال مانع من اختالف القيمتين.
بيان التكييف:
أن الشللركة المصللدرة تسلللم العميل ورقة تجارية تثبت أنها اسللتلمت مبلغا وأنه بحمله لهذه البطاقة يسللتحق القيمة المسللجلة
بها ،سواء استخدمها كخدمات ،أم في شراء سلع ،أم في التحويل النقدي بالتبرع أو شراء سلع من السوق مما ال تمتلكه الشركة.
وهذا هو التكييف الصللللحيح ،ألن هذه البطاقات أصللللبح لها اليوم من الحماية والقبول والرواج عند النا

مثل ما للشللللي

والسللللند ألمر ،فقبضللللها في قوة قبض محتواها من النقود ،وقد نص أهل العلم على أن المرجع في تحديد القبض إلى العرف(،)2

( )1انظر محمد أحمد سراج ،األوراق التجارية في الشريعة اإلسالمية ص .43
( )2القبض فيما يتناول باليد عادة كالثياب قبضه باليد ،وما ال يتناول باليد عادة ،وهو ما يعتبر فيه التقدير فهذا قبضه بما يقدر فيه من كيل أو وزن
أو ذرع أو عد .وبهذا قال جمهور العلماء من المالكية ،والشافعية ،والحنابلة .وأما ما عدا مما ال يعتبر فيه تقدير من كيل أو وزن أو ذرع أو عد إما
لعدم إمكانه أو مع إمكانه لكنه لم يراع فيه التقدير بذل كالعروض والدواب والصبرة جزافا فقبضه يكون بنقله وتحويله وهذا ما اختاره الشافعية

فحكم هذه البطاقات كحكم الشلللي المصلللرفي المصلللدق ،بل البطاقات أكثر وضلللوحا في معنى النقدية من الشللليكات ألنها وسللليلة
للتبادل التجاري بدون قيود بخالف الشي فإنه ال يمكن صرفه إال لمن حرر لصالحه.
وبناء على معطيات الواقع في هذه البطاقات وقوتها في التعامالت يمكن أن أنقول أنها ورقة تجارية جديدة موازية للشللي
والكمبيالة والسند ألمر إال أنها تختلف عنها في بعض صفاتها الشكلية غير المؤثرة في الحكم وهي:
 -1أن البطاقات يتم إصللدارها وفق اشللتراطات خاصللة من شللركات أو محالت خاصللة تفيد اسللتالم الشللركة المصللدرة لقيمة
هذه البطاقة ،بخالف األوراق التجارية األخرى فهي وإن صلللللدرت عن مصلللللرف أو شلللللركة فإنها تدل أنها تمل مبلغا
للمستفيد األول المتعهد بدفع الملغ للمستفيد الثاني فهي في حقيقتها بين ثالثة أطراف.
 -2أن البطاقات يكون المسلللللتفيد منها حاملها ،بخالف األوراق التجارية األخرى يجب أال يسلللللتفيد منها إال من دون اسلللللنه
عليها.
 -3البطاقات يصلح اسلتالم وتحصليل المبالغ التي فيها على دفعات حسلب حاجة المستفيد ،بخالف الشي والكمبيالة وغيرها
فتحصيل ما فيها يكون دفعة واحدة إما حاال كالشي والكمبيالة ،أو مؤجال كالسند ألمر.
ما يترتب على هذا التكييف:
 -1يتم التعامل معها في البيع على أنها مصلللللارفه ،فيجب التقابض والتسلللللاوي إذا كانت بنفس العملة والتقابض والتفاضلللللل
بسعر السوق حين البيع إذا اختلفت العملة.
 -2ال يحق للشلللللكرة تحديد مدة السلللللتيفاء المسلللللتفيد المبلغ المحدد في البطاقة بوقت معين ،إال إذا دخل معها في عقد خدمة
معينة ،أما ما دام لم يفعل خدمة أو سلعة فيجب على الشركة المصدرة ضمانه له.
 -3يصح البيع بها وجعلها أثمانا للسلع.
 -4ال يصح تقسيطها بأكثر من قيمتها.
 -5ال يصح بيعها مؤجال بأكثر من قيمتها.
 -6تجب الزكاة فيها كالنقود من حيث النصاب وحلول الحول.
وعليله يجري عليهلا من األحكلام في الزكلاة والتبلادل التجاري ما يجري على األوراق المالية بل ما لألوراق النقدية تماما
إذ أنها تمثلها ولكن بصورة حديثة.
فتجب فيها الزكاة عند بلوغ النصاب وتمام الحول ،كما يحرم بيعها بالتقسي أو باآلجل ،كما يحرم التفاضل في بيعها ،وال
يجوز المتاجرة بها إال عند الشراء بأرصدتها وهللا تعالى أعلى وأعلم وصلى هللا وسلم على نبينا محمد.

والحنابلة .لحديث " كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه " .وأما المالكية فالقبض
عندهم في هذه المسألة بخصوصها مرجعه إلى العرف  .انظر مغني المحتاج ( ،)12/2و كشاف القناع ( ،)212/3و شرا مختصر خليل للخرشي
(.)158/5

الخاتمة
وبعد الحمد هلل وبفضللللله جل في عاله تم هذا البحث والذي وسللللمته "البطاقات مسللللبقة الدفع غير البنكية وتكييفها الفقهي"
ويمكن تلخيصه في اآلتي:
تنقسم البطاقات مسبقة الدفع إلى قسمين رئيسين هما:
أوال :بطاقات مسبقة الدفع بنكية وهي ثالثة أنواع:
 -1البطاقات االئتمانية.
 -2بطاقات الدفع.
 -3بطاقات الحساب الجاري.
ثانيا :بطاقات مسبقة الدفع غير بنكية وهي ثالثة أنواع( :وهذا القسم هو مدار البحث)
 -1بطاقات تمثل خدمات خالصة.
 -2بطاقات تمثل سلع خالصة.
 -3بطاقات تمثل سلعا وخدمات غير محددة.
يمكن تعريف البطاقات مسبقة الدفع غير البنكية بناء على نوعها:
ففي النوعين األولين تعرف البطاقة مسبقة الدفع غير البنكية بأنها :سندات تمثل سلع وخدمات.
وفي النوع الثالث يمكن تعريفها بأنها :سندات تمثل أثمان سلع وخدمات.
ويمكن تكييف النوعين األولين من البطاقات مسللللللبقة الدفع غير البنكية على أنها عقد بيع ،وفي النوع الثالث وهو بطاقات
تمثل أثمان سلع وخدمات على أنها :أوراق تجارية كالشي  ،والسند ألمر.
وخلصلللت في نهاية البحث إلى أن البطاقات مسلللبقة الدفع غير البنكية والتي تمثل أثمان سللللع وخدمات ،تأخذ حكم النقدين
في الزكاة والمعامالت والديون والمبداالت فعقدها بين البائع والمشلللتري عقد صلللرف على الحقيقة يجب توافر شلللروط الصلللرف
فيه.
هذا وهللا ولي التوفيق.

المراجع والمطادر:
 -1عامر ،صللالا (2112م) .الدين أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصللر غير االئتماني في الفقه اإلسللالمي ،أطروحة دكتوراه،
كلية الشريعة والقانون (قسم الفقه المقارن)  -جامعة أم درمان اإلسالمية (السودان).
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عثمان بن ظهير بي مغل ،عثمان (1428هـللللل 1421 -هـللللل) .البطاقات مسبقة الدفع وأحكامها الفقهية ،اإلرشاد العلمي:

فضيلة الشيخ الدكتور :خالد بن زيد الوذيناني.
 -3بن تيمية الحراني ،تقي الدين (٣٩٩١م .).مجموع الفتاوى ،المحقق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسللم الناشللر :مجمع المل
فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة النبوية ،المملكة العربية السعودية.
 -4ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشللقي ،تقي الدين (1422هـلللللللل) .القواعد النورانية الفقهية ،حققه وخرج أحاديثه :د أحمد بن
محمد الخليل ،الناشر :دار ابن الجوزي ،الطبعة :األولى.
 -5ابن تيميلة الحراني الحنبلي اللدمشللللللقي ،تقي اللدين (1181م) .الفتلاوى الكبرى البن تيميلة ،النلاشللللللر :دار الكتب العلمية،
الطبعة :األولى.
 -6األنصللللاري زكريا ،السللللنيكي زين الدين (د.ت) .أسلللللنى المطالب في شللللرا روض الطالب ومعه حاشلللللية الرملي ،عدد
األجزاء ،٣ :الناشر :دار الكتاب اإلسالمي ،الطبعة :بدون طبعة.
 -1بن قدامة المقدسللي ،شللمس الدين (1115م) .الشللرا الكبير (المطبوع مع المقنع واإلنصللاف) ،تحقيق :الدكتور عبد هللا بن
عبد المحسلللللن التركي  -الدكتور عبد الفتاا محمد الحلو ،الناشلللللر :هجر للطباعة والنشلللللر والتوزيع واإلعالن ،القاهرة -
جمهورية مصر العربية ،الطبعة :األولى.
 -8النووي ،محي الدين (1111م) .روضللللة الطالبين وعمدة المفتين ،تحقيق :زهير الشللللاويش ،الناشللللر :المكتب اإلسللللالمي،
بيروت -دمشق -عمان ،الطبعة :الثالثة.
 -1الشللللافعي ،شللللمس الدين (1114م) .مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،الناشللللر :دار الكتب العلمية ،الطبعة:
األولى
 -11البهوتي الحنبلي ،منصلللور (2118م) .كشلللاف القناع عن اإلقناع ،تحقيق وتخريج وتوثيق :لجنة متخصلللصلللة في وزارة
العدل ،الناشر :وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى.
 -11الموصللي البلدحي عبد هللا ،الحنفي مجد الدين (1131م) .االختيار لتعليل المختار ،عليها تعليقات :الشيخ محمود أبو دقيقة
(من علماء الحنفية ومدر

بكلية أصللول الدين سللابقا) ،الناشللر :مطبعة الحلبي  -القاهرة (وصللورتها دار الكتب العلمية -

بيروت ،وغيرها).
 -12الفراهيدي البصللللري ،الخليل بن أحمد ( د.ت) .العين ،المحقق :د مهدي المخزومي ،د إبراهيم السللللامرائي ،الناشللللر :دار
ومكتبة الهالل.
 -13أبو الفضلللللل محمد ،الرويفعى اإلفريقى جمال الدين (د.ت) .لسللللللان العرب ،الحواشللللللي :لليازجي وجماعة من اللغويين،
الناشر :دار صادر – بيروت.

 -14الحنفي الرازي ،أبو عبد هللا محمد (د.ت) .مختار الصللحاا ،المحقق :يوسللف الشلليخ محمد ،الناشللر :المكتبة العصللرية -
الدار النموذجية ،بيروت – صيدا.
الح ْ
صلللني ،محمد (د.ت) .الدر المختار شلللرا تنوير األبصلللار وجامع البحار ،المحقق :عبد المنعم خليل إبراهيم ،الناشلللر:
ِ -15
دار الكتب العلمية.
 -16البلدحي عبد هللا ،الحنفي مجد الدين (د.ت) .االختيار لتعليل المختار ،عليها تعليقات :الشللللليخ محمود أبو دقيقة (من علماء
الحنفية ومدر

بكلية أصللللول الدين سللللابقا) ،الناشللللر :مطبعة الحلبي  -القاهرة (وصللللورتها دار الكتب العلمية  -بيروت،

وغيرها).
 -11الطرابلسي المغربي ،محمد (د.ت) .مواهب الجليل في شرا مختصر خليل( ،ت ٩١٣هـ) ،الناشر :دار الفكر.
 -18الحنفي ،عالء الدين (د.ت) .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الناشر :دار الكتب العلمية.
 -11ال َمرْ داوي ،عالء الدين (د.ت) .اإلنصلللاف في معرفة الراجح من الخالف (المطبوع مع المقنع والشلللرا الكبير) ،تحقيق:
الدكتور عبد هللا بن عبد المحسللللللن التركي  -الدكتور عبد الفتاا محمد الحلو ،الناشللللللر :هجر للطباعة والنشللللللر والتوزيع
واإلعالن ،القاهرة  -جمهورية مصر العربية.
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The reality of using classroom questions in teaching the primary classes from the point of
view of teachers in the city of Makkah
إعداد الباحث /نايف بن سليمان الطرفي
بكالوريوس رياضيات ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية

المستخلص
هدفت هذه الدراسة للكشف عن واقع استخدام األسئلة الصفية في تدريس الصفوف األولية من وجهة نظر المعلمين بمدينة مكة
المكرمة ،تحديد الفروق بين متوسطات استجابات المستجيبين من مجتمع الدراسة حول واقع استخدام األسئلة الصفية تعزى
الختالف طبيعة العمل.
استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي كما استخدم االستبانة المقننة كأداة لجمع المعلومات من مجتمع الدراسة ،تمثل مجتمع
الدراسة في المدارس الحكومية االبتدائية بمكة المكرمة .تم تحليل البيانات عن طريق برنامج  ،SPSSكانت أهم النتائج:
أن على المعلم تقديم األسئلة الصفية بلغة سليمة وواضحة ،أن مهارات توجيه األسئلة الصفية تعتمد على مراعاة أثناء توجيه
األسئلة الصفية بأن تكون بصوت مسموع وواضح لجميع الطالب ،أن مهارات تنوع األسئلة الصفية تركز على وضع المعلم
أسئلة صفية تقيس مدى استيعاب الطالب ،وأوصي الباحث من خالل نتائج الدراسة بالتالي :االهتمام بتدريب المعلمين
والمشرفين بالصورة التي تحسن أداء العمل ،التركيز على األسئلة الصفية من قبل المعلمين في الصفوف األولى.
وتوصي الدراسة بالعديد من التوصيات منها :على المعلم االهتمام بطرح أسئلة صفية تنمي مهارات اإلبداع والتفكير العليا
وبالتالي تطوير مه ارات تنوع األسئلة الصفية بصورة جيدة ،االهتمام باستخدام أنواع جديدة من األسئلة الصفية التي تساهم في
تنمية األدراك الحسي بالطرق الحديثة ،إجراء المزيد من الدراسات التي تبحث حول واقع استخدام األسئلة الصفية في تدريس
الصفوف األولية من وجهة نظر المعلمين ومشرفيهم.
الكلمات المفتاحية :األسئلة الصفية ،في تدريس ،استخدام ،الصفوف األولية ،المعلمين ،مدينة مكة المكرمة

The reality of using classroom questions in teaching the primary classes from the point of
view of teachers in the city of Makkah

Abstract
This study aimed to reveal the reality of using classroom questions when teaching the
primary classes from the point of view of the teachers and supervisors of the primary classes,
identifying the differences between the average responses of the study sample members (teachers
and their supervisors) about the reality of using classroom questions due to the different nature of
work.
The researcher used the descriptive analytical method, as well as the standardized
questionnaire as a tool for collecting information from the study sample. The study population is
represented in primary government schools in Makkah Al-Mukarramah. Data were analyzed by
SPSS software. The most important results were: The teacher should present the class questions
in sound and clear languag, the skills of asking classroom questions depend on the teacher taking
into account, while directing class questions, that they be audible and clear to all students. The
skills of diversifying classroom questions focus on the teacher setting class questions that
measure the extent of student comprehension.

The researcher recommended, through the

results of the study, that: Paying attention to the training of teachers and supervisors in a way
that improves work performance, Focusing on classroom questions by teachers in the first
grades.
The study recommends several recommendations, including: the teacher should pay
attention to asking class questions that develop creativity and higher thinking skills, and thus
develop the skills of diversifying classroom questions in a good way, pay attention to using new
types of class questions that contribute to the development of sensory perception in modern
ways, conduct more studies that look into The reality of using classroom questions in teaching
the primary classes from the point of view of teachers and their supervisors.

Keywords: Classroom questions, in teaching, using, primary classes, teachers, the city of
Makkah

 .1المدخل إلى للدراسة
 .1.1مقدمـــــــة:
يتميز عصرنا بتطور المعارف بشكل هائل وهذه التطورات أدت إلى تسارع في شتى المجاالت واالهتمامات ،وشهدت
المناهج عامة تغيرات جذرية في أساليب تدريسها وكافة عناصرها ،ومناهج الصفوف األولية بصفة خاصة؛ وبما أن الصفوف
األولية الدعامة األساس ألي تطور ،وهي من أكثر المراحل الدراسية حيوية بما تشمله من مفاهيم ومهارات أساسية تأخذ بيد
المتعلمين نحو التفكير السليم( .أسمر)0202 ،
كما تعتبر األسئلة الصفية من أساليب التواصل الهامة التي ال يمكن االستغناء عنها ،في بداية وأثناء التدريس وتهيئة
مرحلة التعليم ،وهي مهمة أثناء ممارسة النشاط التعليمي في الصف ،ومهمة في تثبيت المعلومات لدى المتعلمين من خالل اثارة
انتباههم وبقاء أثر التعلم في ذاكرتهم بشكل أعمق.
كما تعد األسئلة الصفية ركنا ً مهما ً في العملية التعليمية ،فمن خاللها يقف المعلم على واقع الطالب المعرفي في المجال
الذي يدرسه ،ويكتشف مدى امتالكهم للمعرفة العلمية ،إذ أن األسئلة الصفية تقدم للمعلم التغذية الراجعة فيدرك المستوى الحقيقي
للطالب ،وكيف يبدأ معه ،ويأخذ به إلى المستويات العلمية المتقدمة ،وكيف ينطلق به إلى المعرفة الجديدة التي تربطه بالمعلومة
التي يعرفها الطالب .كما أن األسئلة الصفية هي أسلوب من أساليب التعلم التي تؤدي دوراً فعاالً في العملية التعليمية باعتبارها
جزء من عملية التقويم.
ويعرف (أبو شعيرة والغباري (0222،األسئلة على أنهت جملة استفهامية تحتاج إلى جواب ،ويتم التعبير عنها بلغة
بسيطة ،وواضحة ،ومباشرة ،بحيث يستطيع الطلبة فهمها ،أما (الخوالدة وعيد (0222،فيعرفانها بأنها طلب يوجهه شخص أو
أشخاص إلى آخرين غيرهم ،ليستجيبوا له باللسان أو بالكتابة ،وقد تكون األسئلة في بداية الموقف التعليمي ،أو خالله ،أو في
نهايته.

 .1.1مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
تعد األسئلة الصفية من أهم الوسائل العلمية في تهيئة الموقف التعليمي ،حيث انها تضيف على الطالب نوعا ً من
التفاعل البناء ،وكذلك تعمل على كشف نقاط القوة والضعف في الموقف التعليمي ،فهي تعمل على إيصال المادة العلمية
والتفاعل معها لمعرفة تفاصيلها ،كذلك فقد بينت بعض الدراسات العلمية كدراسة (الكندري )0222 ،قلة اهتمام المعلمين
باألسئلة الصفية ،ودلت بعض الدراسات كدراسة (صويلح )0222 ،على تدني في اتقان معلمي اللغة العربية لمهارات األسئلة
الصفية.
فمن خالل عمل الباحث كمعلم وإدراكه بأهمية األسئلة الصفية ،وتفاوت واقع استخدام األسئلة الصفية بين المعلمين،
تكون حافزاً لدى الباحث إلجراء دراسة للتعرف على واقع استخدام األسئلة الصفية وتلخصت مشكلة الدراسة في السؤال
الرئيس؟

ما واقع استخدام األسئلة الصفية في تدريس الصفوف األولية من وجهة نظر المعلمين بمدينة مكة المكرمة؟
ويتفرع من سؤال الدراسة الرئيس مجموعة من األسئلة الفرعية التالية:


ما واقع استخدام مهارات صياغة األسئلة الصفية في تدريس الصفوف األولية من وجهة نظر المعلمين بمدينة مكة
المكرمة؟



ما واقع استتتتتخدام مهارات توجيه األستتتتئلة الصتتتتفية في تدريس الصتتتتفوف األولية من وجهة نظر المعلمين بمدينة مكة
المكرمة؟

 .1.1أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
التعرف على واقع استخدام األسئلة الصفية عند تدريس الصفوف األولية من وجهة نظر معلمي الصفوف األولية
للمهارات (صياغة األسئلة الصفية – توجيه األسئلة الصفية).

 .1.1أهمية الدراسة:
 تبرز أهمية الدراستتتتة من أهمية األستتتتئلة الصتتتتفية نفستتتتها ،من جميع النواحي من التخطيط والطرح واستتتتتخدام األنماط
المتعتددة وتفتاعتل المعلم مع إجتابتات المتعلمين ،فتاألستتتتتتئلتة الصتتتتتتفيتة لهتا مكانتها في العملية التعليمية وال تقوم العملية
التدريسية إال بها ،حيث يتم تدريب المعلم على صياغتها وطرحها ومعالجتها قبل واثناء العملية التعلمية.
 تفيد المعلمين في التعرف على واقع استتتتتتتخدامهم األستتتتتتئلة الصتتتتتتفية مما يعزز النواحي اإليجابية لديهم في هذا الجانب
وكذلك تصتتتتويب النواحي الستتتتلبية إن وجدت بما يعود عليه بالنفع ،وبالتالي الستتتتعي للنهود باألداء التدريستتتتي للمعلم
داخل الحجرة الدراسية.

 .1.1حدود الدراسة
اقتصرت حدود الدراسة على ما يلي:
الحدود الموضوعية:
اقتصرت هذه الدراسة على واقع استخدام األسئلة الصفية في تدريس الصفوف األولية من وجهة نظر المعلمين.
الحدود البشرية:
طبقت الدراسة على معلمي الصفوف األولية بمكة المكرمة.
الحدود الزمانية:
تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الثاني للعام الدراسي 2441هـ.
الحدود المكانية:
أجريت هذه الدراسة في المدارس الحكومية االبتدائية بمكة المكرمة.

 .1.1مصطلحات الدراسة:
األسئلة الصفية
عرفها (الهويدي ،0222،ص " )221هي تلك األسئلة التي يستخدمها المعلم أثناء الحصة بهدف تحسين التواصل ما
بين المعلم والمتعلم وذلك لتحقيق أهداف الحصة الدراسية ".
كما عرفها (حالوة )0222 ،بأنها " مجموعة من الكلمات التي توجه إلى شخص ما ،بحيث يقوم المقصود منها،
ويستجيب لها بشكل ما ،وتدور حول مفهوم أو فكرة معينة في مادة تعليمية محددة ،وتعكس إجابة المتعلم عنها قدرته التحصيلية
عن هذا الموضوع ".
ويمكن تعريفها إجرائياً :بأنها هي مجموعة من العبارات المكتوبة والمنطوقة التي يصوغها معلم الصفوف األولية
ويقوم بتقديمها وطرحها في الموقف التعليمي ،وتظهر من خالل استخدامه لجميع أنماط األسئلة وإجادة مهارة توجيه السؤال،
وأساليب متابعة إجابات المتعلمين ،فهي المحرك األساسي لممارسات التدريس بسالمتها من األخطاء وجودتها من أجل تدريس
فعال وخلق جو من التفاعل داخل الحجرة الدراسية.

 .1أدبيات الدراسة
 .1.1اإلطار النظري للدراسة
تناول الباحث في هذا الفصل ،الخلفية العلمية ذات الصلة بموضوع الدراسة ،والتي تدور حول األسئلة الصفية ،حيث
ضمن الباحث في هذا الفصل مراجعه الدراسات العلمية العربية واألجنبية ذات العالقة لالستفادة منها.
حيث ذكر (الديجاني )0222 ،أنه في ظل التطور المستمر الذي نعيشه تحولت العملية التدريسية تحوالت رئيسية في
الرؤية التدريسية ،حيث كان التركيز في الماضي يتمحور حول العوامل الخارجة المؤثرة على التعلم ،ومنها المدرسة والمنهج
المقدم للطالب ،وطريقة تدريس المعلم وشخصيته وحماسه وثنائه للطالب ،وغير ذلك من العوامل ،إال أن وصل هذا التحول إلى
التركيز على ما يجري داخل عقل الطالب من معرفته السابقة للمفاهيم وسعة عقله ودافعيته للتعلم وتركيز انتباهه وأساليبه
المعرفية ،وجعل التعلم لديه مطلب أساسي ذا معنى ،لذلك يتوجب على المعلم أن يكون ذو قدرة عالية على تقييم طالبه التقييم
الصحيح للوقوف على مستواهم التعليمي ،باستخدام عدة طرق من أهمها األسئلة الصفية.
وأضاف (القحطاني )0220 ،أن المنجزات العلمية والتقنية المتطورة في جميع نواحي الحياة هي ما يميز العصر
الحديث ،وقد حرصت الدول المتقدمة على بناء العمليات التعليمية للحصول على جيل يواكب التطورات المستمرة والتي يعتبر
الوصول لها ركيزة في كيان أي دولة تسعى إلى مواكبة مستجدات العصر.
 .1.1.1مفهوم األسئلة الصفية:
عرف (الشويري )0222 ،األسئلة الصفية بأنها" هي التي يستخدمها المعلم أثناء الموقف التعليمي وتهدف إلى تحسين
التواصل فيما بين المعلم وطالبه لتحقيق األهداف المطلوبة من الحصة الدراسية".

كما عرفها (آل حيدان )0222 ،بأنها "جملة تبدأ بأداة استفهام توجه إلى شخص معين لالستفسار من معلومة معينة،
ويعمل هذا الشخص فكره في معناها ثم يجيب بإجابة تتفق مع ما تطلبه هذه الجملة من استفسار ،وتكون عبارة عن أسئلة
متسلسلة تلقى على الطالب بغرد استثارة عقولهم وتوجيهها إلى المعلومات الجديدة ،وتوسيع آفاقهم ،أو اكتشاف نقصان
معرفتهم ،أو أخطائهم".
ويجد الباحث مما سبق ذكره من تعريفات لألسئلة الصفية وجود تشابه كبير بين هذه التعريفات كونها تتمحور حول
استثارة عقل الطالب بمثيرات متعددة منها ما هو لتقويم الطالب ومنها ما يتعلق بمعرفة ما لدى الطالب من معلومات ومنها ما
يتعلق باكتشاف الطالب للقوانين أو الحقائق الجديدة ،وبذلك نستطيع القول بأن األسئلة الصفية قد تجاوزت وظيفتها التقليدية
المتعارف عليها ،وهي معرفة ما لدى الطالب من معلومات.
ويعرفها الباحث إجرائياً :بأنها هي مجموعة من العبارات المكتوبة والمنطوقة التي يصوغها معلم الصفوف األولية
ويقوم بتقديمها وطرحها في الموقف التعليمي ،وتظهر من خالل استخدامه لجميع أنماط األسئلة وإجادة مهارة توجيه السؤال،
وأساليب متابعة إجابات المتعلمين ،فهي المحرك األساسي لممارسات التدريس بسالمتها من األخطاء وجودتها من أجل تدريس
فعال وخلق جو من التفاعل داخل الحجرة الدراسية.
 .1.1.1أهمية األسئلة الصفية:
األسئلة الصفية لها أهمية كبيرة في العملية التعليمية كونها توجد التواصل المباشر بين الطالب والمعلم وتخلق روح
المشاركة والتفاعل بين أطراف العملية التعليمية.
ويذكر كالً من (السعدي0202،؛ الديحاني0222 ،؛ العكيلي0222 ،؛ الهويدي )0222 ،ان الكثير من االتجاهات الحديثة
في التربية اكدت على ضرورة مساعدة الطالب على أن يتعلموا الطريقة الصحيحة والجيدة التي يتعلمون بها ليصبحوا طالب
مستقلين في تعلمهم ،فاألسئلة الصفية لها أهمية كبيرة كونها تشغل جميع إجزاء الدرس حيث يمكن استخدامها في التهيئة للدرس
وذلك من أجل إثارة الطالب وشد انتباههم إلى موضوع الدرس المراد شرحه وتعرف هذه األسئلة باألسئلة البنائية ،وتساعد األسئلة
الصفية المعلم في التأكد من تحقيق األهداف التربوية المرجو تحققها داخل الفصل الدراسي ،وأن األسئلة الصفية لها األهمية
الكبرى كونها أبرز الطرائق التدريسية التي يتم من خاللها نقل الطالب نحو الحقيقة العلمية ،حيث أن المعلم يقضي وقتا ً من الدرس
في إيصال المعلومات واألفكار المرجوة تحقيقها للطالب من خالل األسئلة الصفية التي يتم طرحها على الطالب أثناء الدرس،
حيث تتنوع هذه األسئلة بين المناقشة والتعقيب على اإلجابات الصادرة من الطالب لرفع إثارة القدرات العقلية للطالب ،وكما نعلم
أن ه ذه األسئلة لها أهمية في إثراء المناقشة البناءة حيث يتم االعتماد عليها في تحقيق األهداف التعليمية للدرس وتستخدم األسئلة
الصفية في جميع المراحل التعليمية لما تمتاز به للوصول إلى معرفة نقاط القوة لدى الطالب لتنميتها ،وكذلك نقاط الضعف
لمعالجتها أوالً بأول ،لذل ك فإن أهمية األسئلة الصفية تكمن في كونها أداة يعتمد عليها المعلم في تحقيق األهداف التربوية والتعليمية
المطلوبة ،حيث أنها تعد إحدى العوامل الرئيسية لنجاح المعلم في إيصال المادة الدراسية للطالب وتوجيههم التوجيه الصحيح
بإثارة تفكيرهم على تعلم ما يسعى المعلم ل لوصول اليه ،وإشراكهم بالدرس وتقويم تحصيلهم ،ويمكن القول أن أهمية األسئلة
الصفية تعود إلى عدة عوامل منها:

 .2أنها وسيلة الزمة إلثارة الدافعية لدى الطالب.
 .0أنها وسيلة الزمة إلثارة التفكير لدى الطالب وتحفيزهم.
 .1تعمل على شد انتباه الطالب الى المادة التعليمية.
 .4لها الدور الكبير في تحقيق أهداف تربوية متنوعة.
 .2أنها وسيلة هامه لوصول المعلم الى نقاط القوة أو الضعف في طريقة التدريس.
 .2تعمل على تنمية االتجاهات العلمية لدى الطالب.
 .1.1.1أهداف األسئلة الصفية:
تعد أهداف األسئلة الصفية من أهم اهتمامات المعلم الناجح لمعرفة جوانب عدة لدى الطالب منها الكشف عن ميول
واهتمامات الطالب والتنبؤ بما يدور في أذهانهم وتشخيص صعوبات التعلم لديهم لمعالجتها.
ذكر (المال )0222 ،ان بعض التربويين صنف أهداف األسئلة الصفية ضمن مجاالت وهي:


أهداف اجتماعية :وتكون عند سؤال المعلم لطالبه عن صحتهم وأحوالهم.

 أهداف نفسية :يكون فيها السؤال لتأكيد ثقة الطالب بنفسه.
كما بينة (حالوة )0222 ،بعض األهداف لألسئلة الصفية ومنها:
 .2تساعد األسئلة الصفية على تطوير اهتمامات الطالب ودافعيتهم ليكونوا أكثر فاعليه.
 .0االرتقاء بمهارات التفكير الناقد ومواضع التساؤل لدى الطالب.
شروط طرح واستخدام األسئلة الصفية:
أن شروط طرح واستخدام األسئلة الصفية تعد من األمور األساسية والرئيسية للوصول إلى حسن استخدامها
وتوظيفها ،وذلك بالبعد عن تعقيدها وغموضها على الطالب حيث يحتاج المعلم إلى مراعاة شروط صياغتها بالطريقة
الصحيحة.
فمن خالل اطالع الباحث على الدراسات والبحوث التي اتيحت له وجد اتفاق كبير بين الباحثين التربويين في تناول
هذه الشروط من قبلهم.
حيث ذكر (السعدي )0202،ان من شروط طرح واستخدام األسئلة الصفية ما يلي:
 .2صياغة السؤال تكون بصورة بسيطة وواضحة للطالب.
 .0ارتباط السؤال المطروح بشكل كبير بالسؤال السابق له والالحق.
 .1قصر وقت التفكير بالسؤال المطروح.
 .4عدم احتواء السؤال المطروح على أكثر من فكرة واحدة.

 .2سالمة لغة طرح السؤال بحيث تكون لغة عربية سليمة ومناسبة ال تحتاج إلى تأويل.
 .2ارتباط السؤال بالتفكير ال بالغمود.
وظائف األسئلة الصفية:
تعددت وظائف األسئلة الصفية واستخداماتها في جميع المراحل التعليمية لما تمتاز به من الوصول إلى معرفة نقاط
القوة لدى الطالب لتنميتها ،وكذلك نقاط الضعف لمعالجتها أوالً بأول.
حيث أشار (الخييري )0222 ،إلى وظائف األسئلة الصفية ومنها ما يلي:
 .2التأكد من مدى توافر المعلومات السابقة الالزمة لتعلم الدرس أو الموضوع الجديد.
 .0تساعد في ربط نقاط الدرس الرئيسية والفرعية.
 .1التوصل إلى مدى إدراك وفهم الطالب للدرس.
مهارات صياغة األسئلة الصفية:
تعد مهارات صياغة األسئلة الصفية من أهم المهارات التي يجب على المعلم إدراكها ،حيث ال بد أن يكون المعلم الكفء
المؤهل تربويا ً ذو امتالك جيد لمهارات صياغة األسئلة الصفية ،العتبار أن مهارات صياغة األسئلة الصفية من المهارات
األساسية ذات األهمية الكبرى في المسائلة بين كال من السائل والمسؤول عنها ،وإن مما يساعد الطالب على فهم وإدراك المراد
من السؤال هو سهول ة عبارات السؤال وتركيبه ،ووضوح كلماته ،وبيان الهدف المراد من السؤال ،ومالءمة السؤال لقدرات
الطالب جميعهم ،بحيث تكون عونا ً لهم على اإلجابة الصحيحة المراد الوصول إليها.
حيث ذكر كالً من (الشمري0222،؛ الخوالدة وعيد0222 ،؛ دروزه0222 ،؛ جان0220 ،؛ موسى0220 ،؛ زيتون،
 )0222بعض من المهارات التي يجب على المعلم إدراكها وإتقانها ومنها:
.2

وضوح السؤال من حيث الصياغة السليمة والهدف.

.0

صياغة األسئلة السابرة.

.1

تالئم السؤال لقدرات ومستويات الطالب العقلية:

.4

اإليجاز في صياغة السؤال:

.2

تحديد المطلب من السؤال في صياغته:

مهارات توجيه األسئلة الصفية:
ذكر (زيتون )0221،أن مهارة توجيه األسئلة الصفية واستخدامها الصحيح الجيد داخل حجرة الصف تعتبر من أهم
النشاطات الصفية التي يقوم المعلم باستخدامها لتحقيق االهداف التربوية.

وأوضح (العكيلي )0222 ،عدة قواعد مهمة لمهارة توجيه األسئلة الصفية ونذكر منها ما يلي:
 .2توجيه األسئلة بغرد اثارة الدافعية لدى الطالب المشاركين داخل الحجرة الدراسية.
 .0توجيه األسئلة الصفية المراعية للفروق الفردية بين الطالب.
 .1توجيه األسئلة الصفية بصوت واضح ومسموع لجميع طالب الصف.
 .4توجيه األسئلة الصفية المحددة والمركزة التي تخدم الموقف التعليمي.
 .2توجيه األسئلة الصفية على جميع الطالب داخل الحجرة الدراسية.

 .1.1الدراسات السابقة:
تناولت الكثير من الدراسات السابقة األسئلة الصفية حيث تطرقت لها من عدة جوانب ،وتنوعت هذه الدراسات بين
العربية واألجنبية ،وسوف نستعرد الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية والتي تم االستفادة منها من قبل الباحث،
مع ذكر أبرز مالمح هذه الدراسات ،ثم يقدم الباحث تعقيبا ً على الدراسات السابقة بذكر جوانب االتفاق واالختالف فيما بين هذه
الدراسات.
دراسة السعدي ( )1212التي هدفت إلى التعرف على درجة امتالك معلمي اللغة العربية لمهارات األسئلة الصفية
للمرحلة المتوسطة من وجهة نظرهم في دولة الكويت ،واتبع الباحث المنهج الوصفي لتحقيق الغرد من دراسته ،حيث قام بإعداد
استبانة مكونة من( )04فقرة وموزعة في ثالثة مجاالت وهي صياغة األسئلة الصفية وتوجيه األسئلة الصفية والتنويع في مستويات
األسئلة الصفية ،وقد تكونت عينة الدراسة من( ) 222معلم ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ،وقد بينت نتائج الدراسة أن
درجة امتالك معلمي اللغة العربية لمهارات األسئلة الصفية للمرحلة المتوسطة مجتمعة جاءت بدرجة متوسطة ،وجاء مجال
مهارات صياغة األسئلة الصفية في المرتبة األولى وبدرجة متوسطة ،بينما جاء مجال مهارات التنويع في مستويات األسئلة
الصفية بالمرتبة األخيرة وبدرجة متوسطة ،وتوصلت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( = a
 )0.05بين مت وسطات استجابات أفراد عينة الدراسة في درجة امتالك معلمي اللغة العربية لمهارات األسئلة الصفية ،تعزى
لمتغيرات الجنس ،والمؤهل العلمي ،والخبرة.
دراسة العماري ( )1212التي هدفت إلى التعرف على درجة تطبيق معلمي العلوم لمهارات األسئلة الصفية من وجهة
نظر المعلمين وا لمشرفين في محافظة العرضيات في مصر ،حيث أستخدم الباحث في دراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وأتخذ
االستبانة كأداة للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )201معلما ً ومشرفا ً حيث اظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق مهارات األسئلة
الصفية كانت بدرجة كبيرة ،حيث أظهرت النتائج أن درجة تطبيق مهارات صياغة األسئلة الصفية جاءت بمتوسط حسابي
( ،) 4122وبالمرتبة الثالثة تأتي مهارات األسئلة التابعة إلجابة المتعلم بمتوسط حسابي ( ،)4أما المرتبة األخيرة مهارات طرح
األسئلة المتعلقة ببدء الحوار الصفي بمتوسط حسابي (.)1122
دراسة ناجي ( )1212التي هدفت إلى التعرف على درجة تمكن معلمي الرياضيات من مهارات األسئلة الصفية للمرحلة
االبتدائية في بغداد ،وقد تم إعداد االستبانة كأداة للدراسة ،وتكونت عينة البحث من ( )002معلما ً ومعلمة،

وتوصلت في نتائج دراستها إلى ارتفاع مستوى التقدير للمعلمين بخصائص األسئلة الصفية التي يعتمدون استخدامها بشكل عام
من حيث صياغة األسئلة الصفية والتنوع في أغراضها وطرحها واستقبال إجابات الطالب عليها ،كما توصلت النتائج لعدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )2.22في متوسط تقدير معلمي الرياضيات.
دراسة هادي ( )1212التي هدفت إلى تقويم مهارتي صياغة وطرح األسئلة الصفية الشفوية لدى مدرسي اللغة العربية
في المرحلة اإلعدادية في محافظة ديالي بالعراق ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسته ،وكانت أداة الدراسة عبارة
عن استبانة مالحظة تكونت من مجالين :صياغة األسئلة الصفية الشفوية بواقع ( )04فقرة ،وطرح األسئلة الصفية الشفوية
بواقع( )21فقرة ،وتكونت عينة الدراسة من( )22معلما ً للغة العربية ،وتوصل الباحث إلى أن مدرسي اللغة العربية في المرحلة
اإلعدادية ال يمتلكون مهارتي صياغة األسئلة الصفية الشفوية وطرحها بالمستوى المطلوب.
دراسة محمد( )1212التي هدفت إلى الكشف عن درجة ممارسة معلمي العلوم في المرحلة االبتدائية لمهارات األسئلة
الصفية من وجهة نظرهم في محافظة ذي قاز بالعراق ،واتخذ الباحث المنهج الوصفي المسحي لدراسته ،حيث أعتمد على االستبانة
كأداة لهذه الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من( )222معلما ً ومعلمة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة معلمي العلوم
لمهارات األسئلة الصفية جاءت بتقدير متوسط ،وقد جاء بالمرتبة األولى مهارة صياغة األسئلة الصفية ،ثم تليها مهارة التعامل
مع إجابات الطلبة وبالمرتبة األخيرة مهارة طرح األسئلة الصفية ،كما توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية
في درجة ممارسة معلمي العلوم لمهارات األسئلة الصفية تعزى ألثر الجنس ولصالح اإلناث ومستوى الخبرة التدريسية وذلك
لصالح أكثر من عشر سنوات ،والمؤهل العلمي لصالح البكالوريوس.
دراسة الحربي ( )1212التي هدفت إلى التعرف على واقع استخدام معلمات الدراسات االجتماعية لمهارات األسئلة
الصفية في المرحلة الثانوية بالمدينة المنورة ،وقد تم استخدام المنهج الوصفي للدراسة ،وكانت أداة الدراسة عبارة عن بطاقة
مالحظة ،وتم تطبيق الدراسة على عينه اختيرت بالطريقة العشوائية حيث بلغ عددها( )22معلمة ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى
أن درجة ممارسة معلمات الدراسات االجتماعية للمهارات كانت متوسطة ،كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دالة
إحصائية عند مستوى( ) a=0.05بين متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة ،حول تقدير درجة ممارسة معلمات الدراسات
االجتماعية لمهارات األسئل ة تعزى لمتغير الخبرة ،بينما ال توجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى داللة ( )a=0.05بين
متوسطي درجات أفراد العينة حول تقدير درجة ممارسة معلمات الدراسات االجتماعية لمهارات األسئلة تعزى لمتغير التخصص
والمؤهل ونوع المدرسة والدورات التدريبية.

 .1إجراءات ومنهج الدراسة
تمهيد:
تناول الباحث في هذا الفصل إجراءات الدراسة الميدانية وذلك بغرد تحقيق أهداف الدراسة حيث تم تحديد منهج
الدراسة واألداة المناسبة لها ومن ثم تحديد الخطوات اإلجرائية لتطبيق أداة الدراسة وأخيراً تحديد األساليب اإلحصائية لمعالجة
النتائج ،وفيما يلي عرد تفصيلي لذلك:

 .1.1منهج الدراسة
نظراً لطبيعة الدراسة ولتحقيق أهدافها اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي.
التعريف اإلجرائي للمنهج الوصفي المسحي:
"ذلك النوع من البحوث الذي يتم بواسطة استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة منهم ،وذلك بهدف
وصف الظاهرة المدروسة ،من حيث طبيعتها ودرجة وجودها دون أن يتجاوز ذلك إلى دراسة العالقة أو استنتاج األسباب "
(العساف  .)0220،للتعرف على واقع استخدام األسئلة الصفية في تدريس الصفوف األولية من وجهة نظر المعلمين بمدينة مكة
المكرمة.

 .1.1مجتمع الدراسة:
عرف (العساف )0220 ،مجتمع الدراسة بأنه " جميع أفراد المجتمع الذي يسعى الباحث إلى إجراء الدراسة علية،
بمعنى أن كل فرد أو وحدة أو عنصر يقع ضمن ذلك المجتمع يعد ضمنا ً من مكونات ذلك المجتمع"
حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي الصفوف األولية بالمدارس الحكومية االبتدائية بمكة المكرمة للعام
الدراسي 2441هـ والبالغ عددهم ( )2422معلماً ،حيث تم توزيع أداة الدراسة على جميع مجتمع الدراسة وقد استجاب ألداة
الدراسة ( )021معلما ً
وصف أفراد مجتمع الدراسة المستجيبين ألداة الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي:
جدول رقم ( )1-1وصف أفراد مجتمع الدراسة
المتغيـــر

المؤهل العلمي

فئــات المتغيــر

التكرار

النسبة المئوية

دبلوم

24

%2.22

بكالوريوس

224

%12.22

دراسات عليا

12

%21.02

من خالل الجدول السابق الخاص بوصف أفراد مجتمع الدراسة المستجيبين ألداة الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي
أن أكثر المستجيبين للدراسة ممن يحملون مؤهل البكالوريوس قد بلغ ( )224معلما ً ويمثلون نسبة ( )%12.2من أفراد
مجتمع الدراسة المستجيبين.

وصف أفراد مجتمع الدراسة المستجيبين ألداة الدراسة وفق متغير التخصص:
جدول رقم ()1-1
المتغيـــر

فئــات المتغيــر

التكرار

النسبة المئوية

ادارة عامة

2

%0.22

احياء

22

%1.22

تربية اسالمية

14

%22.12

التخصص
لغة عربية

22

%11.22

علوم

14

%12.22

مناهج وطرق تدريس

2

%1.22

من خالل الجدول السابق الخاص بوصف أفراد مجتمع الدراسة المستجيبين ألداة الدراسة وفق متغير التخصص نجد
أن أكثر المستجيبين من أفراد مجتمع الدراسة تخصصهم علوم حيث بلغ عددهم ( )14معلما ً بنسبة ( )%12.2من أفراد مجتمع
الدراسة المستجيبين.
وصف أفراد مجتمع الدراسة المستجيبين ألداة الدراسة وفق متغير عدد سنوات الخبرة:
جدول رقم ()1-1
المتغيـــر

عدد سنوات الخبرة

فئــات المتغيــر

التكرار

النسبة المئوية

من  2إلى أقل من  22سنوات

42

%04.2

من  22إلى  02سنة

21

%42.2

أكثر من  02سنة

22

%12.2

من خالل الجدول السابق الخاص بوصف أفراد مجتمع الدراسة المستجيبين ألداة الدراسة وفق متغير عدد سنوات
الخبرة ،أن عدد المستجيبين من أفراد مجتمع الدراسة ممن يمتلكون سنوات خبرة من سنة إلى أقل من عشر سنوات بلغ عددهم
( )42معلم ويمثلون نسبة ( )%04.2من أفراد مجتمع الدراسة المستجيبين.

 .1.1أداة الدراسة:
عرف (العساف )0220 ،أداة الدراسة بأنها " الوسيلة التي تجمع بها المعلومات الالزمة إلجابة أسئلة البحث أو
فروضة ".
حيث استخدم الباحث االستبانة أداة للدراسة للتعرف على واقع استخدام األسئلة الصفية في تدريس الصفوف األولية
من وجهة نظر معلمي الصفوف األولية بمدينة مكة المكرمة ،وتكونت االستبانة في صورتها األولية كما هو من  01عبارة في
مجالين ،المجال األول :مهارات صياغة األسئلة الصفية ،ويتكون من  24عبارات ،أما المجال الثاني :مهارات توجيه األسئلة
الصفية ،يتكون أيضا ً من  21عبارات  ،حيث تم بناء االستبانة من خالل إطالع الباحث على الدراسات السابقة لالستفادة منها،
كما تم قياس درجة االستجابات حسب مقياس ليكرت الخماسي (عالية جداً ،عالية ،متوسطة ،ضعيفة ،ضعيفة جداً).

 .1عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها
 .1.1عرض نتائج الدراسة:
 النتائج المتعلقة بإجابة السؤال األول الذي نصه :ما واقع استخدام مهارات صياغة األسئلة الصفية في تدريس الصفوف
األولية من وجهة نظر المعلمين بمدينة مكة المكرمة؟
حيث جاءت استجابات المستجيبين من مجتمع الدراسة على النحو التالي كما يوضح ذلك الجدول ()2-4
جدول رقم ()1-1
العبارات
الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1.22

2.12

1

4.21

2.21

1

1

يقدم المعلم األسئلة الصفية بلغة سليمة وواضحة

4.11

2.14

2

4

يصوغ المعلم األسئلة الصفية باختصار

1.21

2.22

2

4.22

2.22

2

م

2
0

2

يصوغ المعلم األسئلة الصفية بحيث تكون قابلة للمالحظة
والقياس
يصوغ المعلم أسئلة صفية محفزة للطالب على المشاركة

يقدم المعلم أسئلة صفية متسلسلة تراعي تتابع محتوى
موضوع الدرس

الترتيب

العبارات
الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1.22

2.21

22

1

يقدم المعلم األسئلة الصفية بطريقة تثير التفكير

1.22

2.24

21

2

يصوغ المعلم أسئلة صفية تناسب مستويات الطالب المختلفة

4.22

2.22

2

2

يطرح المعلم أسئلة صفية تناسب أعمار الطالب

4.22

2.21

4

1.12

2.21

24

1.22

2.22

2

4.22

2.12

0

 21يستخدم المعلم البرامج التفاعلية في صياغة األسئلة إلكترونياً

1.20

2.24

20

 24يصوغ المعلم األسئلة إلكترونيا ً (متزامنة – وغير متزامنة)

1.22

2.22

22

المتوسط الحسابي العام

1.22

2.22

م

2

يوظف المعلم األسئلة الصفية وفق حاجات الطالب
واهتماماتهم

 22يربط المعلم األسئلة الصفية باألحداث الجارية
22

20

يصوغ المعلم أسئلة صفية سابرة تشجع الطالب على
المشاركة الصفية
يعيد المعلم صياغة األسئلة الصفية التي يصعب فهمها على
الطالب لتصبح أكثر وضوحاً

الترتيب

يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن المتوسط العام الستجابات أفراد مجتمع الدراسة قد بلغ ( )1.22حيث يقع
المتوسط العام في المجال بدرجة امتالك (عالية) ،وقد تراوحت قيم متوسطات العبارات بين ( )4.11و (.)1.12
 النتائج المتعلقة بإجابة السؤؤال الااني الذي نصؤه :ما واقع اسؤتخدام مهارات توجيه األسئلة الصفية في تدريس الصفوف
األولية من وجهة نظر المعلمين بمدينة مكة المكرمة؟
حيث جاءت استجابات المستجيبين من مجتمع الدراسة على النحو التالي كما يوضح ذلك الجدول ()0-4

جدول رقم ()1-1
م
2
0

1

4

2
2
1

2
2

العبارات
يوجه المعلم أسئلة صفية تحقق أهداف الدرس
يحدد المعلم الوقت المناسب لتوجيه األسئلة الصفية على
الطالب
يراعي المعلم اثناء توجيه األسئلة الصفية الفروق الفردية
بين الطالب
يحرص المعلم على عدم تحديد الطالب المجيب إال بعد
طرح السؤال على جميع الطالب
يراعي المعلم أثناء توجيه األسئلة الصفية بأن تكون
بصوت مسموع وواضح لجميع الطالب
يوجه المعلم األسئلة الصفية التي تستثير مخيلة الطالب
يستخدم المعلم عند توجيه األسئلة الصفية لغة الجسد
(تعابير الوجه– وحركة اليد)
يحرص المعلم على توجيه األسئلة الصفية لجميع طالب
الفصل
يراعي المعلم التدرج في توجيه األسئلة الصفية

 22يوجه المعلم أسئلة صفية تتطلب تفكيراً عاليا ً
22

20

يحرص المعلم على توجيه أسئلة صفية مرتبطة أو ذات
عالقة بالدرس السابق
يوجه المعلم أسئلة مرنة إلكترونيا ً (باختيار وقت اإلجابة
المناسب لكل طالب طوال اليوم)

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.02

2.22

0

4.22

2.22

2

4.24

2.22

4

4.22

2.22

1

4.42

2.14

2

1.22

2.21

22

4.21

2.22

2

4.01

2.22

1

4.21

2.22

22

1.21

2.22

21

4.22

2.12

2

1.22

2.22

20

الترتيب

العبارات

م

يوضح المعلم عند توجيه األسئلة إلكترونيا ً فترة انتهاء

21

وقت اإلجابة
المتوسط الحسابي العام

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.21

2.24

4.22

2.22

الترتيب

2

يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن المتوسط العام الستجابات أفراد مجتمع الدراسة قد بلغ ( )4.22حيث يقع المتوسط
العام في المجال بدرجة امتالك (عالية) ،وقد تراوحت قيم متوسطات العبارات بين ( )4.42و (.)1.21
 ويمكن تلخيص المتوسؤؤط الحسؤؤابي واالنحراف المعياري للمجاالت الرئيسؤؤية األربعة لواقع اسؤؤتخدام األسؤؤئلة الصؤؤفية في
تدريس الصفوف األولية من وجهة نظر المعلمين بمدينة مكة المكرمة على النحو التالي:
جدول رقم ()1-1
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
2.22

عالية

2.22

عالية

م

المجال

2

مهارات صياغة األسئلة الصفية

1.22

0

مهارات توجيه األسئلة الصفية

4.22

التقدير

الترتيب
0
2

من خالل الجدول أعاله والذي يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل مجال نجد أن المجال الثاني (مهارات
توجيه األسئلة الصفية) حقق أعلى متوسط حسابي بلغ  ،4.22يليه المجال األول (مهارات صياغة األسئلة الصفية) بلغ متوسطة
الحسابي 1.22

 .1.1مناقشة نتائج الدراسة:
اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة السعدي ( )0202والعماري ( )0222حيث توصلت إلى أن درجة تطبيق
مهارات صياغة األسئلة الصفية ،وجاء مجال مهارات صياغة األسئلة الصفية في المرتبة األولى وبدرجة متوسطة .كما اختلفت
مع دراسة ناجي ( )0222إلى أن ارتفاع مستوى التقدير للمعلمين بخصائص األسئلة الصفية التي يعتمدون استخدامها بشكل عام
من حيث صياغة األسئلة الصفية والتنوع في أغراضها وطرحها واستقبال إجابات الطالب عليها .كما اختلفت مع دراسة هادي
( ) 0222على أن مدرسي اللغة العربية في المرحلة اإلعدادية ال يمتلكون مهارتي صياغة األسئلة الصفية الشفوية وطرحها
بالمستوى المطلوب.

تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أن مهارات التغذية الراجعة في األسئلة الصفية تعتمد على استقبال
المعلم إجابات جميع الطالب دون استثناء ،وقد انخفضت اجابات المستجيبين من مجتمع الدراسة في أن مهارات تنوع األسئلة
الصفية يعتمد على طرح المعلم لألسئلة الصفية التي تنمي مهارات اإلبداع والتفكير العليا.

 .1الخالصـة
 .1.1ملخص النتائج:
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 .2بلغ المتوسط العام للمجال األول :مهارات صياغة األسئلة الصفية ( )1.22ويقع في درجة تقدير عالية.
 .0بلغ المتوسط العام للمجال الثاني :مهارات توجيه األسئلة الصفية ( )4.22ويقع في درجة تقدير عالية.

 .1.1التوصيات:
توصي الدراسة بالعديد من التوصيات منها:
-

على المعلم االهتمام بطرح أستئلة صفية تنمي مهارات اإلبداع والتفكير العليا وبالتالي تطوير مهارات تنوع األسئلة الصفية
بصورة جيدة.

-

االهتمام باستخدام أنواع جديدة من األسئلة الصفية التي تساهم في تنمية األدراك الحسي بالطرق الحديثة.

-

إجراء المزيد من الدراستتتات التي تبحث حول واقع استتتتخدام األستتتئلة الصتتتفية في تدريس الصتتتفوف األولية من وجهة نظر
المعلمين ومشرفيهم.

 .1قائمة المراجع
 .1.1المراجع العربية
آل ياسين ،محمد حسين ( )2214المبادئ األساسية في طرق التدريس العامة ،مكتبة النهضة ،بغداد.
أبو عواد ،فريال وأبو سنينة ،عودة عبد الخالق ( ،)0224خصائص األسئلة الصفية التي يطرحها معلمو التربية االجتماعية
والوطنية في مدارس وكالة الغوث من وجهة نظرهم ،دراسات :العلوم التربوية.42 ،
أبو لبدة ،عبد هللا علي وآخرون ،)2222( ،المرشد في التدريس ،دي :دار القلم.
آل حيدان ،رجا بن عوضه ( ،)0222واقع تطبيق علمي التربية اإلسالمية لمهارات األسئلة الصفية بمدارس أبها الاانوية،
رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية.

بربخ ،أشرف ونجم ،منال ( )0221تصور مقترح لتنمية مهارات صوغ األسئلة وطرحها وتلقي إجابات الطلبة لدى الطلبة
المعلمين تخصص الدراسات اإلسالمية وأساليب تدريسها في جامعة األقصى ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم
االنسانية) المجلد  ،01العدد .22
بركات ،زياد ،)0222( ،فعالية المعلم في ممارسة مهارة طرح األسئلة الصفية واستقبالها وكيفية التعامل مع إجابات الطلبة
عليها .مجلة علوم إنسانية ،العدد ( ،)42نسخة إلكترونية.
بنهان ،يحي محمد ( )0222األسئلة السابرة والتغذية الراجعة .عمان :دار اليازوري للنشر والتوزيع
جان ،محمد صالح ( ،)0220المرشد النفيس إلى أسلمة طرق التدريس ،مكة المكرمة :مكتبة سالم.
الجراح ،عبد هللا والمجالي ،نزار ( )0222أثر التدريس باستخدام األسئلة السابرة في تحصيل طلبة الصق العاشر األساسي في
مبحث الجغرافيا واتجاهاتهم نحوه في محافظة الكرك ،مؤتة للبحوث والدراسات ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
المجلد  02العدد .2
الجالد ،ماجد ( )0221مهارات تدريس القرآن الكريم ،ع ّمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.
الحربي ،سناء صالح ( )0222واقع مستوى ممارسة معلمات الدراسات االجتماعية لمهارات األسئلة الصفية في ضوء بعض
المتغيرات ،مجلة البحث العلمي في التربية ،العدد التاسع عشر .جامعة طيبة.
حسن ،مهند حسن ،)0224( ،أثر األسئلة الصفية في اكتساب المفاهيم الرياضاتية لدى طلبات المرحلة المتوسطة ومهارات
تفكيرهن الناقد ،رسالة ماجستير ،الجامعة المستنصيرية ،العراق.
حالوة ،باسمة ( ،)0222آراء المعلمين في ممارساتهم مهارات طرح األسئلة الصفية والتعامل مع إجابات التالميذ ،جامعة
دمشق ،كلية التربية.
الحليبي ،عبد اللطيف بن حمده سالم مهدي ( )2222التربية الميدانية وأساسيات التدريس ،الرياد ،مكتبة العبيكان.
الحماس ،أميمة فاضل ( )0224مهارات طرح األسئلة الصفية لدى طلبة مجال العلوم العامة خالل التربية العملية بجامعة
اليرموك ،رسالة ماجستير ،جامعة صالح الدين ،العراق.
حمدان ،محمد ( .)2222طرق سائلة للتدريس الحديث الحوار واألسئلة الصفية .األردن :دار التربية الحديثة
حميدة ،إمام ،واخرون ( .)0221مهارات التدريس ،القاهرة :مكتبة زهراء الشرق
الخفاجي ،ابتسام جعفر جواد ،)0222( ،األسئلة الصفية أغراضها ،أنواعها ،إرشادات عامة لرفع كفايتها في التدريس ،كلية
التربية اإلسالمية ،جامعة بابل ،العراق.

الخليفة ،حسن جعفر )2222( .التخطيط للتدريس واألسئلة الصفية .جامعة عمر المختار :دار البيضاء.
الخوالدة ،ناصر أحمد وعيد ،يحيى إسماعيل ( )0222مراعاة مبادئ الفروق الفردية وتطبيقاتها العملية في تدريس التربية
اإلسالمية ،عمان دار وائل للنشر والتوزيع.
الخيري ،وضيحي محمد ( ،)0222األسئلة السابرة ،برنامج وزارة التربية والتعليم ،المملكة العربية السعودية.
دروزة ،أفنان نظير ( )0222األسئلة الصفية والتقييم المدرسي ،القاهرة :دار الشروق للنشر.
الديحاني ،مبارك مساعد ( ،)0222درجة استخدام معلمي االجتماعيات في المرحلة المتوسطة في دولة الكويت لمهارات
األسئلة الصفية ،رسالة ماجستير ،جامعة آل بيت ،األردن.
زيتون ،حسن حسين ( )0222مهارات التدريس رؤية في تنفيذ التدريس ،القاهرة :عالم الكتب
زيتون ،عايش ( ،)0222أساليب تدريس العلوم ،عمان ،دار الشروق للنشر والتوزيع.
زيتون ،كمال عبد الحميد ( )0221التدريس نماذجه ومهاراته مصر ،اإلسكندرية :عالم الكتب.
السعدي ،عبد هللا خالد ( )0202درجة امتالك معلمي اللغة العربية لمهارات األسئلة الصفية للمرحلة المتوسطة من وجهة
نظرهم في دولة الكويت .رسالة ماجستير .جامعة ال بيت :األردن.
الشمري ،زينب حسن ( )0222مدى تركيز أسئلة كتب اللغة العربية للصف األول متوسط على تنمية مهارات التفكير عند
الطالبات حسب تصنيف بلوم لألهداف المعرفية ،دارسة في المناهج وطرق التدريس .كلية التربية .جامعة عين شمس.
الصبحي ،سعود علي ( )2422أثر استخدام األسئلة الصفية على التحصيل الدراسي باانوية جدة المطورة ،رسالة ماجستير.
كلية التربية ،جامعة ام القرى .مكة المكرمة.
الصقران ،خلف ( )0222تقويم أداء الطالبات /المعلمات ،تخصص معلم صف في ضوء الكفايات التعليمية الالزمة للتدريس
وبناء برنامج تدريبي مقترح وقياس فاعليته في جامعة مؤتة ،رسالة ماجستير ،كلية التربية .جامعة دمشق.
صويلح ،هناء ( ،)0222مدى إتقان معلمي اللغة العربية لمهارات األسئلة الصفية في الحلقة األخيرة من التعليم األساسي في
الجمهورية اليمنية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة صنعاء ،الجمهورية اليمنية.
الطنطاوي ،عفت ( )0222التدريس الفعال ،عمان
عباس ،مها فاضل ( ،)0222مستويات التقويم والتصانيف التي تضمنتها في أسئلة امتحان مادة التاريخ ،مجلة مركز البحوث
التربوية النفسية ،العدد السادس عشر.

عبد الرزاق ،صالح ( ،)2222تنمية مهارات صياغة األسئلة التحريرية في التاريخ ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
عين شمس ،جمهورية مصر العربية.
عبيدات ،هاني والعرود ،منصور ( ،)0222األسئلة الصفية الشائع استخدامها لدى معلمي الدراسات االجتماعية وكيفية
توجيهها والتصرف بإجابات الطلبة في مديرية تربية لواء دير عال ،مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية ،المجلد
العاشر ،العدد الثاني.
العزاوي ،رحيم يونس ( )0222استراتيجيات طرح األسئلة مع تطبيقات رياضياتية .عمان دار دجلة.
العكيلي ،سعد محسن علي ( )0222درجة امتالك وتطبيق معلمي التربية اإلسالمية لمهارات األسئلة الصفية للمرحلة
األساسية العليا من وجهة نظرهم ،رسالة ماجستير .عمادة الدراسات العليا ،جامعة مؤتة :األردن.
العماري ،حباس حسين ( )0222درجة تطبيق معلمي العلوم لمهارات األسئلة الصفية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين في
محافظة العرضيات ،مجلة كلية التربية بجامعة أسيوط ،مصر ،المجلد  12العدد .22
غزالت ،نسام مصطفى ( )0221درجة استخدام معلمي ومعلومات التربية اإلسالمية لألسئلة الصفية الشفوية في األردن،
رسالة ماجستير ،جامعة عمان العربية ،عمان :األردن.
الفهيد ،خالد بن عبد الرحمن ( ،)0222تقويم مهارات األسئلة الصفية لدى معلمي الفقه بالمرحلة الاانوية في ضوء
االتجاهات التربوية الحدياية ،رسالة ماجستير كلية العلوم االجتماعية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية :الرياد.
الفهيد ،خالد ،)0222( ،تقويم مهارة األسئلة الصفية الشفهية لدى معلمي الفقه بالمرحلة الاانوية في ضوء االتجاهات
التربوية الحدياة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،المملكة العربية السعودية.
القحطاني ،عايض بن جابر ،)0220( ،تقويم مهارات األسئلة الصفية لدى معلمي العلوم في المرحلة المتوسطة بمحافظة
القويعية في ضوء التقويم األصيل ،رسالة ماجستير ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،المملكة العربية السعودية.
القرشي ،عائدة مخلف )0202( ،مهارات صياغة األسئلة الصفية ،مستوياتها ،شروطها ،تصنيفها ،وأنواعها ،جامعة بغداد،
مركز البحوث التربوية والنفسية.
القرعان ،محمد ( )0222بناء برنامج تدريب معلمي اللغة العربية قائم على تعليم التفكير وأثرة في توظيف مهارات األسئلة
في األردن ،رسالة دكتوراه ،جامعة العلوم اإلسالمية ،عمان ،األردن.
قرعان ،محمد عيد الدليمي ،طه علي ( )0221أثر برنامج تدريبي قائم على التفكير في تحسين مهارات توظيف األسئلة الصفية
لدى معلمي اللغة العربية .جامعة القدس المفتوحة ،مجلة جامعة القدس المفتوحة ،لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية،
المجلد السادس العدد .02

القصايسة ،فخرية بنت سليمان بن ناصر ( .)0221أنواع األسئلة التي يطرحها طلبة الصف العاشر األساسي في مادة العلوم
حسب تصنيف هارلين ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة السلطان قابوس .مسقط.
قطامي ،نايفة ،)0224( ،مهارات التدريس الفعال ،عمان ،دار الفكر.
قطامي ،يوسف ،الشديفات ،رياد )0222( .أسئلة التفكير اإلبداعي برنامج تطبيقي ،الطبعة الثانية ،عمان ،دار المسيرة
للنشر والتوزيع.
محمد ،حسن عبد العزيز ( ،)0222درجة ممارسة معلمي العلوم في المرحلة االبتدائية واإلنسانية.
محمود ،صالح الدين ( ،)0222تعليم وتعلم مهارات التدريس .القاهرة :عالم الكتب
المطرودي ،خالد إبراهيم ( )0222درجة توفر مهارات األسئلة الصفية الشفهية لدى طالب التربية اإلسالمية المعلمين في
المرحلة االبتدائية ،رسالة التربية وعلم النفس.42 ،
المطيري ،مؤمنة ،)0222( ،أنماط األسئلة الصفية الشفهية لمعلمات مادة الفقه في المرحلة االبتدائية ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،المملكة العربية السعودية.
مقلد ،محمد محمود )2221( ،استراتيجية السؤال والجواب ،رسالة التربية ،وزارة التربية والتعليم :سلطنة عمان.
المال ،نهى ( ،)2222تقويم مهارات األسئلة الشفهية لدى معلمات العلوم الشرعية في الصف األول الاانوي للبنات بمدينة
الرياض ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية للبنات بالرياد ،األقسام األدبية ،المملكة العربية السعودية.
المالَّ ،نهى ( )0222تقويم مهارات األسئلة الصفية الشفهية لدى معلمات العلوم الشرعية في الصف األول الاانوي للبنات،
كلية التربية للبنات ،الرياد.
موسى ،مصطفى إسماعيل ( )0220االتجاهات الحدياة في طرائق تدريس التربية الدينية اإلسالمية ،العين :دار الكتاب
الجامعي.
المومني ،محمد أحمد والمومني ،إبراهيم عبد هللا ( ،)0222مستوى استخدام استراتيجيات المساءلة لدى الطلبة المعلمين
تخصص معلم الصف من وجهة نظر المعلمين المتعاونين ،دراسات ،العلوم التربوية ،العدد  0المجلد .12
ناجي ،هند عبد الرزاق ( )0222درجة تمكن معلمي الرياضيات لمهارات األسئلة الصفية للمرحلة االبتدائية في بغداد ،مجلة
أبحاث الذكاء والقدرات العقلية.
نمر ،حنان علي ( )0222إدراكات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة رام هللا والبيرة لمهارة طرح األسئلة الصفية،
رسالة ماجستير ،جامعة القدس ،فلسطين.

) تقويم مهارتي صياغة وطرح األسئلة الصفية الشفوية لدى مدرسي اللغة العربية في المرحلة0222(  رائد حميد،هادي
.41  العدد، العراق، جامعة بابل، مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية،اإلعدادية
. العين، دار الكتاب الجامعي،) األساليب الحدياة في تدريس العلوم0222(  زيد،الهويدي
 مكتبة العبيكان.)4 (ط، المدخل الى البحث في العلوم السلوكية.)0220(  صالح بن حمد،العساف
: المراجع األجنبية.1.1
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ملخص البحث:
يهدف هذا البحث إلى دراسة المية الشنفرى وتحليلها من حيث الرؤيا الفكرية التي طرحتها والمالمح األسلوبية التي تميزت
بها ،فقد عكست القصيدة من حيث الموضوع والبناء الفني رؤية خاصة بها ،وخصوصية فنية ميزتها عن غيرها من أشعار
الصعاليك.
إن المية الشنفرى تشكل لوحة متكاملة لحياة الصعاليك بكل خشونتها وصعوبتها ،وما يكابده الصعاليك يوميًا من صعوبة
العيش ،ومقاومة الجوع ،ومحاربتهم للطبيعة بكل قسوتها وصعوبتها ،م ّما جعلهم في صراع دائم مع تلك الظروف للبقاء على قيد
الحياة التي ألجأتهم إليها ظروف الحياة والتقاليد البدوية ،فهي صورة صادقة لما عرف عن شعرهم وعن أخبارهم ،واستطاع
الشاعر من خالل رسمه الدقيق لهذه الحياة العصيبة عبر صياغة جميلة توشحت بقالب قصصي فني مميز الكشف عن رؤيته تجاه
المجتمع والحياة ،والذات ،والتركيز على القيم الغائبة في مجتمعه سعيا ً إلى بناء المجتمع المتكافل.
لو كانت الحياة شجرة لكان الجمال زهرها والشعر طائرها ،رغم أن الزمن باعد بيننا وبين ازدهار هذه القصيدة فمازال لم
يفق د سلطانها الوجدانية على أنفسنا ،ولم يفقد سطوتها على أحاسيسنا ،كلما قرأناها قراءة متأنية فنجد منها متعة وجدانية ،ودوافع
الحماسة ،وتدفق الحيوية ،فهي تجسد لنا كيف يسمو المرؤ بوجدانه وإحساسه وذوقه ،وتعرض لنا كيف يكون األدب الحقيقي في
لفظه وفي معناه ،في خياله وفي تعبيره ،في عمقه وفي دقة حسه ،فتصقل نفوسنا وتحركها وتزيدها نورا ونارا.
الكلمات المفتاحية :األدب الجاهلي ،الشنفرى ،المية العرب ،الصعاليك.

Reading Lamiya Al-Arab in the light of literary and critical foundations
Liu Young De
PhD student at the Faculty of Arabic Language, International University of Africa, Sudan

Abstract:
This research aims to study Lamiya Al-Shanfari and analyze it in terms of the intellectual vision
that she presented and the stylistic features that characterized her.
Lamaiya Al-Shanfari constitutes an integrated panel for the life of the tramps with all their
roughness and difficulty, and the daily difficulties of the tramps in living, resisting hunger, and
their fight against nature with all its cruelty and difficulty, which made them in a constant struggle
with those conditions to survive, to which the conditions of life and Bedouin traditions resorted to.
A true picture of what was known about their poetry and their news, and the poet was able, through
his accurate drawing of this difficult life, through a beautiful formulation that was adorned with a
distinctive artistic story template, to reveal his vision towards society, life, and the self, and focus
on the absent values in his society in an effort to build a symbiotic society.
If life were a tree, beauty would be its blossom and poetry its bird, although time has separated us
from the flourishing of this poem, it still has not lost its emotional power over ourselves, nor has
it lost its grip on our feelings. It shows us how a person transcends his conscience, his senses and
his taste, and shows us how true literature is in its wording and meaning, in its imagination and
expression, in its depth and in the accuracy of its sense, so that it refines and moves our souls and
increases it with light and fire.

Keywords: pre-Islamic literature, Al-Shanfari, Lamiya Al-Arab, Al-Sa'alik.

المقدمة
َّ
َّ
والسححححالل على معلم النَّا
والصححححالة
الحمد هلل الَّذي أكرمنا بأفصححححح البيان ،وخلد العربية بالقرآن،

ال ير ،أشححححرف األنبياء

والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ـ وبعد:
فمن المعروف أن األدب ليس ثمرة عقل االنسان فقط إنما هو بمثابة مرآة صافية تعكس ثـقافة األمة وحضارتها،
فالشعر هو وعاء األدب ،وديوان العرب ،ووثيقة تاري ية يمكن االعتماد عليها في التعرف على أحوال العرب ،قال ابن سالل عن
أهمية الشعر عند العرب" :كان الشعر في الجاهلية ديوان علمهم ومنتهى حكمهم ،يأخذون به وإليه يصيرون" ( )1أن الشعر الجاهلي
مع احتوائه لصور من حياة العرب وتاري هم وثقافتهم ،فهو السجل الحقيقي لحياة العرب في العصر الجاهلي ،فتهدف هذه الدراسة
للكشف عن الظواهر اللغوية واالجتماعية والنفسية والفنية في المية العرب.
فمن الدواعي التي دفعتني إلى هذه الدراسة أن هذه القصيدة تمثل صورة واقعية لحياة الصعاليك في العصر الجاهلي،
بما تحوي من مبادئ تنادي بالتحرر من قيود العادات الظالمة ،فكل صورة تجسد لوحة جميلة أمال عيوننا كأنها رسول متحركة،
وباإلضافة لما تحتله من مكانة بارزة "تزاحم منزلة المعلقات ،و هي ،من حيث الشهرة وعناية العلماء بها ،ترتفع إلى منزلة المية
كعب بن زهير (بانت سعاد) التي أنشدها في مدح النبي صلى هللا عليه وسلم ،دون أن تُعتمد في شهرتها مرتكزاً دينيا ً كقصيدة
كعب ،بل بلغت ما بلغته بفضل ما فيها من جودة شعرية ،وطرافة المشاهد الصحراوية المصورة ،و وفرة المادة اللغوية التي
أغرت العلماء بشرحها وإعرابه".

()2

أهداف البحث:
 -1إعطاء لمحة تاري ية عن طوائف الصعاليك وأسباب تصعلكهم.
 -2التعرف على سيرة الشنفرى وشعره.
 -3اإليضاح عن البناء الفكري وال صائص الفنية في المية الشنفرى.
 -4الكشف عن صور المية الشنفرى وبنيتها ،ومدى ارتباطها ببيئتها االجتماعية.

أهمية البحث:
تتضح أهمية البحث من خالل دراسة المية الشنفرى وتحليلها من حيث الرؤيا الفكرية التي طرحتها والمالمح األسلوبية التي
تميزت بها ،الستجالء خصائصها الفنية وبنيتها الفكرية والعوامل النفسية من خالل دراسة نقدية تحليلية تستند على القراءة الواعية
الموضوعية.

منهج البحث:
لقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ألنه األنسب إلجراء مثل هذه الدراسات.

 1طبقات فحول الشعراء ،محمد بن سالل ،ص .42
2ديوان الشنفرى ،د .إميل بديع يعقوب ،ص .91

التمهيد:
إن ش صية ناظم القصيدة تلعب دوراً مهما ً فيما تتصف به من خصائص؛ فيتعين علينا أن نسلط الضوء على مفهول الصعلكة
وطوائف الصعاليك ،ونشأتهم كإضاءة للدراسة التي نحن بصددها؛ لنستبين بها العوامل البيئية والنفسية التي أفرزت لنا ال صائص
الشعرية في هذه القصيدة الرائعة.
من هم الصعاليك؟
()3

الصعلوك في اللغة :الفقير الذي ال مال له ،وزاد األزهري :وال اعتماد ،وقد تصعلك الرجل إذا كان كذلك .قال حاتم الطائي:
فح ُ
ً
حححكحححح ًّال يسححححححححححقححححانححححاه بححححكححححأسححححححححححيححححهححححمححححا الحححح َّدهحححح ُر
ححغحححنيحححى
يغححح منحححيحححنحححا
زمحححانحححا بحححالحححتَّصححححححححعححح ُلححح مك والح م

من خالل هذا التعريف يمكن أن نقول أن الصعلوك هو الرجل الذي ال مال له يستعين به لمواجهة أعباء الحياة ،وال اعتماد له
يتكئ عليه ،فهو يعارض شدة الحياة بوحده.
أما الصعلوك في اإلصطالح :فهو رجل خارج على القانون ،ومتمرد على المجتمع بالنهب والسلب واإلغارة ،وهذه الكلمة
تناقلت كثيراً على ألسنة الشعراء الجاهليين؛ لنلقي نظرة عليها:

()4

تيححححقححححو ُل ُسححححححححححليححححيححححمححححى ال تيحححح يعححححرَّض ملححححتيححححلححححفيححححة

حححك نححححائحححح ُم
وليححححيححححلُحححح ي
حححل الصححححححححححعححححالححححيح م
ك عححححن لححححيح م

حححالحححح مه
وكححححيححححفي ييححححنححححا ُل الححححلححححيحححح يل يمححححن ُجححححل مح م

حححححححححار ُل
حححح أيبححححيحححح ُ صح
حُسححححححححححا لل يكححححليححححون الح م
م
حححمححححلح م

َّ
ك ينحححو ُمحححهحححم
أي يلحححم يتحححعححح يلححح ممحححي أي َّن
عحححالحححيححح ي
الصححححححححح م

ححححححححححالححححح ُم
قيححححح ملحححححيححححح لل إمذا نحححححا يل الححححح ي حححححلمحححححي الححححح ُمسح
م

من الواضح أن الصعاليك هنا ليسوا الفقراء الذين ال يوجد لديهم شيء لسد المجاعة ،وال معول لهم ليعتمدوا عليه ،بل الذين
يسهرون ليالهم في إقامة عمليات النهب والسلب واإلغارة.
طوائف الصعاليك:
الصعاليك على حسب أسباب تصعلكهم قسمهم األدباء إلى ثالث طوائف:
أ .الفقراء:
هم الذين ال يملكون أمواالً ،وال بهائم ،وال مزارع ،فأذلهم المجتمع واستحقرهم ،األمر الذي اضطرهم إلى االنتماء إلى
الصعاليك ،فيغيرون على قومهم ويسلبون ممتلكاتهم ،ثم يشاركون معهم شركائهم في توزيع الغنائم ،ومن هؤالء الصعاليك عروة
()5

بن الورد ،ويعد رئيس الصعاليك ،حين يشكو لزوجته بما لقيه في مجتمعه من الذل والحقر ،والكراهة قال:
ححححغحححححنحححححى أيسحححححححححححعحححححى فيحححححإمنّحححححي
ديعحححححيحححححنحححححي ملحححححلح م

يرأييح ُ
ححححت الحححححنحححححا ي يشحححححححححححرهُححححح ُم الحححححفيحححححقحححححيحححححر

حححححهححححححم
يوأيبح ي
حححححعححححححدُهُححححححم يوأيهحححححح يونُححححححهُححححححم يعححححححليححححححيح م

يوإمن أيمسحححححححححححححى ليحححححححهُ يح يسحححححححححححححبل يوخحححححححيححححححح ُر

3ديوان حاتم الطائي ،أبو صالح يحي بن مدرك ،ص.66
4عمر بن براقة الهمداني شعره وسيرته ،شريف راغب عالونة ،ص .901
5ديوان عروة بن الورد ،ص .85

يويُحححححححقصحححححححححححححيححححححح مه الحححححححنيحححححححدي يوتيحححححححزديريححححححح مه

ي
الصحححححححححححغحححححيححححح ُر
يحححححح
ي
لحححححيحححححلححححح ُتحححححهُ يو ييححححح ي
نحححححهححححح ُرهُ

حححححغححححححنححححححى يوليححححححهُ يجححححححال لل
يويُححححححلححححححفححححححى ذو الح م

حححححححححححاحححححححبُححححححهُ ييححححححطححححححيحححححح ُر
ييححححححكححححححا ُد فُححححححؤا ُد صح
م

قيحححححححلحححححححيححححححح لل يذنحححححححبُحححححححهُ يوالححححححح يذنحححححححبُ يجحححححححم

ححححححغحححححححنحححححححى يرب يغحححححححفحححححححو ُر
يوليححححححح مكحححححححن لمحححححححلح م

ب .الخلعاء:
هم الذين تبرأت قبائلهم منهم بسبب كثرة جرائرهم التي أنقضت ظهور القبائل وأثقلت عليهم من الفديات والغرامات،
فأضطرت القبائل إلى فصلهم من القبيلة والتبرؤ منهم ،فمن أولئك ال لعاء حاجز األزدي ،وأبو الطمحان القينى ،وقيس بن
الحدادية.
سود:
ت .األغربة ال َّ
عرفهم بأغربة العرب لسود ألوانهم ،وآباؤهم ال يعترفون بأنسابهم مع أنهم أنجبوهم من ظهورهم ،وأغلبهم ينسبون
إلى أمهاتهم ،واليملكون حقوقهم من القبائل ،على الرغم من أنهم يمتازون بالصفات المميزة عن غيرهم مثل الشجاعة،
وسرعة العدو ،والفروسية ،فمن ضمنهم الشنفرى ،وتأبط شرا ،والسليك بن السلكة ،فالتعامل السيئ من قومهم ،جعلهم يلجؤون
()6

إلى التصعلك ،كما قال الشنفرى في إنذار قومه بارتحاله عنهم:
يفحححححإمنّححححححي إملححححححى قيححححححول مسححححححححححح ُ
واكححححححم يألي يمححححححيحححححح ُل
صحححححححححدو ير يمححح مطححح َّيححح ُكححححم
أيقحححيحححمحححوا يبحححنحححي أُ ّمحححي ُ
يوفحححي األي
رض يمحححنحححأى ملحححح ي
ريحححم يعححح من األيذى
لحححكححح م
م

حححقححححلححححى ُمححححتيحححح يعحححح َّز ُل
يوفححححيححححهححححا ملحححح يمححححن خححححافي الح م

أسباب الصعلكة:
واألسباب التي دفعت الصعاليك إلى العزل عن قبائلهم واختيار مسلكهم العدواني ،متعددة ومتنوعة ،يمكن أن نحصر هذه
األسباب التي أفصحوا عنها في أشعارهم وبرروا بها مسلكهم العدواني في التالي:
 -1الفرار من الفقر:
والفقر ارتبط بالصعلكة من حيث مدلولها اللغوي بمعنى الفقر والتجرد ،فكل الصعاليك فقراء حتى سيد الصعاليك عروة
بن الورد ،وكان الفقر أصبح أبرز سماتهم ،وليس من الصعب أن نالحظ في حياة الصعاليك صيحات الجوع التي رددوها في
حياتهم وصوروها في أشعارهم ،والفقر قد يكون أثقاالً يحملونها طول حياتهم ،أو خرجة لم يت لصوا منها حتى خرجوا من قبائلهم
لهروب منه بل الزمهم هذا الفقر حتى نهاية حياتهم ،قال الدكتور الجواد علي ":والجوع حليف مالزل للصعاليك لم ينفر منهم ولم
يبتعد عنهم لذلك كثر الحديث عنه في شعرهم وأخبارهم ،وقد كانوا يهربون منه ،لكنهم لم يفلتوا منه ،فقد كان ممسكا ً بهم ،مالزما ً
لهم ما داموا صعالكة فالجوع نفسه جزء من أجزاء الصعلكة" ( .)7والجوع أغلب موضوعات شعرهم ،وصبغها بلون التبرل
()8

والشكوى ،وكاد كل شاعر منهم لم ي لو عن ذكر الجوع في أشعارهم؛ قال عروة بن الورد:
6ديوان الشنفرى ،ص.85
7المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالل ،جواد علي ،ج ،1ص.606
8ديوان عروة بن الورد ،ص.19

ديعححححيححححنححححي أُطيحححح عوف فححححي الححححبمححححال مد ليحححح يعححححلَّححححنححححي

حححححححح ع
حححمحححح ُل
أُفححححيحححح ُد مغححححنحححح ًى فححححيحححح مه ملححححذي الح ي
ق ُمحححححح م

ححححس يعحححححظحححححيحححححمحححححا ً أين تُححححح ملححححح َّم ُمححححح ملححححح َّمحححححةل
أيليحححححيح ي

ححححححححقححححو م ُمحححح يعحححح َّو ُل
حححس يعححححليححححيححححنححححا فححححي الح ُ
يوليححححيح ي

حححلححححك مدفححححاعححححا ً مبحححححححححا مدث
فيححححإمن نيحححححححححنُ ليححححم نيححححمح م

الحححححمححححح ُ
جحححححمحححححح ُل
وت أي ي
ُتححححح ملحححححم مبححححح مه األييّححححححا ُل فيحححححح ي

 -2النفور من الهوان:
قد الحظنا في حياة الصعاليك خاصية اإلباء ،ورف

الحاد يرجع

خضوع لقانون القبيلة وعاداتها وتقاليدها ،فهذا الرف

إلى معاملة التمييز من قبائلهم ،وال تعترف بنسب أبناء السوداء .وتأبط شرا أمه أمة حبشية سوداء" فورث عنها سوادها وربما
كان لسواده وتعيير عشيرته له به وبأنه ابن أمة أثر في تصعلكه"

()9

وعروة بن الورد وقف على هؤالء الصعاليك ،ولم يصرف النظر عن معاناتهم بل انضم إلى صفوفهم ،مع أن والده من
أشراف القبيلة ،والقبيلة لم تنبذه ولكنه نبذها ،ويرى هذه المعاملة غير مقبولة وغير معقولة ،ويصرع ح أن لهؤالء الصعاليك حق في
()10

الحصول على القوت والغذاء والمساعدة:
ححححفسحححححححححححي أُ َّل يح َّسحححححححححححاني إنَّححححح منحححححي
ححححنحححححي ونح م
يذ مريح م

ك الحححبحححيححح يع ُمشحححححححححتيحححح مري
حححلححح ي
ي
بحححهحححا قحححبحححل أي َّال أمح م

أحححححاديح ي
حححالححححد
حححث تححححبححححقيححححى يوالححححفيححححتيححححى غححححيحححح ُر خح م

صححححححححح عيححح مر
إ يذا ُهححح يو أيم يسحححححححححى يهحححامحححةً يتحححححححت ي

حححكححححي
حححكححححنححححا م وتشححححححححححتح م
تُححححجححححاوبُ أحححححجححححا ير الح م

ومحححححنح ي
ححححكححححح مر
إليحححححى ُكحححححلع يمحححححعحححححرُوف تيححححح يراهُ ُ

وهؤالء الصعاليك يشكون بهوان منزلتهم االجتماعية ،ويعانون بعدل تقدير المجتمع لهم ،وعجزهم عن أخذ نصيبهم من الحياة كما
يأخذ سائر أفراد مجتمعهم ال ألنهم عاجزون إنما ألن مجتمعهم ظلمهم وحرمهم من تلك العدالة االجتماعية التي يتطلع إليها كل
فرد في مجتمعهم ،األمر الذي يضطرهم إلى المغامرة بحياتهم في سبيل الوصول إلى الغاية التي يتطلعون إليها ،وهم واثقون على
أن الحق للقوة والغاية تبرر الوسيلة.
إمذا الح يحمحر ُء ليحم ييحبح يحعحححث يسحححححححوامحححا ً يوليحم ي حُح يرح

قحححار ُبحححه
يعححح يلحححيححح مه يو يلحححم يتححح م
عحححطحححف يعححح يلحححيححح مه أي م

ححمححح ُ
يحححاتححح مه
وت يخحححيححح لر ملحححلحححفيحححتحححى ممحححن يحححح م
فيحححليحححلح ي

حححاربُححححه
فيححححقححححيححححراً يو ممححححن يمححححولحححح ًى تيحححح مدب يعححححقح م

()11

 -3اللجوء إلى السالح:
الظلم االجتماعي والحرمان من حصول على نصيب ما ينبغي عليهم ،يدفع فريقا ً من الصعاليك إلى اللجوء إلى السالح لتعدى
القبائل ،ويأخذون نصيبهم في الحياة بوسائلهم ،ويرون أن حقهم في أيدي غيرهم وب اصة في أيدي األغنياء الب الء،
9تاريخ األدب العربي ،شوقي ضيف ،ج ،9ص.799
 10ديوان عروة بن الورد ،ص.69
11المرجع السابق-ص.85

()12

فال حول لهم في أخذ نصيبهم إال بالسالح:

صحححححححححارمحححا ً
يمحتحى تحي يجح يمح مع ي
ي يو
لحححب الححح يذكح َّ
الحقح ي
م

حححالحححح ُم
يوأينححححفححححا ً يحححححمححححيّححححا ً تيححححجححححتيححححنححححبحححح ي
حححمححححظح م
ك الح ي

مححتححى تححطححلحححب الححمحححال الححمححمححنححع بحححالححقححنحححا

تححححعححححش مححححاجححححداً أو تحححح ححححتححححرمححححك الححححمحححح ححححار ُل

وهؤالء الصعاليك لم يتراجعوا إلى الوراء في القتال الشديد ،وال ي شون من الموت بل يرونه أخف وطأة من عيشة الذل والضعة
()13

قال أبوخراشي الهذلي:

يمححححح حححححافيحححححةي أين أيححححححيحححححا بمححححح يرغحححححم يو مذلَّحححححة

لحححمححح ُ
وت يخحححيححح لر ممحححن يححححيحححاة يعحححلحححى يرغححح مم
يو يلححح ي

والذل مرفوض والظلم غير مقبول ،وهؤالء الصعاليك شقوا طريقة جديدة متمردة من أجل حريتهم وعزة النفس ،ويلجؤون إلى
السالح لتعدى القبيلة التي لم تعاملهم معاملة كريمة" الفار

الصعلوك أبعد النا

تعلقا ً بأماني الحياة ،فهو راغب عن الدنيا ،وإن

كان من أكابر عشا مسراتها ومالذها الطبيعية المباشرة؛ لكنه يعف عن عيشة مع الضعة وعن غذاء مع الذل ،وعن عمر بال
مغامرة أو مأثرة فروسية ،ولذلك كانت اللحظة الفنية هي ذروة الحياة عنده ،فكان يحمل شعار :أن يعيش اإلنسان عرضا ً وعمقا ً
وأال يعيش طوالً واستمراراً رتيبا ً عقيما ً".

()14

تعويل على القوى الشخصية:
الصعلوك خلع القبائل وأبى أن يقبل ما عانى به من الهوان والضعة فامتشق سيفه ويدافع عن نفسه بغزو وسطو وقتال ،أحيانا ً
هو صياد والقبيلة طرائده وهو يطاردها بكل الشجاعة ،وحينا ً آخر هو فريسة تصطادها القبيلة و يتربصوها من كل ناحية ،لذلك
عاش الصعاليك في حذر واضطراب حتى لم يعد يستطيع أن ينال مطمئنا ً بل كان على هبة االستعداد والحذر دوما ً ،والم اطر
تقرب إليه من كل النواحي قال الشنفرى :

()15

تيححح ينحححا ُل إ يذا يمحححا ينحححا يل ييحححقحححظححح يى ُعحححيُحححونُحححهحححا

محححححثيححححاثًححححا إلححححى

ول يمححححا يتحححح يزا ُل يتحححح ُعححححودُه
يوإملححححفُ ُهحححح ُمحححح م

معححححييححححادًا يكحححح ُححححح َّمححححى الححححرع بحححح مع أيو مهحححح يى أيثححححقيحححح ُل

إّ يذا يو يرديت أيصححححححححححديرتُححححهححححا ثُحححح َّم إنَّححححهححححا

تيححححثُححححوبُ فيححححتيححححأ ي عتححححى ممححححن تُحححح يحححححيححححت يو ممححححن يعحححح ُل

يمححححكححححرُو مهححححه

تيححححتيحححح يغححححلحححح يغحححح ُل

والعيش في مثل هذه الظروف القاسية البد له من قوى خاصة تساعده في حربه وتنجوه من الم اطر ،بذلك يمتاز معظم
ضرب المثل
الصعاليك بالقوة الش صية القوية مثل العدو والفروسية ،وسعة الحيلة ،واشتهر أكثر من واحد منهم بشدة العدو حتى ُ
فيهم( :أعدى من السليك) و(أع يدى من الشنفرى)

()16

12عمر بن براقة الهمداني شعره وسيرته ،ص.992
13ديوان الهذليين ،ج ،4ص.945
14موسوعة الشعر العربي ،مطاع صفدي وإيليا حاوي ،ج ،9ص.82
 15ديوان الشنفرى ،ص .64
16مجمع األمثال ،أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني ،ج ،9ص.29-26

شنفرى
المية ال َّ
سيرة الشاعر:
اختلف الرواة في اسمه كما اختلفوا في نسبه ،فقال بعضهم :إن الشنفری لقب له ،واسمه عمرو بن برا  ،أو ثابت بن أو ،
أو ثابت بن جابر ،وذهب معظم العلماء إلى أنه من األوا

(بكسر الهمزة أو ضمها) بن ال يحجر بن الهينء بن األزد بن الغوث

شاعر جاهلي قحطاني من أهل اليمن( )17والشنفرى لقبه يعني غليظ الشفتيت ،وهي من سمات الجنس األسود ؛ ألن أمه كانت أمة
حبشية ،وقد ورث عنها سوادها ،فتجري دماء حبشية في عروقه ،لذلك عد من أغربة العرب .وهو من أحد الشعراء الصعاليك
الم لوع من القبيلة وتبرأت منه واعتبرته خارج عن قوانينها ولجوئها ،وكان صديقا حميما وزميال م لصا لتأبط شرا ،وشاركا
في كثير من الغزوات والغارات ،قيل تلقى مهارة الصعلكة على يد تأبط شرا ،وورثه تأبط شرا.
شعره:
يعتبر الشنفرى من أشعر الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ،وأشهر قصيدته المية العرب ،مع أنه حصل شكوك حول
نسبتها للشنفرى ،فإن ما يعنينا في دراستنا ما تحويه القصيدة من صور فنية وإبداعية استطاع بها الشاعر أن يعبر عن فكرته
ورؤيته للحياة ،ومن ثم نكشف األسباب الكامنة خلف وصول هذه القصيدة لما وصلت إليه من مكانة جعلتها تزاحم أقوى القصائد
الجاهلية ،حتَّى المستشرقين بادروا إلى دراستها وترجمتها ،فهي تصور النسيج الجاهلي بكل ما فيه ،وتتحدث عن حياة الصعاليك
وروح البداوة فبلغت ثمانية وستين بيتا ً على بحر الطويل ،سميت القصيدة ب(المية العرب) ألن قافيتها بنيت على حرف الالل،
ويعتاد العرب على تسمية القصائد بحرف الروي( آخر حرف في القصيدة) ومثال ذلك( عينية سويد بن أبي كاهل) و(نونية بن
زيدون) ،وباإلضافة إلى ذلك أنها واحدة من أصد القصائد التي تناولت حياة العرب الجاهلية ،وشاعرها عربي سميت بهذا االسم
تميزا لها ألن هنالك عدة قصائد بنيت قافيتها على الالل مثل:
-

المية العجم -شاعرها من العجم -فارسي اسمه الطغرائي ومطلعها:

أصالةُ الرأي صانتنمي عن ال ي ي
ط مل
-

وحليةُ
الفضل زانتني لديى ال يعطي مل
م
م

المية بن الوردي -الذي عاش في القرن الحادي عشر الميالدي ومطلعها:
اعتزل ذك ير األغاني والغزل

وقل الفص يل وجانب يمن هزل
م

لقد فاقت المية العرب بشهرتها األدبية واللغوية كثيرا مما نظمه الشعراء الجاهليون ،فأغرت الكثيرين من ال ُكتاب لشرحها ،ومن
ال طاطين بكتابتها وتدوينها ،وتجاوز االعتناء بهما من علماء العرب إلى المستشرقين ،فدرسوها ،وترجموها إلى لغاتهم ،وأول
هذه اللغات التي نقلت إليها :اإلنجليزية ،والفرنسية ،واليونانية ،واإليطالية ،والروسية ،وغيرها.
ومن ُش َّراح الالمية:
 .9شرح المية العرب  -البن كوان محمد الفاسي .
 .4المنت ب في شرح المية العرب ليحيي بن حميد بن ظاهر الغساني المعروف بابن أبي طي الحلي
 .7شرحها أبو العبا

أحمد بن يحيى الشهير بثعلب.

17ديوان الشنفرى ،ص .90-1

 .2وشرحها جار هللا الزم شري في كتاب أعجب العجب في شرح المية العرب
 .8شرح العكبري لالمية العرب تحقيق د .محمد خير الحلواني.
عالوة على المية العرب فلشنفرى قصيدة طويلة تحت عنوان (أالي أل عمرو أجمعت) جاءت في ستة وثالثين بيتاً ،وهي
تقص عزمه في طلب الثأر من قاتل أبيه ،واشتراك رفاقه معه في قيال هذه المهمة ،ولحظات المغامرة على أكمل الوجه وأد
التعبير كما قال الدكتور شوقي ضيف " :فإنه يقص علينا بعد غزله الطريف قصة غزوة له مع بع

رفاقه من الصعاليك ،وهو

ال يسردها في إجمال ،بل يسرد تفاصيلها ،وهو سرد تتمشى فيه الروح القصصية على نحو ما تمثل ذلك معلقة عمرو بن كلثول".

()18

وإلى جانب ما ذكرناه سابقا ً فمعظم شعره كشعر الصعاليك األخرى جاء في مقطوعات صغيرة ،ومضمونها تتمثل في
وصف الشجاعة والفتوة واإلغارة ،حينما يصف بأن الشجاعة والفتوة سالح الصعاليك ،حيث داهم القول في عقر دارهم ،وضربهم
()19

بالسيف ،ورشقهم بالنبل وثأر لقريبه عمرو بقتل يزيد وسعد قال:
أيال يهحححل أيتحححى يعححح ّنحححا ُسحححححححححعحححا يد يو ي
دونحححهححححا

حححالحححح مك
حححامححححهُ بححححيححححد تيححححعححححتيححححلححححي بح ي
حححالصححححححححححعح م
يمححححهح م

دار مهحم
مبحححأ ي ّنحححا ي
صحححححححبيححححنحححا الححقيحو يل فححي ُحح َّر م

واتحححح مك
حححمححححنححححايححححا مبحححح ُ
حححوف الححححبيحححح م
السححححححححححيح م
محححححمححححا يل الح ي

فحححار
ححعحححمحححرو ممحححنحححهُححح ُم يخحححيححح ير
قيحححتيحححلحححنحححا بح ي
م

ييححححزيحححح يد يو يسححححححححححعححححداً يوامبححححني يعححححوف مبححححمححححالمحححح مك

ُؤوسحححححححه حُح م
ظيحليحلححنحححا نُحفيحرّي مبححح ُ
حوف ر ي
السحححححححيح م

يونيحححح ُ
حححل بيححححيححححني الححححديكححححا مد مك
رشححححححححححقُححححهُححححم مبححححالححححنيححححبح م

ترك الشنفرى كمية كبيرة من الشعر ،لكن معظمه قد ضاع بسبب دون التدوين وكثرة التنقل في الصحراء ،وما وصل إلينا
من شعره قليل ،وهذا القليل يدل على شاعرتيه الفذة وفحوله" فإذا كان عروة بن الورد قد تزعم جماعة الصعاليك ،فإن الشنفرى
هو زعيمهم شعريا ً بدون مزاحم ،ذلك أن الشنفرى لم يطلعنا فحسب على أسرار حياة الصعاليك وأهدافهم ،وأساليب تصعلكهم،
كما فعل غيره من الشعراء زمالئه ،بل لقد ارتفع في تصوير هذه الحياة إلى مستوى ال لق الفني الموهوب ،حتى أضحت الميته
واحدة من أهم وثائق الفن والحياة المعبرة عن نموذج المعيشة الجاهلية"(.)20
مناسبة القصيدة:
ذكر أبو الفرج األصفهاني :أن الشنفرى كان من األوا

بن الحجر بن الهنو األزد بن الغوث ،أسرته بنو شبابة بن فهم بن

عمرو بن قيس بن عيالن ،فلم يزل فيهم حتى أسرت بنو سالمان بن مفرج بن عوف بن ميدعان بن مالك بن األزد رجال من فهم
أحد بنى شبابة؛ ففدته بنو شبابة بالشنفرى .فكان الشنفرى في بني سالمان بن مفرج ال تحسبه إال أحدهم حتى نازعته بنت الرجل
الذي كان في حجره ،وكان السالمي ات ذه ولداً وأحسن إليه وأعطاه.
18تاريخ األدب العربي ،ص.448
19ديوان الشنفرى ،ص.89
20موسوعة الشعر العربي ،ص.69

فقال لها الشنفرى :اغسلي رأسي يا أُخيَّة -وهو ال يشك في أنها أخته -فأنكرت أن يكون أخاها ولطمته؛ فذهب مغاضباً،
حتى أتى الذي اشتراه من فهم فقال له الشنفرى :اصدقنى من أنا؟ قال :أنت من األوا

بن الحجر .فقال :أما إني لن أدعكم حتى

أقتل منكم مائة بما استبعدتموني .ثم أنه مازال يقتلهم حتى قتل منهم تسعة وتسعين رجالً ( ،)21يقال :لما قُ متل الشنفرى وطُ مرح رأسُه
م َّر به رجل منهم فضرب جمجمة الشنفرى بقدمه ،ف ُعقمرت قد ُمه فمات منها فتمت به المائة(.)22
يبدو أن هذه القصة خف وزنها في االقتناع بحجة غضب الشاعر على قومه ،وانتقال منهم ،لعل األرجح ما ذكره بع

الرواة

من أن رجال من قومه قتل أباه ،فتكشف األمر له ثم صمم على االنتقال من قومه من أجل أخذ الثأر ألبيه ،كما يصرع ح الشنفرى في
تائيته بأنه جزى بني سالمان بما قدمت أيديهم ،ويأسى ويتأسف أن يكونوا قومه وال ينتفعوا به وأن يتربص بهم ويتربصوا به لما
بينه وبينهم من ثارات وحسابات ،فوضح أنه أخذ بثأره وشفى غليله وحقده:

()23

قيححححتيححححلححححنيححححا قيححححتححححيححححالً ُمححححححححح مرمححححا ً مبحححح ُمححححليحححح عبححححد

ت
حح حجححيححج ال ح ُم ي
مج حمحححا ير مم حنً حى يوسحححححححطي الح ي
صحححححححح َّو م

رضحححححححهححححا
فر يج قي ي
يجزيينحححا يسححححححالمحححاني بني ُم م

ت
ححححححهححححححح ُم يوأي يزلَّححححححح م
مبححححححح يمحححححححا قيححححححح َّد يمحححححححت أييحححححححديح م

النَّص

()24

 -1أقححيححمححوا بي ح من حى أمححي صحححححححححدو ير يم ح مط حي حَّح كححم

فححححإنححححي إلححححى قحححححول سححححححححححواكححححم أليمححححييححححح ُل

َّ
اجححح ُ
والحلحيححح ُل ُمحقح مم ُر
ات
الححححح ي
ت ي
 -2فحقحححد ُحح َّمححح م

ُ
طححححايححححا وأير ُححححح ُل
وشحححححححححح َّدت ملحححح مطحححح َّيححححات يمحححح
ي

لحلحكحريم عن األ يذى
 -3وفحى األرض يمحنحححأيى
م

حححقححححليححححى ُمححححتيحححح يعحححح َّز ُل
وفححححيححححهححححا لححححمححححن خححححاف الح م

21كتاب األغاني ،أبو الفرج األصفهاني ،ج ،49ص.128
22المرجع السابق ،ص.977
23ديوان الشنفرى ،ص.79
24المرجع السابق ،ص .68-88
 -1بنو األل :األشقاء أو غيرهم ما دامت تجمعهم األل ،واختار هذه الصلة ألنها أقرب الصالت إلى العاطفة والمودة -والمطي :ما يمتطى
من الحيوان ،والمقصود بها ،هنا ،اإلبل-والمقصود بإقامة صدورها :التهيؤ للرحيل .ي اطب الشاعر قومه :انتبهوا يا قومي فإني راحل
عنكم إلى قول غيركم.
 -2حمت :قدرت ودبرت -والطيات :جمع الطبية ،وهي الحاجة-األرحل  :جمع الرحل ،وهو ما يوضع على ظهر البعير .وقوله ":والليل
مقمر " كناية عن تفكيره بالرحيل في هدوء ،أو أنه أمر ال يراد إخفاؤه .ومعنى البيت :لقد هيأت نفسي للرحيل عنكم ،فشدت رحلي
ومطيتي.
 -3المنأى  :المكان البعيد -القلي :البغ

والكراهية -والمتعزل :المكان لمن يعتزل النا  .والبيت فيه حكمة :ومعناه أن الكريم يستطيع أن

يتجنب الذل ،فيهاجر إلى مكان بعيد عمن ينتظر منهم الذل ،كما أن اعتزال النا

أفضل من احتمال أذيتهم.

ضححححححي ل
ق على ام مرئ
 -4لي يعمرُك ما في األرض م

ححقححح ُل
يسححححححححح يرى يراغحححبحححا ً أو راهحححبحححا ً وهحححو يحححعح م

 -5ولحححي دونحححكحححم أيهحححلُحححوني مسححححححححيححح لد يعححح يمحححلَّحححسل

وعحححححرفحححححا ُء يجحححححيحححححأ ي ُل
وأيرقيحححححطُ ُزهححححح ُلحححححو لل
ي

 -6ه حُح ُم األهححح ُل ال ُمسحححححححت حيح و يد ُ
السحححححححرع يذائ ح لع
ع م

ححجححح مانحححى بحححمحححا يجححح َّر يُححح ححح يذ ُل
لحححدييحححهحححم وال الح ي

اسحححححححححح لل غححححيححححر أنَّححححنححححى
 -7و ُكححححل مأبححححي بيحححح م

رائححح مد أب يسححححححححح ُل
إذا يعححح ير ي
ضحححححححححت أُوليحححى الحححطَّححح م

ت األييححح مدى إلحححى الححح َّزا مد لحححم ُ
أكحححن
 -8وإن ُمححح َّد م

بحححأعحححجحححلحححهحححم إذ أج يشححححححححح ُع ي
أعحححجحححح ُل
الحححقحححول
ي
ي

 -9ومحححا ذاك إالَّ بيسححححححححطحححةل عححن تححفيضحححححححححل

ححمحححتيححح َّ
فضححححححححح ُل
عحححلحححيحححهحححم وكحححان األف ي
ضححححححححح يل الح ُ

ازيحححا ً
 -10وإنعحى كح م
حفحححانحى فيحقححح يد مححن لححيححس يجححح م

مبحححححُسححححححححححنحححح يى وال فححححي قُححححر مبحححح مه ُمححححتيحححح يعححححلَّحححح ُل

 -11ثيححححاليثيححححةُ أصحححححححححححححححاب :فححححؤا لد ُم يشححححححححححيَّحححح لع

حححححححلححيحححت وصححححححححفححرا ُء يعحح ي
ل
يححطححح ُل
وأبح يحيحح ُ إصح

 -12ه حيح ت ح ُو ل
س الح ُحم حت ح ُو من ييحزيححنُحهحححا
ف مححن الح يحم حل ح م

صحححححححححح مائحححح ُع منححححيح ي
ومححححححححح يمحححح ُل
ير ي
حححطححححت إلححححيححححهححححا ي م

 -4لعمرك :قسم بالعمر -سری :مشي في الليل -راغبأ :صاحب رغبة-راهبة :صاحب رهبة .والبيت تأكيد للبيت السابق ،ومعناه أن
األرض واسعة سواء لصاحب الحاجات واآلمال إذا خرج لتحقيقها ،أو لل ائف إذا خرج طلبا لألمن مادال ذا عقل.
 -5دونكم :غيركم -األهلون  :جمع أهل -السيد :الذئب -العملس :القوي السريع -األرقط :النمر الذي في جلده سواد وبياض -زهلول:
األملس -العرفاء :الضبع الطويلة العرف -جيئل :الضبع ،فقدل الشاعر اإلسم( عرفاء) على الموصوف (جيأل) .والمعنى :هؤالء هم أهلي
غيركم الذين سأرتحل إليهم فهم الذئب السريع والنمر األرقط والضبع ذات العرف.
 -6ذائع :منتشر -جاني  :ارتكب الجريمة -جرَّ :جنى جناية-وخذله :ت لى عن نصرته ،بمعنى هم أهل ال ينتشرون السر وال ي ذلون
الجاني بل يحامون عنه.
 -7األبي :الذي يأبى الذل ويرف

الضيم -الباسل :الشجاع البطل-الطرائد :جمع طريدة ،وهي الفريسة التي تطارد .المعنى :إنهم شجعان

يأبون الظلم والهوان ولكني أشجع منهم جميعا ألني إذا طردت خيل قول فلن يستطيع أهلها ت ليصها مني.
 -8أعجل :أسرع -الجشع :النهم وشدة الحرص على الطعال واإلسراع إليه ،وإذا جلس القول إلى الطعال لم أكن متعجال فأسارع بمد يدي
إليه؛ ألن التعجل إلى الطعال دليل على الجشع وهو بغي

ي.
إلي َّ

 -9بسطة :سعة وزيادة-التفضل :اإلحسان ،أو هو ادعاء الفضل على الغير -األفضل :الذي يفضل غيره ويتميز عليه-المتفضل :المحسن.
بمعنى أن عدل تعجلي بمد يد للطعال دليل على اني صاحب زيادة في الفضل على غيري وأفضل القول هو األكثر تفضال على غيره.
 -10فقد مفعول ثان لكفاني ،الجازي بالحسنى :المكافئ باإلحسان ،والحسنى أفعل تفضيل للمؤنث -متعلل :كل ما يتلهى به اإلنسان.
المعني :إن لدي ما يكون عوضا لي عن فرا قومي الذين ال يردون اإلحسان بإحسان وال فائدة من قربهم إذ ليس فيهم من يتعثل به.
 -11مشيع :شجاع -األبي

 :السيف -واألصلت :الصقيل -والصفراء :القو

التي صنعت من النبع-والعيطل :القو

الطويلة العنق.

المعنى :إن الذي يكون عوضا لي عن أهلي ثالثة أشياء وهي فؤادي الشجاع وسيفي المصقول وقوسي الطويلة.
 -12هتوف :لها صوت عند انطال السهم -الملس :جمع ملساء :قو

ليس في عودها عقد وال خشونة .المتون :جمع متن وهو الظهر-

 -13إذا يز َّل عحنحهحححا َّ
السححححححهح ُم يحح َّنحححت كحححأينَّهححححا

ُمحححححح ير َّزأيةُ يعححححححجححححححليححححححى تيحححححح مرن وتُححححححعحححححح مو ُل

 -14يوليسححححححت ب ممهياف يُ يع عشححححححى يسححححححوا يمه ام مرئ

ُمحححح يجحححح َّد يعححححةً ُسححححححححححقححححبيححححانُححححهححححا ي يوهحححح يى بُححححهَّحححح ُل

 -15وال ُجححح َّبحححاء أكحححهيحححى ُمححح مرب مبححح معحححر مسحححححححححه

يُححح ي
ححعحححهحححا فحححى يشحححححححححأ ي منحححه يكحححيحححف ييحححفححح يعححح ُل
طحححالح ُ

هيحححححيحححححق كح َّ
ححححأن فُحححححؤاديه

حححمحححح َّكححححا ُء ييححححعححححلُححححو يوييسححححححححححفُحححح ُل
ييححححظيححححل بححححه الح ُ

17
ياريَّححححححة ُمححححححتيحححححح يغحححححح عزل
 -وال خححححححالححححححف د م

ياهحححححنحححححا ً يحححححتح ي
ححححكححححح َّحححححح ُل
ييحححححرُو ُح يوييحححححغحححححدُو د م

 -18يوليسححححححححح ُ
ت مبححح يعحححل يشحححححححححره دُون يخحححيحححح مره

أي يلحححح َّ
ف إذا محححححا رُعحححححتُحححححه اهححححح يتححححا يج أيعححححح يز ُل

 -16وال يخححححح مر

رصائع :جمع رصيعة ما تزين به القو

من سيور مضفورة أو خرز يعلقونها عليها م افة العين -نيطت :علقت من الفعل ناط الشئ بغير

إذا علقه عليه -محمل :سير تعلق به القو

أو السيف في كتف صاحبه ،المعنى  :يصف قوسه التي ذكرها في البيت السابق بأنها ذات

صوت ،عندما ينطلق منها السهم ،ملساء ال عقد و عربها ،علقت عليها أشياء تزينها باإلضافة إلى سيرها التي تحمل به.
 -13زل :انطلق -حنت :سمع لها صوت كأنه حنين الناقة لولدها -المرزأة :من الرزء وهو المصيبة والمرزاة التي كثرت عليها المصائب
تبكي وتنوح لفقد ولدهاء -العجلي :الحزينة لفقد والدها الصغير .تعول :من العويل وهو البكاء بصوت .والمعنى :تلك القو

عندما ينطلق

منها السهم فإنها تصدر صوتا كصوت امرأة تكاثرت عليها المصائب تبكي وتنوح لفقد ولدها.
 -14المهياف :الذي يبعد بإبله في طلب المرعى فيعطشها ،أو هو السريع العطش أو السيء التدبير -السوال :الماشية الراعية في الفلوات
إذا خلى سبيلها .وعشى اإلبل :إذا رعاها ً
ليال لعدل إدراك ذلك نهارًا ألنه غير خبير بالمرعى -المجدعة :السيئة الغذاء -السقبان :جمع سقب
وهو ولد الناقة الصغير حين يولد -بُهَّلُ :جمع باهل وباهلة :وهي الناقة التي تترك بدون راع أو تترك بدون صرار في ضرعها لعدل وجود
اللبن ،والصرار يوضع لمنع ولدها من رضعتها .المعني :لست غبيا كمن ينهب بإبله طالبة المرعى على غير علم بأماكن المراعي يتعبها
ويعطشها ليال وتكون صغارها سيئة الغذاء مع أن أمهاتها بهل غيرمصرورة.
-15جبأ :الجبان -األكهى :الضعيف السيء ال لق ،واألب ر الذي ال خير فيه -مرب :اسم فاعل من أرب بالمكان ،إذا قال به والمراد به
المالزل لعرسه .ولست كذلك الرجل الجبان الضعيف الذي ال رأي له والذي يكثر الجلو

في مجالس النساء وال حظ له في مجالس الرجل،

فهو يسلم أمره كله لزوجه يستشيرها كل شيء وأمر حتى تملي عليه ما يجب أن يفعله.
 -16خر  :الجبان الذي يندهش مما يرى فتجحظ عيناه-هيق :ذكر النعال يضرب به المثل في الجبن-المكاء :طائر يضرب به المثل في
شدة ال وف ال يستقر على األرض من جبنه ويسمى الصافر .المعنى :ولست بالجبان كذكر النعال أو كالذي ي فق فؤاده ويضطرب من شدة
ال وف حتى بيبدو كأن فؤاده يحمله طائر المكاء فال يستقر به حينا يعلوبه وحينا يسفل.
 -17ال الف :الذي ال خير فيه يقعد في الدار بعد رحيل القول ال يفارقها -الدارية :المقيم في دارة وال يجالس الرجال ،متغزل :يتغزل في
النساء -يروح :يمسى من الرواح و هو من زوال الشمس إلى الليل -يغدو :يصبح من الغدو وهو من طلوع الفجر إلى الزوال-داهنا يمسح
وجهه بالدهن -يتكحل :يضع الكحل على عينيه طلبا لجمالهما.المعنى :ولم أكن كذلك الرجل الفاسد الذي يلزل داره يغازل النساء و ال ي رج
لمجالسة الرجال يقضي ليله ونهاره يتزين ويتجمل بالدهن والكحول.
 -18العل :من كبير السن صغير الجسم وهو أيضا من ال خير فيه -ألفه :من ليس برجل حرب وال برجل ضيوف ومن يلتف بثوبه وينال

 -19يوليس ُ
يار الظَّالي مل إذا انتي يحت
ت بم ممح م

عيف ييه يما ُء هيو يج ُل
هُديى الهيو يج مل ال معس م

ياس ممى
 -20إ يذا األيم يع ُز ال ي
ص َّوانُ اليقيى يمن م

تيححححححطيححححححاييحححححح ير مححححححنححححححه قيححححححا مد لح يو ُمححححححفيححححححلَّحححححح ُل

 -21أُ مديححح ُم ممححح ي
ححجحححوع يححححتَّحححى أُ ممحححيح ُ
ححتحححه
طحححا يل الح ُ

صححححححفححححا ً يفحححأيذ يهححح ُل
يوأيضحححححح مربُ عنحححه الححح عذك ير ي

ض يكحححيحححالي ييححح يرى
 -22يوأيسححححححححتيحححف تُحححر ي
ب األير م
23له -يولي ي
وال اجتمنيابُ ال يذأ مل ليم يُلفي يمش يربل

ى مححححن الححححطيححححو مل امحححح ُر لء ُمححححتيحححح ي
طحححح َّو ُل
يعححححليحححح َّ
يُححححححح يعحححححححاشُ بحححححححه إالَّ ليححححححح يد َّ
ى يو يمحححححححأ ي يكححححححح ُل

 -24يوليحححح مكحححح َّن نيححححف ًسححححححححححا ُمحححح يرةل اليتُحححح مقححححيحححح ُم مبححححى

يعحححححلحححححى الححححح يذأ مل َّإال يريحححححثيححححح يمحححححا أيتيححححح يحححححح َّو ُل

25
ص ال يح يواييا كما
 -يوأيط موى يعليى ال يم م

طححح يوت ُخحححيُححح ي
انححح ي
ارىع تُححح يغحححا ُر يوتُحححفححح يتححح ُل
وطحححةُ يمححح م

ومن يتلعثم في كالمه -رعته :أخفته بفتح الراء ال وف -اهتاج :فزع واضطرب -أعزل من ال سالح له .المعنى :لم أكن رجال ضعيفا لكبر
سنه ،الخير فيه يتلعثم في كالمه شره قبل خيره إذ هو جبان وب يل إذا واجهته الشدائد فزع واضطرب ولم يستعد لمالقاتها ألنه ال سالح له.
 -19المحيار :المتحير الضال الذي ال يهتدي لوجهته -انتحت :اعترضت -والهدى :الهداية -الهوجل :الرجل الطويل الذي فيه تسرع
وحمق -العسيف :الضال عن الطريق -اليهماء :الفالة التي ال يهتدي فيها لطريق ،هوجل :الثانية صفة للفاله .أي متفرة ال معالم فيها
لالهتداء .المعنى :ولست برجل بليد يتحير في الصحراء عند شدة الظالل ،إذا ماتحير غيره من الرجال بل اني خبير بالصحراء ليال عارف
المسالكها.
 -20األمعز :المكان الصلب الكثير الحصى ،الصوان :صفة لألمعز والمراد الحجارة الشديدة الملساء -المناسم :جمع منسم وهو خف
البعير والمراد أقدامي ،شبه قدميه بأخفاف اإلبل ،القادح :الذي ت رج النار من قدحه -المفلل :المتكسر من الحجارة .المعنى عندما أعدو
على األرض الصلبة كثيرة الحصى  -يتطاير منها الحصى  -فيرتطم ببعضه فيتطاير الشرر من تلك االرتطال ويتكسر بع

ذلك الحصى.

 -21أديم :من المداومة وهي االستمرار -المطال :التسويف والتأخير -وأضرب عنه الذكر صفحا :أعرض عنه وأتركه -أذهل :أنساه
وأغفل عنه.المعنى :إذا ما أحسست بجوع فإني ال استجيب له باألكل ،بل أدافعه عني ،وانصرف عنه حتى يذهب عني.
 -22استف :أتناول بشفتي -الطول :التطاول ،واالمتنان بالمعروف-متطول :من يمن عليك بما قدمه اليك من معروف .المعنى :عندما يشتد
بي الجوع فإنني استف التراب واكتفي به حتى ال ألجأ إلى سؤال النا

فيمتن علي أحدهم يوما.

 -23اجتاب :التباعد عن الشيئ -الذأل والذل :العيب الذي يذل به-يلف :يوجد .ولوال إنني رجل كريم اترفع عن العيوب ،لحصلت على ما
أريده من طيب المأكل والمشربه ولكني تركته م افة أن ينالني الذل.
 -24المرة :العصة األبية إذ يروى ولكن نفسا مرة والنفس الحرة :العزيزة األبية -الريث :الوقت اليسير -وريثما أتحول :أي إال قدر
تحولي .المعنى :إن نفسي األبية التي تأبي الدنايا والذل ال ترضى لي أن أقيم على الذل إال بقدر ما أعد نفسي للرحيل عنه بسرعة.
 -25ال مص :بفتح ال اء الجوع-وال مص بضم ال اء :ضمور البطن -الحوايا :جمع حوية ،وهي األمعاء-ال يوطة :خيوط النسيج التي
ي اط بها ،والتاء تدل على كثرة الجميع -ماري :اسم لفاتل ال يوط ،أو اسم رجل مشهور بصناعة الحبال وفتلها ،ويقال أغار الفتل أي أحكم
فتله .المعنى :أطوي أمعائي على الجوع فتصبح ل لوها من الطعال يابسة ينطوي بعضها على بع

كأنها حبال أتقن فتلها.

ت ال يز مهي مد كما يغديا
 -26يوأيغدُو يعليى القُو م

َّ
الحححححتححححح ينححححح مائحححححفُ أيطححححح يحححححح ُل
أي َّز ُل يتححححح يهحححححادياهُ

27
ارضُ الرع ي يح هيافميا ً
 يغديا طي ماويا ً يُ يع م

ب ع
ييححح ُ ححح ُ
ب يوييحححع مسححححححححح ُل
الشححححححححح يعحححا م
وت مبحححأيذ ينحححا م

وت محححن يححححيححح ُ
 -28فيحححليححح َّمحححا ليححح يواهُ الحححقُححح ُ
ث أي َّمحححهُ

يعحححححا فيحححححأ ي يجحححححابيحححححتحححححهُ نيحححححظيححححح مائححححح ُر نُححححح َّحححححح ُل
د ي

ُ -29محححهيحححلحححهيححح يلحححةل مشححححححححيحححبُ الححح ُو ُجحححو مه كحححأنَّحححهحححا

اسححححححححححر يتحححح يتحححح يقححححلحححح يقحححح ُل
مقححححديا لح مبحححح يكحححح َّفححححى ييحححح م

 -30أي مو ال يش ير ُل ال يمبع ُ
ُوث يحث يح ي
ث ديب ُرهُ

يمحححح يححححح مابححححيحححح ُ أيردياهُحححح َّن يسححححححححححال ُمحححح يع عسحححححححححح ُل

كححححأن ُشححححححححححد ي
َّ
ُوقحححح يهححححا
ُ -31محححح يهححححر يَّتححححةل ُفححححوهل

حححححح ل
ات يوب َُّسححححححححح ُل
صححححححححح عى يكحححالح ي
ُشحححححححححقُحححو ُ الححح مع م

اح كحححأنَّحهحححا
ضححححححح َّج يو ي
 -32في ي
ضححححححح َّجحححت مبحححالححبيح ير م

يوإم َّيحححححاهُ ُنحححححو لح يفحححححو ي يعحححححلححححح ييحححححا يء ُثححححح َّكححححح ُل

 -26القوت الزهيد :الطعال القليل-األزل :صفة للذئب النحيل ال فيف السريع لقلة لحم عجزه ووركيه-تهاداه :تتناقله وتتداوله-التنائف ،جمع
تنوفة وهي المفازة واألرض القفار -أطحل :لونه مثل لون الطحال رمادي اللون  -أغبر .المعني :إنني ألكتفي بالطعال القليل وأصبر عليه
فأكون كذئب نحيف أتعبه السير وقطع الصحاري بحثا عن القوت لونه كلون الطحال.
 -27طاويا :جائع ،كأن أمعاءه انطوت من شدة الجوع -يعارض الريح :يستقبلها بوجهه ليشتم رائحة فريسته-هافيا :يجري يمينا وشماال
بحثا عن القوت -ي وت :يهجم على فريسته -الشعاب :مفردها شعب الممر بين الجبال أو مسايل الماء بين الجبال ،المعني :الذئب الجائع
يستقبل الريح بوجهه و يجري جريا سريعا ومتابعا بين ممرات الجبال مرة يمينا ومرة شماال بحثا عن فريسة لت لص من الجوع.
 -28لواه :دفعه ومطله وامتنع عليه -أي َّمه :قصده -النظائر :األشباه -نحل جمع ناحل ،وهو الهزيل الضامر .إن هذا الذئب بعد أن تعب من
البحث عن الطعال ولم يجده في األماكن التي توقع وجوده فيها عوى بصوت عال فأجابته نظائره تشبهه في الهزال فعوت مثله.
 -29مهلهلة :قليلة اللحم هزاال ،وهي وصف لنظائر في البيت السابق -وشيب ،جمع أشيب ،وشيب الوجوه شاحبة مصفرة -القداح :جمع
قدح بكسر القاف وهي السهم قبل بريه وتركيب نصله أي قبل أن يراش -الياسر :المقامر وهو العب الميسر-تتقلق :تتحرك في اضطراب.
المعني :تلك الذئاب نحيفة يعلو وجوهها الشيب كأنها في نحافتها واضطرابها في مشيتها السهال التي يلعب بها الميسر ،عندما يحركها
العب الميسر بكفه فيسمع لها صوته.
 -30ال شرل :النحل -المبعوث :المسرع في السير -حثحثت :هيجته -دبره :الدبر جماعة النحل -محابي

 :مفردها محب

أو محباض

عود يستعمل لطرد النحل عن ال لية حتى يجمع عسله -أرداهن :طردهن -مسال :من يسمو ويعلو الجبال أو الشجر لجمع العسل -معسل:
مشتار العسل أي جامعه ،المعنى :أسرعت تلك الذئاب الجائعة إلى ذلك الذئب فسمع لعدوها دويا مثل دوي النحل التي طردها جامع العسل
عن خالياها.
 -31مهرتة :مشقوقة الفم شقًا واسعًا -فوه :جمع أفوه للمذكر وللمؤنث فوهاء مفتوح الفم-شدو  :جمع شد وهو جانب الفم -كالحات:
عابسات الوجوه -بسل :جمع باسل وهو الكريه المنظر .المعنى :تلك الذئاب واسعة األشدا واألفواه كأن أفواهها مشقوقة بعصى ما جعلها
تبدو قبيحة المنظر.
 -32ضج وضجت :صاح الذئب وصاحت معه الذئاب فأحدثت ضوضاء-البراح :األرض الواسعة ال نبت فيها -كأنها :المقصود بها
الذئاب -نوح :جمع نائحة وهن النساء يجتمعن للحزن -ثكل :جمع ثكلى وهي المرأة التي فقدت ولدها .المعنى :استمرت الذئاب تعوي

ضت يواتَّ يسى يواتَّ يست به
ضى يوأيغ ي
 -33يوأغ ي

اهححححا يو يعحححح َّزتححححه ُمححححر ممحححح ُل
امححححيحححح ُل يعحححح َّز ي
يمحححح ير م

 -34يش يكا يو يش يكت ثُ يم ار يع يوى بيع ُد يوار يع يوت

صحححححححب ح مر إن لي حم يي حن حفي ح مع َّ
يولي حل َّ
الشحححححححك ح ُو أيج ح يمححح ُل

 -35يوفيحححححا يء يوفيحححححا يءت بيحححححا مد يرات يو ُكحححححلُحححححهَّحححححا

يعححححليححححى نيحححح يكححححظ ممحححح َّمححححا يُحححح يكحححح ماتحححح ُم ُمححححجحححح ممحححح ُل

36
طحححا الح ُ
درى الحححقيححح ي
ححكحححد ُر
 يوتيشحححححححح يربُ أيسححححححححح مبي37ع -يد يمهيا يمم ُ
ت يوهي َّمت يوابتيديرنيا يوأس يدليت

صححححححححح ُل
يصحححححححل ي
يسححححححح يرت قي ح يربحححا ً أيح ح ينحححاؤُهحححا ت حيح ت ي
ارطل ُمححححتيحححح يمحححح عهحححح ُل
يو يشحححححححححح َّمحححح ير ممحححح عنححححى فيحححح م

 -38في ح يو يلححيححح ُ
ت يعححنححهحححا يو مهححى يتححكحح ُبححو ملحح يعححقحح مر مه

اشحححححححححح ُرهُ ممححححنححححهيححححا ُذقُحححح ل
صحححححححححح ُل
ون يو يحححححو ي
يُححححبيحححح م

 -39كح َّ
حححأن يو يغححححاهيححححا يحححححجحححح يرتيححححيححححه يو يحححححوليححححهُ

امحححيححح ُم ممحححن يسححححححححفححح مر الحححقيححح يبحححا مئححح ُل نُححح عز ُل
أي ي
ضححححححححح م

فمألت الفضاء وأحدثت ضجيجا كأنها نساء يبكين بصوت عال على ميت.
 -33أغضى على الشيء :سكت وصبر ،واألغضاء تقريب الجفون بعضها من بعضها ل ف

البصر والمراد هنا أن الذئب كف عن

العواء ،وكفت معه الذئاب كذلك -اتسى واتست بمعنى امتثل واقتدى أي أن ً
كال منهما تأسى باآلخر واقتدى به-مراميل :جمع مرملة وهي
التي نفد زادها -غزاها :صبرها .المعنى :أن الذئب والذئاب وجدا حالهما متفقين حيث جمعهما ألم الجوع وكدبة اليأ  ،ولم يفدهما العواء
والنواح شيئا ،فأخذا كالهما يعزى اآلخر ويتأسى بحاله في التجلد على الجوع واليأ .
 -34شكا وشكت :بمعنى تشكي الذئب لجوعه فجاوبته رفاقه-أرعوى :كف ورجع عما هو فيه .المعنى :لقد شكا الذئب إلى الذئاب حاله وما
يعانيه من الجوع ،كما شكت إليه هي كذلك ،ولما لم تنفع الشكوى رجع كل منها إلى الصبر على الجوع ،فإن الصبر أجمل من إظهار
الجزع.
 -35فاء :رجع وثاب إلى رشده-بادرات :مسرعات-نكظ :شدة الجوع -يكاتم :ي في ما في نفسه-مجمل :متصبر .المعنى :رجع الذئب
والذئاب مسرعات حيث جاءت صابرة على شدة ما تعانيه من الجوع الذي تكتمه.
 -36األسدر :جمع سؤر وهو بقية الشراب ،القطا :نوع من الطير مشهور بسرعته-الكدر :ما كان في لونها غبرة مع نقطة في الظهر-
سرت :سارت ليلال -قرب :السير إلى الماء وبينك وبينه مسير ليلة واحدة-أحناء :جمع حنو وهو الجانب -تتصلصل :يصدر منها صوت
معين فيه صلصلة هو صوت العطش .المعنى :انطلقت مع القطا من مكان بعيد إلى مورد الماء ،فسبقتها إليه وشبرت فانصرفت ثم تأتي
بعدي وهي ظامئة تصدر أحشاءها صوتا من العطش فال تجد إال باقية شربي.
 -37هممت وهمت :العزل -ابتدرنا :أسرعنا -واسدلت :أرخت أجنحتها لتعبها  -شمر :جد في السير -فارط :متقدل – متمهل :يسير على
مهل ،المعنى :استعد كالنا أنا والقطا للسبا إلى الماء ،فتسابقنا إليه مسرعين ،بينما هبط القطا و أرحى أجنحته إلى أسفل من تعب وأنا في
قمة نشاطي فأسبقه إلى الماء طالما كنت متمهال في عدوي.
 -38تكبو :تتساقط من الضعف واإلعياء طوال الليل -وال يعقر :مكان الساقي من الحوض يكون فيه ما يتساقط من الماء عند أخذه-يباشره:
يالمسه ،ذقون :جمع ذقن ،وحوصل :جمع حوصلة وهي معدة الطائر أسفل رقبته .المعنى :إني سبقت القطا بزمن غير قصير حتى أني
شربت وانصرفت قبل وصول القطا الذي جا مجهدا يتساقط حول الحوض ملتمسا الماء بذقونه وحواصله.
 -39وغاها :أصواتها  -وحجرتاه :جانباه ،والضمير في حجرتيه يعود على الماء -أضاميم :جماعة -ال يسفر :جماعة السفر .المعنى :عندما

ضححححححح َّم حهحححا
 -40ت حيح يوافي حي حني مم حن ّشحححححححتَّحى إلححيحححه في ي

اريح مححم يمحححنححح يهححح ُل
ضحححححححح َّم أيز يوا يد األي ي
يكححح يمحححا ي
صححححححححح م

 -41يفح يعح َّبحححت مغ يشححححححححح ً
اشحححححححححا ثُ َّم يمرَّت كحححأنَّهحححا

ح يركحححبل ممحن أُ يحححح ي
اظحححةي ُم حج ح مفححح ُل
يمح يع الصحححححححب ح م

42
اشهيا
ض عند افتم ير م
 -وآلمفُ يوجهي األير م

مبحححأيهحححديأي

تُ حن حبححيحححهُ

اسححححححححنُ يقحح َّحححح ُل
يسحححححححح ينححح م
يفححح مهححح يى ُمححح َّثححح ُل

 -43يوأيع مد ُل يمنحُوضًا َّ
صهُ
كأن فُصُو ي

اهحححا
مكححح يعحححابل د ييحححح ي

 -44فإن تيبتيئمس بمال َّشنفي يرى أيل قيسطيل

طحححت مبححح َّ
ليح يمحححا اغحت حيح بيح ي
الشحححححححنحفيح يرى قيحبححح ُل أيط ح يو ُل

الي معحححبل

ُححححححح َّم أي َّو ُل

مألي عيححححححهححححححا

 -45ي
اسحححححححرني لي حح ح يمحححهُ
ط ح مريححح ُد مج ح ينححح يايحححات ت حيح ييححح ي

يعحححححح مقححححححيحححححح يرتُححححححه

 -46تيححح ينحححا ُل إ يذا يمحححا ينحححا يل ييحححقحححظححح يى ُعحححيُحححونُحححهحححا

محححححثيححححاثًححححا إلححححى يمححححكححححرُو مهححححه تيححححتيحححح يغححححلحححح يغحححح ُل

نزلت القطا عند الماء ارتفعت أصواتها كأنها أصوات جماعة السفر نزلت عند الماء.
 -40توافين :توافدن وأقلبن أي جماعة القطا -شتى :أي من وجهات متفرقة -ضمها :جمعها-األذواد :وهو ما بين الثالث إلى العشر من
اإلبل -األصاريم :جمع أصرل ،وهي القطعة من اإلبل نحو الثالثين -المنهل :مورد الماء الذي ينهل منه ترده اإلبل في المراعي .المعنى:
إن أسراب القطا حول الماء تشبه أعدادا كثيرة من اإلبل تتزاحم الماء.
 -41عبت :شرب الماء بدون مص -غشاشا :سريعا -ركب :جماعة مسافرة -أحاظة :قبيلة يمنية -مجفل :مسرع ،المعنى :شربت القطا
الماء شربا سريعا ثم انصرفت عن المورد عند الصبح كأنها في سرعتها وتعجلها قبيلة أحاظة اليمنية المشهورة بالسرعة.
 -42آلف :من اإللف وهو التعود-واألهدأ :الشديد الثبوت مشتق من الهدوء-تنبيه :ترفعه وتبعده -السناسن :مفردها سنسن وهي ما يظهر
من فقار الظهر أي العمود الفقري -قحل :جمع قاحل وهو اليابس .المعنى :لقد اعتد النول على وجه األرض الصلبة مفترشا ظهري الذي
ظهرت عظامه من الهزال حتى أن هذه العظال هي التي تستقبل األرض فيرتفع الجسم عنها.
 -43أعدل :أتوسد -المنحوض :القليل اللحم -الفصوص :مفاصل العظال-كعاب :قطع من أنابيب القصب كان يعد للَّعب به -دحاها :بسطها-
مثل :بارزة .المعنى :عندما أنال أتوسد ذراعا نحيفا كأنه قطع صلبة جافة من حديد يتركب بعضها فو بع

.

 -44تبتئس :تحزن - ،القسطل :الغبار -وأل قسطل :الحرب ألنها تثير الغبار-اغتبطت :فرحت .والمعنى :إذا حزنت الحرب اليول لفرا
الشنفرى إياها فطالما فرحت قبل ذلك بمزاولته وإثارته إياها.
 -45الطريد :المطرود -والجنايات :الجريمة ،طريد الجنايات :الذي ارتكب من الجرائم يجب طرده-تياسرن لحمه :اقتسمن لحمه كما يقتسم
الجزور في لعب الميسر -العقيرة :جثة المقتول انسانًا أو حيوانًا أو نفسه-حم :نزل وتحقق ،ومنه حم القضاء إذا نزل بصاحبه .المعنى :أنه
مطارد ومطالب بجنايات كثيرة جناها وأصحاب الجنايات يتنافسون في الوصول إليه لالنتقال منه ،فهو مقضى عليه من الذي يتمكن منه
أوال.
 -46تنال إذا نال :أي :تنال الجنايات إذا هو نال ،لكنها في نومها يقظى عيونها ،حثاثًا :سراعًا إلى مكروهة ،تتغلغل :تتعمق وتستقصي
البحث عنه .المعنى :إن أعدائي من شدة حرصهم على قتلي فإنهم ينامون وعيونهم يقظى ،يسرعون إلى كل ما يؤذيني وقد تغلغل حبهم
لقتلي في نفوسهم.

47
ول يمححححا يتحححح يزا ُل يتحححح ُعححححودُه
 -يوإملححححفُ ُهحححح ُمحححح م

معححححييححححادًا يكحححح ُححححح َّمححححى الححححرع بحححح مع أيو مهحححح يى أيثححححقيحححح ُل

 -48إّ يذا يو يرديت أيصححححححححححديرتُححححهححححا ثُحححح َّم إنَّححححهححححا

تيحححثُحححوبُ فيححح يتحححأيتعحححى ممحححن تُححح يححححيحححت يو ممحححن يعححح ُل

احيًحححا
 -49فحححإم َّمحححا تي يرينمى كحححإبنيحححة الرَّمححح مل ي
ضححححححححح م

يعححححح يلحححححى مر َّقحححححة أيحححححح يفحححححى يوالي أي يتححححح ينححححح َّعححححح ُل

َّ
 -50يفحححإمنححى ليح يمحوليحى
الصحححححححبح مر أيجح يتحححابُ بيح َّزهُ

ب َّ
السحححححححمح مع يوالح يححز يل أينح يعححح ُل
حيعحليحى ممحثححح مل قيحلححح م

 -51يوأُعحححح مد ُل أيححححح ييحححح ًانححححا يوأي ي
غححححنححححى يوإم َّنححححمححححا

حححمححححتيححححبيحححح عذ ُل
ييححححنيححححا ُل الح م
حححغححححنيححححى ُذو الححححبُححححعحححح يد مة الح ُ

ع ممححححن يخححححلَّححححة ُمححححتيحححح يك عشحححححححححح ل
 -52فيححححالي يجحححح مز ل
ف

ححححغححححنيحححححى
يوالي يمحححح مر لح تيحححححححححححتي الح م

أيتيححححح ي حححححيَّححححح ُل

 -53يو يالت حيح زد ميه حى األيج ح يهحححا ُل مح حل ح مم حى يو يال أُ يرى

حححل أُنحححح ممحححح ُل
يسححححححححححؤُوالً مبححححأيعححححقيححححا م
اويح م
ب األيقيحححح م

 -54يو يلحيح يلحححة نحي ححس ييصحححححح ي
طحلمى القيو ي يربهيححححا

يوأيقحححح ُ
َّ
الححححال متححححى مبحححح يهححححا ييحححح يتحححح ينحححح َّبحححح ُل
طحححح ُعححححهُ

 -47اإللف :المالزل -حمى الربع :هي الحمى التي تأتي اإلنسان يوما وتغيب عنه يومين لتعود إليه في اليول الرابع ،المعنى :لقد آلفت
الهمول والزمتني فهي التغيب عني لحظة حتى تعود إلى أشد من كانت عليه كما تعود حمى الربع على المري

.

 -48إذا وردت :يعني إذا حضرت الهمول صرفتها وطردتها -تثوب :ترجع -تحيت تصغير تحت-من عل :من أعلى ،المعنى :إني في
صراع دائم مع الهمول كلما طردتها عني فتعود إلي مرة أخرى أشد مما كانت عليه فتحيط بي من تحتي ومن فوقي.
 -49ابنة الرمل :الحية أو البقرة الوحشية-ضاحيًا :بار ًزا ،للحر وللبرد ،والمراد هنا التعرض للحر -الرقة :سوء العيش ورقة الحال ،يعني
الفقر -أحفى :من الحفاء وهو المشي بال ُخف وال نعل ،المعني:يت يل امرأة ي اطبها م برا عن حاله بأنه على سوء حال ال يملك ما يحجبه
من البرد والحر ،ويمشي بدون خف ونعل كأنه حية تتحرك بجلدها المكشوف.
 -50مولي الصبر :وليه وصاحبه ،اجتاب :اكتسى وألبس -البز :الثياب ،أو نوع منه -السمع بكسر السين المشددة ولد الذئب من الضبع
وهو أشجع الذئاب -الحزل :تصرف بقوة وثقة بنفسه -أنعل :ات ذه نعال ،المعنى :إني صبور متمكن من تحكم نفسي عند الشدائد ،ولي قلب
شجاع كقلب ولد الذئب ،وأحتذي الحزل في قدميي نعال.
 -51أعدل :افتقر -البعدة :الهمة العالية ،الطموح -المتبذل :يبذل نفسه في األسفار طلبا للغنى ،المعنى :إني أتقلب بين الغنى والفقر ،ولم
أضع همتي في جمع المال ،فإنه ال يبلغ ذلك إال من يقصر نفسه على هذه الغاية.
 -52جزع :بصيغة المبالغة الذي ال يقدر على الصبر عند المكروه -ال لة :بفتح ال اء الفقر والحاجة -متكشف :من يظهر فقره للنا -
مرح :شدة الفرح -الت يل :من ال يالء وهي التكبر واإلعجاب بالنفس ،المعنى :أن الفقر والغني كالهما ليس له تأثير كبير في نفسي ،فال
الفقر يجعلني أبتئس وأظهر ضعفي وال الغني يجعلني أفرح وأختال.
 -53تزدهي :تست ف -األجهال :السفهاء -الحلم ضبط النفس عند الغضب -السؤول :الملح في سؤال النا  -أعقاب األقاويل :أواخر
األحاديث-أُن ممل :أنقل الحديث بين النا على جهة النميمة .المعنى :إني حليم ال يست فه الجهالء فيدفعوني إلى ال فة والطيش -وإني ال أسأل
النا

مستجديا ولست ممن يتسمع الحديث ليسعى به بين النا

ناقال للنميمة.

 -54النحس :شدة البرد -إصطالء النار :االستدفاء بها -ويصطلي القو  :يوقدها ليستفء بها من شدة البرد -ربها :صاحبها -األقطع :جمع
قطع بكسر القاف وهو نصل عري

السهم -يتنبل :يرتمي بها ،المعنى :رب ليلة شديدة البرد تبلغ من بردها أن يحطم صاحب القو

قوسه

 -55يدعيس ُ
ت يعليى غيطش يوبيغش يوصُحبيتمى

ُسححححححححححح يعحححححا لر يوإمر مزيححححح لز يو يوجححححح لر يوأيفححححح يكححححح ُل

ت نمسحححححححححح يوانًححححا يوأييححححتيححححمحححح ُ
 -56فيححححأييَّححححمحححح ُ
ت إملحححح يدةً

ت يكحححح يمححححا أيبححححديأ ُ
يو ُعححححد ُ
ت يوالححححلَّححححيحححح ُل أيلحححح ييحححح ُل

يصححححححححا مء يجححالم ًسححححححححا
 -57يوأيصححححححبي يح يعنعى مبححال ُغ يم ي

ي
وآخحححح ُر ييسححححححححححأ ي ُل
ان :يمسححححححححححؤُولل،
فيحححح مريححححقيحححح م

 -58فحححقحححالُحححوا :لح ي
ححقحححد هيحححرع ت مبحححليحححيحححل مكحححاليبُححح ينحححا

فحححقُححححلححححنيححححا :أي مذئححححبل يعحححسَّ أيل يعححححسَّ فُححححر ُعحححح ُل

 -59يفحححح يلححححم يتحححح ُ
ك إالَّ ينححححبححححأيةل ُثحححح َّم يهححححو يَّمححححت

لححححنححححا يقحححح ي
يفحححح ُقحححح ي
طححححاةل مريحححح يع أيل مريحححح يع أيجحححح يد ُل

ك ممححححن مجححححنع أليبحححح ير ُح ي
 -60فححححإن ييحححح ُ
ارقًححححا
طحححح م

يوإن ييححح ُ
ك إمن ًسحححححححححا يمحححا يك ح يهحححا اإلن حسُ ت حيح ف ح يعححح ُل

 -61يوييحححول ممحححني ع
الشحححححححححعححح يرى ييححح ُذوبُ لُححح يو ُابحححه

ضحححححححححح مائححححه تيححححتيحححح يمححححلحححح يمحححح ُل
اعححححيحححح مه فححححى ير يم ي
أيفيحححح م

ونصال سهامه التي يرمي بها ليستدفئ به.
 -55دعست :هجمت -الغيطش :ظالل حالك-البغش :المطر ال فيف -السُعار :الجوع وأصله حر النار ،فاستعير لشدة الجوع-األرزيز :البرد
الشديد -الوجر :ال وف-األفكل :الرعدة واالرتعاش ،دعست جواب رب المقدرة ،والمعني  :في تلك الليلة هجمت على أعدائي وقد كانت
ليلة مظلمة شديدة البرد وكنت أعاني فيها بالجوع وال وف وارتعاش جسمي.
 -56أيمت :األيم :من ال زوج لها من النساء ،وكذا من ال زوج له من الرجال ،وأيمت المرأة جعلتها تفقد زوجها -إلدة :أوالد -أليل :شديد
الظالل -ابدأت :بدأت ،المعني :لقد هجمت على أعدائي وقتلت منهم رجاال فتركت النساء بال أزواج واألوالد بال آباء وأحقق كل ذلك في
وقت وجيز حتى إني أعود مازال الظالل دامسا.
 -57الغميصاء :مكان بنجد-الجلس :بفتح الجيم اسم لبالد نجد ،وجالسا ليس المراد بها القعود وإنما المراد إتيان نجد ودخولها كما يقال
أتهم :أتى تهامة ،المعنى :عندما أصبح الصبح على أعدائي الذين هجمت عليهم بالغميصاء انقسموا إلى فريقين كل منهما يسأل اآلخر عما
حدث مندهشا.
 -58هرت الكالب :نبحت والهرير أضعف من النباح -والعسس :حرا

األمن بالليل -والفرعل :بضم الفاء والعين ولد الضبع ،المعنى :إن

الذين أغار عليهم أصبحوا يصفون هذه الغارة متعجبين يقول بعضهم لبع

 :إننا لم نسمع إال صوتا ضعيفا من الكالب فحسينا أن الكالب

أحست بذئب أو فرعل فأصدرت هذا الصوت.
 -59النبأة :الصوت الضعيف -هومت :نامت -القطاة :نوع من الطي -ريع :أفزع من الروع وهو ال وف -األجدل :الصقر .المعنى :قال
القول لقد أحست الكالب بصوت خفي فنبحت وربما كان ذلك الصوت لقطاة أفزعت -أو لصقر أخيف.
 -60يك :يكون حذفت منها الواو اللتقاء الساكنين ثم حذفت النون ت فيفا -أبرح :البرح الشدة -أبرح اسم تفضيل أي أشد والل جواب لقسم
محذوف -طار  :من يجيئ ليال -ماكها :ليس مثل -ما كهذا ،المعنى :قال القول إن كان هذا اإلغارة من فعل الجن فإنه ألشد ما يفعله الجن،
وإن كان من فعل انسان فإن االنسان ال يستطيع أن يفعل مثل هذا.
 -61يول من الشعرى :الشعرى :كوكب في الجوزاء يظهر في ليالي الحر الشديد ،أي :يول من أيال الحر التي يطلع فيها الشعرى-اللواب:
اللعاب وهو ما تراه في شدة الحر مثل خيوط العنكبوت في الفضاء وذلك حين يكون الحر مصحوبًا برطوبة-األفاعي :جمع األفعى وهي
الحية-والرم

 :حرارة الشمس على سطح األرض ،المعنى :قد يمر بي يول من أيال الحر الشديد الذي تنتشر آثاره حتى في الفضاء والذي

يصحححححححححبححح ُ
ت لحححه يوجححح مهحححى يوالي مكححح َّن د ي
ُونحححه
 -62ن ي

حححمحححح يرعححححبيحححح ُل
يوالي مسححححححححححتحححح ير إالَّ األيتحححح يححححح ممححححى الح ُ

ضاف إ يذا هيبَّت له الرع ي ُح طييَّ يرت
 -63يو ي

ليحححححبيححححح مائححححح يد يعحححححن أيعحححححطيحححححافمحححححه يمحححححاتُححححح ير َّجححححح ُل

 -64بي ح مع حيححح لد مب ح يم حسع الحححده ح من يوال حفي حل ح مى يع حهحححدُه

يلحححهُ يعحححبيحححسل يعححح ل
اف ممحححني الحححغيسححححححححح مل ُمححححححح مول

يكحححح ي
ظححححهحححح مر الححححتححححر م يقححححفححححر

س يُححححعحححح يمحححح ُل
امححححليححححتيححححيححححن ظيححححهحححح ُرهُ ليححححيحححح ي
مبحححح يعحححح م

قي ي ُ
-66طعفيتحهحححأيلحححح يحححححقحححح ُ
ت أُواليهُ مبححححأُخحححح يراهُ ُمححححوفححححيًححححا

يعحححححليحححححى قُحححححنَّحححححة أُقححححح معحححححى ممححححح يرا ًرا يوأيمححححح مثححححح ُل

67
ولى كأنَّها
اوى الصح ُم يح م
 -تيرُو ُد األي ير م

حححمحححح يذيَّحححح ُل
حححمححححالي ُء الح ُ
حححهحححح َّن الح ُ
يعحححح يذا يرى يعححححليححححيح م

 -65يو يخححححر

ممني العُص مم أيدفيى يينتي يحى ال مكي يح أيعقي ُل

ولى كأنَّنمى
 -68يويير ُكدني مباآل ي
ص م
ال يح م
ال تطيقه حتى األفاعي التي نبتت في هذه البيئة وتعودت عليها.

 -62نصب له وجهي :تعرضت له بوجهي وأقمته في مواجهته ،الكن بكسر الكاف الستر-االتحمى :الثوب الممز  ،وهو ضرب من
البرود-المرعبل :الممز  ،المعنى :في ذلك اليول الذي ال يطا حره أواجه هذا الحر ولفح الشمس وليس على جسمي إال برد ممز ال
يحجب عني الشمس أما وجهي فلست أملك ما يستره أو يحميه من الحر فأواجه به هذا الحر.
 -63الضافي :الطويل السابغ يعني شعره ،وضاف معطوف على األتحمي-اللبائد :جمع لبيدة وهي ما تدلى من الشعر على الكتفين في
تجمع وتالصق-العطف :بكسر العين هو الجانب -ترجل :تسرح وتمشط ،المعنى :شعره الطويل المتلبد إذا هبت عليه الريح طيرت لبائده
المنسدلة على جانبيه وأن تلك اللبائد ال عهد لها بالتسريح.
 -64بعيد :منذ زمن طويل  -والفلى :التفلية وهي تنقية الرأ

من القمل -العبس :بفتح العين والباء :ما تعلق باذناب اإلبل والغنم من الروث

والبعر فجف عليها-عاف :كثير وهو وصف للعبس -غسل :ما يغسل به الشعر من الصابون -محول :أي أتى عليه الحول ولم يغسل،
المعنى :إن شعره منذ زمن طويل لم يعرف الدهن والفلى ،ومن كثرة تراكم األقذار عليه أصبح له عبس يشبه ما يتعلق بأذناب اإلبل والغنم،
ألنه يقضي الحول واليغسل.
 -65ال ر  :بفتح ال اء األرض الواسعة-التر  :درقة ،وكظهر التر

ألنه مستوية-قفر مقفرة ليس بها أحد-والعاملتان :رجاله-ظهره:

يعني ظهر ال ر  ،ليس يعمل :لم يقطعه إنسان ،المعنى :رب واد مقفر مستو ليس فيه مكان يحتمي فيه أو يلجأ إليه إنسان وهو غير
مطرو فأقطعه على قدمي.
 -66فألحقت أواله بأخراه :لم يعد هناك فار بين أوله وآخره لشدة العدو ،فمنذ بدأت في أوله كأني لسرعتي أصبحت في آخره -موفيا:
مشرفا -القنة :أعلى الجبل-أقعى :أقعد قعدة معينة وهي أن يلصق الرجل مقعده باألرض ،وينصب ساقيه مسندا ظهره-أمثل :انتصب واقفا،
المعنى :قطعت الوادي بوقت وجيز وصعدت قمة الجبل حين أقعد على قمتها وحينا أقف لمراقبة الطريق.
 -67ترود :تذهب وتجيء -األراوي :جمع أروية وهي أنثى الوعل -الصحم :جمع أصحم ،وهي الوعول السود التي يميل لونها إلى
الصفرة -العذارى :جمع عذراء وهي البكر من اإلناث -المالء :نوع من الثياب -المذيل :المهدب الطويل الذيل ،المعنى :أثناء بقائي في تلك
القمة ألفتني الوعول وتحول حولي كأنهن عذارى يرتدين مالءات مذيلة.
 -68يركدن :يثبتن وال يتحركن -اآلصال :جمع أصيل وهي الوقت من العصر إلى المغرب -العصم :جمع أعصم وهو الوعل الذي في

س نقديَّ ٍة
قراءة النَّص في ضوء أس ٍ
إن موضوع القصيدة الرئيس دار حول رحلة الشاعر من موطنه األول ،إلى موطنه الثاني بغرض االستقرار ونيل العزة
والكرامة؛ متضمنا ً عدة المواضيع الجانبية ،وانجردت كلها تحت الموضوع الرئيس ،فنسج الشاعر ب يوطه ال يالية صورة
واضحة دقيقة عن حياة الصعاليك ،كأن القصيدة مثل رسول متحركة ناطقة تعرض لنا حياة الصعاليك ومعاناتهم حلقة فحلقة.
عندما شعر الشاعر بال انتماء إلى قومه بعدما عرف الحقائق عن نسبه ،وتوضح له أن قاتل أبيه من قومه ،فاختار الرحيل
عنهم ،واالنضمال إلى الصعاليك ،لالنتقال من قومه ،وكان من أبناء اإلماء الحبشية؛ على الرغم أنه أحسن من غيره في القتال،
وأشجع في مطاردة الجنايات ،وأقوى في اإلغارة على أعداء قومه ،لكنهم مازالوا ال يعترفون بنسبه وال يجزونه بالحسنى بل
يظلمونه ويحقرونه ويكرهونه ،فهذا التعامل الذميم قد ترك أثراً عميقاً في أعما قلب الشاعر ،مما أدى إلى إكثاره نغم التشاؤل
واإليباء في قصيدته .فنادى الشاعر قومه في مطلع القصيدة إلعالن مغادرته ،فقال:
أقححيححمححوا بي ح من حى أمححي صحححححححححدو ير يم ح مط حي حَّح كححم

فحححححإنحححححي إلحححححى قحححححول سحححححححححححواكحححححم أليمحححححييححححح ُل

اجححح ُ
ات والحلَّيححح ُل ُمق مم ُر
الححححح ي
ت ي
فحقحححد ُحح َّمححح م

ُ
وشححححححححححح َّدت ملححححح مطحححححيَّحححححات يمحححححطحححححاييحححححا وأير ُحححححح ُل

للكريم عن األ يذى
وفحى األرض يمحنحححأيى
م

حححقححححليححححى ُمححححتيحححح يعحححح َّز ُل
وفححححيححححهححححا لححححمححححن خححححاف الح م

ضي ل
ق على ام مرئ
لي يعمرُك ما في األرض م

حححقحححح ُل
يسحححححححححح يرى يراغححححبححححا ً أو راهححححبححححا ً وهححححو يححححعح م

استهل الشاعر الميته باألسلوب اإلنشائي الذي يعبر عن موقف المتكلم وما ي تلج في نفسه في لحظة الت اطب ،فاست دل
صيغة األمر (أقيموا) لغرض تحضي

قومه على أن يفيقوا من غفلتهم عنه ،وعبر عن تهيئته للرحيل وعزمه بقوله (صدور

مطيكم) و(الليل مقمر) فاألولى كناية عن الرحيل والثانية كناية عن صفة الرحيل ،غرضهما البالغي توضيح وتأكيده ،أما جماليا
فقد أضافا جماال وحسنا على التعبير ،إذ جعلت من القارئ متشوقا لمعرفة المعنى ال في لهذا الكالل الغير مألوف.
كما أن استعمال الكلمات المشددة (مطيَّكمُ ،ح َّمتُ ،ش َّدت) يوحي إلى حالة من االنقباض النفسي التي يعيشها الشاعر.
من خالل البيت األول والثاني نالحظ أن الشاعر قد صم َّم عزمه ودبَّر أمره ،ولم يتردد في رحيله-من ناحية-ومن ناحية
أخرى أيضا لم نجد طلب بقائه من قومه ،فالرحيل قد أصبح ضرورا ومضطرا .أما البيت الثالث والرابع فهما يعدان زبدة القصيدة
وخالصتها ،ويحتويان على الحكمة ،ويمثالن تجربة الشاعر الش صية ،فكامل القصيدة يدور حولهما.
ثم وضح سبب رحيله وبدأ يصف أهله الجدد ،وأشار إلى أنه سيجد أهل أحسن من قومه ،ولكن قومه بعد فقدانه لن يجدوا
نظيره.
ولححي دونححكححم أيه ح ُلححوني مسححححححححيححح لد يع ح يم ح َّلححسل

وعححححححرفححححححا ُء يجححححححيححححححأ ي ُل
وأيرقيححححححطُ ُزهححححححلُححححححو لل
ي

ذارعيه بياض -األدفى :الوعل طال قرنه نحو أذنيه-الكيح :عرض الجبل وناحيته -األعقل :المتحصن بمعقل أي في جبل عال ،المعنى :إن
الوعول تثبت ثابتة حين تراني فهي تفد بقربي عند األصيل مطمئنة كأني تيس وحشي طويل القرنين يقيم بأعلى الجبل في األماكن التي ال
يستطيع الوصول إليها.

هحُح ُم األهححح ُل ال ُمسحححححححتحيحو يد ُ
السحححححححرع يذائح لع
ع م

حححجحححح مانححححى بححححمححححا يجحححح َّر يُحححح حححح يذ ُل
لححححدييححححهححححم وال الح ي

اسحححححححححح لل غححححيححححر أنَّححححنححححى
و ُكححححل مأبححححي بيحححح م

رائحححح مد أب يسحححححححححح ُل
إذا يعحححح ير ي
ضححححححححححت أُوليححححى الححححطَّحححح م

وقد است دل الشاعر هنا استعارة مكنية في قوله (أهلُوني مسي لد يع يملَّسُ )؛ فشبه أصحابه من الصعاليك بالذئب والنمر والضبع في
التحلي بال صال الفضيلة من الشجاعة ،واألمانة ،وسرعة القوة ،وعدل ال ذل عن أصحابه ،فهذه الصفات الممدوحة يتصف بها
كل واحد من أهله الجدد ،ولكن قومه افتقدوها ،ونبذت فيهم األخال الذميمة ،لذلك ارتحل عنهم ،وعقد المقارنة بين موطنه األول
وموطنه الثاني ،فسما بأهله الجدد إلى المرتبة األعلى ،وفضلهم على قومه ،وذلك تمثل في قوله( بني أمي ،قول سواكم ،أهلون)
فهذه األلفاظ الواردة في القصيدة داللة واضحة على رغبته االنتماء إلى صفوف الصعاليك ،واإليثار والتعايش معهم على إثقال
على قومه ،واست دل أسلوب القصر في قوله( هم األهل) قصر هم على األهل -كأنه أراد أن يقول هم األهل الحقيقيون ال أنتم ،ثم
علل سبب تفضيلهم عليهم باستعمال أسلوب النفي (ال الجاني )...فكان لهذا أثر في إثراء الكالل فنيا ً إذ أضفى حيوية على التعبير،
بالرغم من كونه أراد أن يقيرع ب صورة (عالم الوحوش) إلى ذهن القارئ و ٕاظهار حقيقته.
ثم وصف إلفته ألهله الجدد وإلفتهم له ،بصورة خيالية رائعة ،وتشبيه بياني دقيق ،وأكد لنا سيادته واعتمادهم عليه كما ورد
في قوله:
ولى كحححأنَّهحححا
اوى الصححححححح ُم يح م
تيرُو ُد األي ير م

ححححمححححح يذيَّححححح ُل
ححححمحححححالي ُء الح ُ
ححححهححححح َّن الح ُ
يعححححح يذا يرى يعحححححليحححححيح م

أما من حيث المعاني فالقصيدة تمتاز بجزالة اللفظ وبساطة المعنى ودقة الوصف ،كما يتصف بها الشعر الجاهلي ،ولكن لم
تظهر فيها المقدمة الطليلة ،والنسيب ،وبكاء الديار ،ووصف الناقة على مثل ما جاء في القصائد الجاهلية؛ كان الشعراء الجاهليون
يحرصون على إيراد هذه األغراض في شعرهم ،فمضمونها تتبنى على ثالثة محاور تدور حول ارتحاله عن قومه وانضمامه إلى
صفوف الصعاليك ،وحياته بعد الرحيل ،فالمحور األول تناول فيه الحديث عن انذار قومه بمغادرته والذهاب إلي أهله الجدد،
والثناء على أخال أهله الجدد وأفعالهم ،كما ذكرناه في األبيات السابقة .أما المحور الثاني فجاء على مدح ذكائه وافت اره بقدرته
العقلية وابتعاد نفسه عن ال صال الذميمة التي تسود في موطنه األول من الجبن مثل النَّعال ،وعدل احسانه في رعي الماشية،
ومالزمة البيت ومغازلة النساء عدل الجلو

مع الرجال ،واعتماده على المرأة في أخذ القرار ،وتزين مثل النساء بالدهون والكحل،

وعدل االهتداء في الفالة ،لنلقي نظرة إليها:
وامححححه
يوليسحححححححححت ب ممهيحححاف يُ يع عشححححححى يسححححححح ي

ُمحححح يجححححح َّد يعححححةً ُسححححححححححقحححححبيححححح ُانححححهحححححا ي يوهححححح يى بُحححححهَّححححح ُل

وال ُجححح َّبحححاء أكحححهيحححى ُمححح مرب مبححح معحححر مسحححححححححه

يُحححح ي
حححعححححهححححا فححححي يشححححححححححأ ي منححححه يكححححيححححف ييححححفحححح يعحححح ُل
طححححالح ُ

هيحححححيحححححق كح َّ
ححححأن فُحححححؤاديه

حححمحححح َّكححححا ُء ييححححعححححلُححححو يوييسححححححححححفُحححح ُل
ييححححظيححححل بححححه الح ُ

ياريَّححححححة ُمححححححتيحححححح يغحححححح عزل
وال خححححححالححححححف د م

ياهححححححنححححححا ً يححححححتح ي
حححححكحححححح َّححححححح ُل
ييححححححرُو ُح يوييححححححغححححححدُو د م

يوليسححححححححح ُ
ت مبححح يعحححل يشحححححححححره دُون يخحححيحححح مره

أيليححححح َّ
ف إذا محححححا رُعحححححتُحححححه اهحححححتيحححححا يج أيعححححح يز ُل

يوليسححححححححح ُ
يحححار الظَّالي مل إذا انت ييحححححت
ت مبح ممححح م

حف يي حه ح يمحححا ُء ه حيح و يجححح ُل
ُهحححديى الححهي حو يجححح مل ال ح مع عسحححححححيح م

وال يخححححح مر

ثم مضى على وصف قوة جسمه ،وسرعة عدوه ،واالعتداد بتحمل الجوع ،واعتزاز باإلباء ،وإيثار على بلوع التراب بدالً عن مد
اليد إلى قومه ،كما ورد في قوله:
اسححححححح ممى
إ يذا األيم يع ُز
ي
الصحححححح َّوانُ اليقيى يم ينححح م

تيحححححح ي
طحححححح يايحححححح ير مححححححنححححححه يقححححححا مد لح يو ُمحححححح يفحححححح َّلحححححح ُل

أُ مديححح ُم ممححح ي
ححجحححوع يححححتَّحححى أُ ممحححيح ُ
ححتحححه
طحححا يل الح ُ

صحححححححف حححححا ً يفحححأيذ يهححح ُل
يوأيضححححححح مربُ عححنحححه الححح عذك ح ير ي

ض يكيالي يي يرى لحححه
يوأيسححححححتحي ف ُتحر ي
ب األير م

ى محححححن الحححححطيحححححو مل امححححح ُر لء ُمحححححتيححححح ي
طححححح َّو ُل
يعحححححليححححح َّ

يولي ي
وال اجتم ينحححابُ الححح يذأ مل ليم يُلفي يمشححححححح يربل

يُححححححح يعحححححححاشُ بحححححححه إالَّ ليححححححح يد َّ
ى يو يمحححححححأ ي يكححححححح ُل

يوليحححح مكحححح َّن نيححححف ًسححححححححححا ُمحححح يرةل اليتُحححح مقححححيحححح ُم مبححححى

يعححححححلححححححى الحححححح يذأ مل َّإال يريححححححثيحححححح يمححححححا أيتيحححححح يححححححح َّو ُل

الححح يو يايحححا كمححححا
ص ي
يوأيطح موى عحي يلحى الح ي حمح م

طححح يوت ُخححح ُيححح ي
انححح ي
ارىع ُتححح يغحححا ُر يو ُتحححفححح يتححح ُل
وطحححةُ يمححح م

فهو قوي الجسم ،سريع ال طو ،وحين يعدو تتطاير الحجارة الصغيرة تحت قدميه ،ويضرب بعضها بعضا ،ي رج منها
الشرر ،وتتكسر ،فهذا مظهر من مظاهر الصمود والمعاناة التي يتعرض لها الصعلوك .ثم ينتقل من الحديث عن صفته الجسمية
إلى صفاته النفسية ،وهي القدرة على التحمل ،ومداومة الصبر على الجوع الشديد ،وله طريقته ال اصة في التغلب عليه ،حيث
يشاغل الجوع ويتجاهله ويماطله حتى يفنيه فيتناساه ،وكأنه غير جائع .عندما يقف القارئ عند هذه األبيات متأمالً فال يصعب عليه
أن يجد جمال التصوير ورقة التعبير في وصف شدة الصبر والتحمل (وأطوي على ال مص الحوايا كما انطوت خيوطة ماري
تغار وتفتل) فصور لنا األمعاء ال اوية على أنيها حبال مفتولة ،فذكر المشبه الذي هو األمعاء ،والمشبه به الحبال ،وذكر وجه
الشبه اإلتقان وحذف األداة على سبيل تشبيه مرسل مجمل .فالغرض منه تبيان حال المشبه ،وتوضيح المعنى ،إذ تكمن جمالية هذا
التشبيه في زيادة دقة التعبير وروعة الكالل يجعله غير متوقع ،إذ من الصعب على القارئ أن يحظر على باله تشبيه األمعاء
بالحبال ،مما يجعله محتارا ،وهذه الحيرة دليل على جمالية النص الشعري.
فالشك في أن الوصف في البيت الثاني والثالث دقيق وواضح_ ،من ناحية _ يحتوى على الدرو

التعليمية لمن أراد

االنضمال إلى الصعاليك ،ومن ناحية أخرى_ أبرز إباء الشاعر ورصده بلوحة فنية بارعة .وأيضا شبه الشاعر نفسه بالذئب في
ضنك العيش ،كأن شأنه كشأن الذئاب في تحمل الجوع ،ومعاناة الحياة قال:
ت ال يز مهيححح مد كمحححا يغحححديا
يوأيغحححدُو يعليى القُو م

أي َّز ُل تيححححححهيححححححادياهُ الححححححتَّححححححنيحححححح مائححححححفُ أيطحححححح يححححححح ُل

يح هيححححا مفيححححاً
يغحححديا ي
ارضُ الحرع ي
طححح م
اويحححا ً يحُ يعححح م

ب ع
ييحححح ُ حححح ُ
ب يوييححححع مسحححححححححح ُل
الشحححححححححح يعححححا م
وت بمححححأيذنيححححا م

وت محححن يححححيححح ُ
فيحححليححح َّمحححا ليححح يواهُ الحححقُححح ُ
ث أي َّمحححهُ

يعحححححا فيححححححأ ي يجحححححابيححححححتححححححهُ نيححححححظيحححححح مائححححح ُر نُحححححح َّححححححح ُل
د ي

ُمححهيحححلحححهيححح يلحححةل مشححححححححيحححبُ الححح ُو ُجحححو مه كحححأنَّحححهحححا

اسحححححححححححر تيحححححتيحححححقيحححححلحححححقيححححح ُل
مقحححححديا لح مبححححح يكحححححفَّحححححى ييححححح م

يرسم الشاعر لنا صورة جميلة متحركة ،من خالل لوحة الذئب الجائع ،بالعكس على المعاناة وشدة الظروف التي يعاني بها
الصعاليك ،بسبب ال جوع الشديد الذي يتعرض الشاعر له يؤدي إلى نحول جسمه وقلة لحمه ،فشبه نفسه بذئب أصابه الهزال من
شدة الجوع فأخذ يتنقل في الفلوات ،بحثًا عن الطعال ،ووجه الشبه بينهما شدة الجوع،

وهو تشبيه مرسل مجمل حيث تمثلت بالغة هذا التشبيه في توضيح المعاناة وتأكيدها بالغيا ،أما جماليا فقد رسم صورة جادة
بالغة األسى تجعل القارئ يسقط كل الفوار بين اإلنسان والحيوان في لحظة الجوع.
فجسد الشاعر ما يجيش في صدره من معاناة الحياة أمامنا بصورة واضحة مستوحية ،ومن وحي الموازنة بينه وبين الذئاب
من خالل وصف المشاهد المتنوعة إشارة خفيفة إلى قنطه في مواجهة المعاناة وندمه عن ال روج من قومه ،لكنه لم يلبث أن شكى
حتى تحول حزنه وشكواه إلي الصالبة والقوة ،وافت ر بسرعة يعد موه ،وتسابقه مع القطا وسبقه في الوصول إلى مورد الماء لما
شرب وارتوى وصل القطا فال يجد إال بقية من شرابه:
درى القيطيحا ُ
الكحد ُر بيعحد ييمحا
يوتيشحححححح يربُ أيسححححححح م

صححححححححح ُل
يصحححححححححل ي
يسححححححححح يرت قيححح يربحححا ً أيحححح ينحححاؤُهحححا تيحححت ي

هي يممححح ُ
ت يوه َّيمحححت يوابتيحححديرنيحححا يوأسحححححححححديليحححت

ارطل ُمححححح يتححححح يمححححح عهححححح ُل
يو يشححححححححححح َّمححححح ير ممححححح عنحححححى يفححححح م

في ح يو يلححيححح ُ
ت يع حنححهحححا يو مهححى تي حكحح ُبححو مل ح يعححقحح مر مه

اشحححححححححح ُرهُ ممححححنححححهيححححا ُذقُحححح ل
صحححححححححح ُل
ون يو يحححححو ي
يُححححبيحححح م

كح َّ
حححأن يو يغححححاهيححححا يحححححجحححح يرتيححححيححححه يو يحححححوليححححهُ

امحححيححح ُم ممحححن يسحححححححححفححح مر ي
الحححقححح يبححح مائححح ُل ُنححح عز ُل
أي ي
ضححححححححح م

ضححححححح َّم حهحححا
ت حيح يوافيحي حني مم حن ّشحححححححتَّحى إلححيحححه في ي

حححم يمححححنححححهيحححح ُل
ضحححححححححح َّم أيز يوا يد األي ي
يكحححح يمححححا ي
اريح م
صحححححححححح م

يفح يع َّبحححت مغ يشححححححححح ً
اشحححححححححا ثُ َّم يم َّرت كححححأنَّهححححا

ح يركحححبل ممحححن أُ يحححح ي
اظحححةي ُمحححجححح مفححح ُل
يمححح يع الصححححححححبححح م

مقومات الصعلكة التي ال تتوافر لكل صعلوك وهي سرعة العدو ،وهي وإن كانت تتوافر في غيره

فيعلن الشنفرى عن بع

إال أن هذه الموهبة قد تحققت لديه بصورة جعلته مضرب المثل في ذلك حتى قيل( :أعدى من الشنفري ،أعدى من السليك بن
السلكة) ،ويتعرض لنا ً
دليال محسوسًا على سرعته ،من خالل صورة التسابق إلى مورد المياه مع طيور القطا المعهودة بسرعتها
بين الطيور ،ولكن الشنفرى يفوقها في عدوه ،ويسبقها في الوصول إلى الماء ،فيشرب منه ويرتوي قبل أن تصل إليه ،فإذا ما
وصلت ال تجد إال ً
قليال من الماء .صور لنا الشنفرى صورة التسابق مع القطا إلى مورد الماء بأسلوب قصصي مثير ،ومجموعة
من الصور البيانية ،نذكر منها:
-

الكناية في قوله (أسدلت) والمعنى ال في من وراءها عدل االستسالل ،حيث أن القطا معروف بسرعته الفائقة ،إذ يقضي
ليلة كاملة للوصول إلى الماء ،إال أنه يصل متعبا بينما هو يصل بسرعة أسبق منه وبدون عناء ،كأن األرض انبسطت
لتسهل الطريق وهذا معنى جميل تستحسنه القلوب قبل األسماع.

-

استعمل جملة من التشبيهات:

_ كأن يوغياها حجريته......تشبيه مرسل مجمل.
_ فعبت غشاشا ثم مرت كأنها .....تشبيه مرسل مجمل.
فهذه الصور البيانية ركبها بشكل منتظم ،إذ شكلت بناءا فنيا رائعا ،فتكاد تشبه القصة ،فالداعي وراء استعماله لهذه الصور هو
االعتداد بالذات واإلحسا

بالتميز والتفرد ،أما جماليا فأضاف إلى الوصف دقة ،بحيث استحضر كل ما عاشه أمال القارئ يعيشه

تجاربه.
المحور الثالث جاء على وصف حياة الصعاليك العصيبة مفصال ،واستعرض الشاعر لنا صور الصعاليك بوصف دقيق،
وتجسدها على وجه أجمل وأد من خالل أخيلته الواسعة التي تمتزج بتجربته الش صية،

ومنها افتراش األرض وااللتحاف بالسماء ،وتوسد الزراع ،وجسمه قليل اللحم وبارز العظم ،عندما ينال مستلقيا ً على األرض
ويتوسد ذراعيه النحيفتين كأنها مرفق االقدل:
اشحححححححهيححححا
ض عنحححد اف مت ير م
وآ ملفُ يوجحححهي األير م

اسححححححححححنُ يقحححح َّحححححح ُل
مبححححأيهححححديأي ُتححححنحححححبححححيحححححهُ يسححححححححححنيححححح م

ُوضحححححححا كح َّ
وصححححححححهُ
حأن فُ ُ
يوأيع ح مد ُل يمنح ً
صحححححح ي

فيحححح مهحححح يى ُمححححثَّحححح ُل

الي معححححبل

مكحححح يعححححابل د ييحححححاهيححححا

وأيضا وصف يشعره بسبب عدل الغسل والتسريح والفلي التصق بعضه في بع

:

ضحححححححححاف إ يذا ه َّيبحححت لحححه الرع ي ُح طييَّ يرت
يو ي

ليححححح يبححححح مائححححح يد يعحححححن أيعححححح ي
طححححح مافحححححه يمححححح ُاتححححح ير َّجححححح ُل

بي ح مع حيححح لد مب ح يم حسع الحححده ح من يوال حفي حل ح مى يع حهحححدُه

ليححححهُ يعححححبيححححسل يعحححح ل
اف ممححححني الححححغيسحححححححححح مل ُمححححححححح مو ُل

صوني من أعدائهم ،فالموت يحضرهم في كل لحظة حتى اليستطيع أن ينال
والصعاليك بسبب كثرة جرائرهم فهم ُمتيربَّ ُ
نوما ً عميقا ً ،وهم أخف رأسا ً من الذئب في نومهم:
تيححح ينحححا ُل إ يذا يمحححا ينحححا يل ييحححقحححظححح يى ُعحححيُحححونُحححهحححا

محححححثيححححاثًححححا إلححححى

يمححححكححححرُو مهححححه

تيححححتيحححح يغححححلحححح يغحححح ُل

وهذا الشعور مثل الحمى تأخذه دوما ً ،عندما غلب عليه فيرجع إليه مرة ثانية ،فهو في كل لحظة مستعد لضد الهجول واإلغارة
من أعدائه:
ول يمححححا يتحححح يزا ُل يتحححح ُعححححودُه
يوإملححححفُ ُهحححح ُمحححح م

معححححييححححادًا يكحححح ُححححح َّمححححى الححححرع بحححح مع أيو مهحححح يى أيثححححقيحححح ُل

إّ يذا يو يرديت أيصححححححححححديرتُححححهححححا ثُحححح َّم إنَّححححهححححا

تيححححثُححححوبُ فيححححتيححححأيتعححححى ممححححن تُحححح يحححححيححححت يو ممححححن يعحححح ُل

فال حال له إال أن يتسلح نفسه بالصبر وقلب السمع:
َّ
يفحححإمنححى لي ح يم حولي حى
الصحححححححب ح مر أيج ح يتحححابُ بي ح َّزهُ

ب َّ
السححححححححم ح مع يوالحح يح حز يل أينحح يعححح ُل
يع حلي حى ممححثححح مل قي حلححح م

ويت ذ قلبا ً شجاعا ً ،وسيفا ً مسلوالً ،وقوسا ً طويل العنق عزاءاً له بدالً عن قول ارتحل عنهم ألنه لم يجد فيهم خيراً إال الكراهة:
ازيحححا ً
وإنعحى كح م
حفحححانحى فيحقححح يد مححن لححيححس يجححح م

مبحححححُسححححححححححنحححح يى وال فححححي ُقححححر مبحححح مه ُمحححح يتحححح يعحححح َّلحححح ُل

يثحححاليثيححححةُ أصححححححححححححححاب :فحححؤا لد ُم يشحححححححححيَّحححح لع

ححيحححت وصحححححححححفحححرا ُء يعحححيححح ي
وأبحححييححح ُ إصحححححححححلح ل
طححح ُل

والسالح يعتبر جل مال الصعاليك ،ف صص الشنفرى في هذه القصيدة وصف قوسه في بيتين ،وافت ر بحسن صناعة قوسه ،وهو
ماهر في الرمي وال ي طأ هدفه ،عندما خرج ال َّسهم من القو

فيسمع صوت امرأة تنوح كأنها فقدت ولدها:

ه حيح ت ح ُو ل
س الح ُحم حت ح ُو من يي حزيححنُحهحححا
ف مححن الح يحم حل ح م

ومححححححححح يمحححح ُل
ير ي
صحححححححححح مائحححح ُع منححححيححححطيححححت إلححححيححححهححححا ي م

إذا يز َّل عحنحهحححا َّ
السححححححهح ُم يحنَّححححت كححححأينَّهححححا

ُمحححححح ير َّزأيةُ يعححححححجححححححليححححححى تيحححححح مرن

وتُححححححعحححححح مو ُل

كما أثبت ذلك في بيت آخر ،أقتل رجاال فأصبحت زوجاتهم أيامى وأوالدهم يتامى:
ت منسحححححححححح يوانًححححا يوأييححححتيححححمحححح ُ
فيححححأييَّححححمحححح ُ
ت إملحححح يدةً

ت يكححححح يمحححححا أيبحححححديأ ُ
يو ُعحححححد ُ
ت يوالحححححلَّحححححيححححح ُل أيلحححححييححححح ُل

على الرغم من أن السالح يعد أهم وسيلة لحماية الحياة من األعداء ،وخاصة القو

فهو مهم جدا بالنسبة للصعاليك ،ولكن

الشاعر في ليلة شديدة البرد فيها ال يطا  ،فلم يجد شيئا ليستدفئ به؛ فاضطره البرد القار

المفضل لديه ،وتقطيع

إلى إيقاد القو

أسهامها ليستدفئ بنارها من شدة البرد:
يو يلحيح يلحححة نحي ححس ييصححححححطيلمى القيو ي يربهيححححا

يوأيقحححححطُححححح ُعحححححهُ الح َّ
ححححال متحححححى بمحححححهيحححححا ييحححححتيحححححنيحححححبَّححححح ُل

يدعيسحححححح ُ
صحححححححبيتمى
ت يعليى غيطش يوبيغش يو ُ

ُسحححححححححححح يعححححححا لر يوإمر مزيحححححح لز يو يوجحححححح لر يوأيفحححححح يكحححححح ُل

ت نمسحححححححححح يوانًححححا يوأييححححتيححححمحححح ُ
فيححححأييَّححححمحححح ُ
ت إملحححح يدةً

ت يكححححح يمحححححا أيبحححححديأ ُ
يو ُعحححححد ُ
ت يوالحححححلَّحححححيححححح ُل أيلحححححييححححح ُل

نالحظ أن الشاعر قال بإغارة في ليلة باردة التي أجبرته على أن يتدفئ فيها بإيقاد قوسه من البرد ،مع ذلك خرج في الظلمة
والمطر متوجها إلى مقصده ،فالبرد أمسكه من ال ارج والجوع أمسكه من الداخل حتى ارتعش جسمه من البرد وال وف ،ولكنه
وصل إلى هدفه ونفذ العملية بسرعة خاطفة ،والبنية في هذين البيتين جاءت على صيغة المتكلم فال ت لو من المبالغة والغلو ،من
أجل إقناع المتلقي صاغ الشاعر األبيات التالية على صيغة الغائب بشكل طرح السؤال واإلجابة عليه ،ليزيد ثقة الحدث ،ويقنع
المتلقي ،ليتأثر بأثره ،ويشعر بأنها موضوعية وليست ذاتية ،وواقعية وليست أسطورية:
يصححححححححا مء يج حالم ًسححححححححا
يوأيصححححححبي يح يعنعى مب حال ُغ يم ي

ي
وآخححححح ُر ييسحححححححححححأ ي ُل
ان :يمسحححححححححححؤُولل،
فيححححح مريحححححقيححححح م

فحححقحححالُحححوا :لح ي
ححقحححد هيحححرع ت مبحححليحححيحححل مكحححاليبُححح ينحححا

فح ُ
حححقحححح ي
لححححنححححا :أي مذئححححبل يعححححسَّ أيل يعححححسَّ ُفححححر ُعحححح ُل

ُ
فححقحح ي
لححنحححا :أي مذئحححبل يعححسَّ أيل يعححسَّ ُفححر ُعححح ُل

فيحححححقُحححححلحححححنيحححححا قيححححح ي
طحححححاةل مريححححح يع أيل مريححححح يع أيجححححح يد ُل

ك ممححححن مجححححنع أليبحححح ير ُح ي
فححححإن ييحححح ُ
ارقًححححا
طحححح م

يوإن ييحححح ُ
ك إمن ًسححححححححححا يمححححا يكححححهيححححا اإلنححححسُ تيححححفحححح يعحححح ُل

أما من ناحية البنية فهذه القصيدة قد جاءت على بنية متماسكة بعضها بعضا ً ،وحققت الوحدة الموضوعية من ناحية ومن
ناحية أخرى حققت الوحدة العضوية ،فالموضوع الرئيس جاء على وصف حياة الصعاليك ،وأداره الشاعر حول حياته العصيبة
في الصحراء ،وأربطه بعدة مواضيع جانبية يترابط بعضها بعضا ً ترابطا ً ،إلخراج صور دقيقة متلونة من خالل الكلمات
المستوحية التي تتدفق في صدره ،فكل الصور كانت مترابطة كأنها تسرد تجربة الشاعر في الصحراء على شكل مسلسلة ،يمكن
للقارئ رصد صورة الذئاب الجائعة أو القطا الظامئة أو اإلغارة في الليلة الباردة التي أيَّم فيها نسوانا ً وأيتم ولدة ،وكل التصوير
مرتبط بجر

موسيقي ينقل األحداث إلي القارئ ،ومن وحي هذه الصور الم تلفة المتنوعة التي ترابط باإلطار العال نرصد

مشاعر التشاؤل والعواطف المأساوية التي ش َّكلت إحساسا ً عاما ً بالمعاناة والقهر.
أما من ناحية اللغة فهذه القصيدة وردت فيها بع

الكلمات الغريبة فيصعب على القارئ أن يفهمها إال باالستعانة بالقامو ،

لنضرب مثال بالبيت التالي:
يدعيسحححححح ُ
صحححححححبيتمى
ت يعليى غيطش يوبيغش يو ُ

ُسحححححححححححح يعححححححا لر يوإمر مزيحححححح لز يو يوجحححححح لر يوأيفحححححح يكحححححح ُل

لعل هذا السبب يرجع إلى أمرين :األول يتعلق ببيئة التي يعيش فيها الشاعر ،والثاني يتعلق بما أراد الشاعر أن يصفها من
الحيوان المتوحش في الصحراء ،ربما هذه المفردات أو الكلمات عند أهل البدو مألوفة ومعروفة ،ألنها كلها تجري تحت وصف
حياتهم وتجربتهم.

أما من ناحية األسلوب فهذه القصيدة لديها بع

القضايا اللغوية في التركيب التي تربط بموضوع القصيدة عالقة وثيقة ،فهي

تمثلت في الفصل أو التقديم والتأخير بين أركان الجمل ،لنأخذ بيتين باعتبارهما مثاالً:
أقححيححمححوا بي ح من حى أمححي صحححححححححدو ير يم ح مط حي حَّح كححم

فحححححإنحححححي إلحححححى قحححححول سحححححححححححواكحححححم أليمحححححييححححح ُل

في صدر البيت فصل الفعل والمفعول به بجملة النداء بني أمي ،وفي عجزه فصل بين خبر إن بشبه جملة متعلقة إلى قول
سواكم.
ولححي دونححكححم أيه ح ُلححوني مسححححححححيححح لد يع ح يم ح َّلححسل

وعححححححرفححححححا ُء يجححححححيححححححأ ي ُل
وأيرقيححححححطُ ُزهححححححلُححححححو لل
ي

في صدر البيت ق َّدل ال بر لي وأ َّخر المبتدأ أهلون ،وفي عجزه ق َّدل الصفة عرفاء وأ َّخر الموصوف جيأل ،من األرجح أن
هذه القضية تتعلق بالعوامل المؤثرة في ش صيته ،فالتعامل السيئ من قومه أضطره إلى االرتحال عن موطنه الذي نشأ وترعرع
فيه ،وتأثر قلبه بذلك التعامل إلى حد أن ينظر المجتمع بمنظار الكراهية ،وتعج كل القصيدة بالف ر الذاتي والعواطف المأساوية
مرتبطة بالتشاؤل والقهر المسيطر عليه ،وتعكس المتناقضة بين موطنه األول وموطنه الثاني ،كأن الحياة المتناغمة التي يتطلع
الشاعر إليه ا بعيدة المنال ،وحياة الشقاء المكروهة التي رفضها الشاعر قريبة الوصول ،وأيضا نالحظ أن قافية القصيدة جاءت
على اسم التفضيل وصيغة أفعل بما يساوي ثُلث القصيدة ،فعكست نفسية الشاعر على صورتين متناقضتين ،الطيعب األقصى
والقاسي األقصى.
م

الخاتمة:
سلطت هذه الدراسة الضوء على دراسة المية الشنفرى دراسةً أدبيةً نقديةً ولغويةً وبالغيةً ،حيث ظهر في المقدمة الحديث
عن أصالة المية الشنفرى ومنزلتها بصورة م تصرة ،وجاء بالتمهيد التعريف على مفهول الصعلكة وطوائف الصعاليك ،وأسباب
تصعلكهم ،ثم جاء الحديث عن سيرة الشنفرى واستعراض مناسبة القصيدة والعوامل البيئية والنفسية في صياغتها ،وعرض النص
الكامل مع الشرح المبسط ،وبعد ذلك تم تسليط الضوء على تحليل النص وتذوقه من حيث البناء الفكري واللغوي والبالغي
واألسلوبي بغية الوصول إلى الهدف المرجو.
يالحظ أن الشاعر نسج صورة واضحة عن حياة الصعاليك ب يوطه ال يالية زاخرة تجربته الش صية ،فجاءت القصيدة
مطابقة كل المطابقة لش صيته بما فيها من مقومات ،وعقليته بما فيها من عمق ونضوج ،وظروفه بما فيها من قسوة وجفاف،
حتى كانت القصيدة مرآة صقيلة نرى فيها الشنفرى وحياته بوضوح.

أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:
 الصعاليك هم طائفة متكونة من أغربة العرب وال لعاء والفقراء ،فهم يتشاركون بعضهم بعضا في السراء والضراء.-

والصعلكة كان شكالً إيجابيا ً ومضطراً في ذلك الوقت رغم أنها قامت على السلب والنهب ،ألن هؤالء الصعاليك يعيشون
في الحرمان من الحصول على نصيب ما ينبغي عليهم ،ويعانون بالهوان والضعة فلجؤوا إلى أخذ سالحهم ليدافعون عن
أنفسهم بالغزو والسطو ،ويأخذون نصيبهم في الحياة بوسائلهم.

 المية الشنفرى قصيدة طويلة من عيون الشعر العربي ،وحظيت بأهمية كبيرة بين القصائد العربية ،فقد شرحها كثير منالعلماء عبر العصور األدبية الم تلفة،

لعل السبب في تلك األهمية راجع إلى ما تميزت به من قوة في البناء وجودة في السبك ،أضف إلى ذلك طبيعة موضوعها،
وهي مرآة صافية تعكس أوجه الحياة والثـقافة العربية القديمة ،وخاصة حياة الصعاليك وروحهم البدوية.
 تبين لنا أن الشنفرى يتصف بجملة من الفضائل والقيم ،يأتي في مقدمتها الشجاعة واإلقدال ،التي لم تكن تعني التهوروالطيش ،بقدر ما كانت تعني اإلقدال في مواضع اإلقدال واإلحجال متى دعت الضرورة لذلك.

التوصيات:
 أوصى بإجراء دراسة أدبية حول قصائد أخرى للشنفرى. يؤخذ بعين االعتبار في دراسة شعر الصعاليك لما فيه من الحكم والقيم. أوصى بالتعرف على جوانب أخرى في المية الشنفرى حيث لم يتم حتَّى اآلن ،ورصد مالمحها الفنية مقارنة بالعناصرالفنية.
-

أوصى بإجراء دراسة مقارنة بين المية العرب والمية العجم ،إلبراز الجوانب الفنية الم تلفة بينهما.

 -أوصى بتصميم وحدات دراسية من المية الشنفرى على أسس علمية سليمة وتوظيفها في تدريس اللغة العربية.
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ملخص البحث:
يعالج هذا الاقال قضية فلسفية تتعلق باجال الايتافيزيقا من زااية سنظر الفيلسوف الفرسنسي الاعاصر اتيان تلسون ،بحيث يديو
إلى إيادة التفكير في تاريخ الفلسفة اخاصة فلسفة العصر الوسيط من أتل فهم أهم التحوجات التي يرفها الفكر الفلسفي يبر
التاريخ.
سنحاال في هذا الاق ال إبراز الفكر التاريخي الذي يدافع ينه تلسون من خالل تتبع تطور مفهومين أساسيين في تاريخ الفلسفة
اهاا :الوتود االااهية .امن خالل تتبع تناال هذه الافاهيم يند أهم الفالسفة يتبين أن اإلشكال الاركزي الذي لم يتم تجاازه منذ
البدايات اجاالى للايتافيزيقا ،يتاثل في تلك العالقة القائاة بين مفهومي الوتود االااهية امدى أسبقية أحدهاا يلى اآلخر.
يدافع اتيان تلسون ين تصور القديس توماس األكويني الذي يتبنى أسبقية الوتود ين الااهية ،افي سبيل هذا التوته ترتبط
الفلسفة بالواقع فتصبح القضايا الوتودية اان كاسنت ذات طبيعة ماهوية ،من صلب الواقع الوتودي للكائن الاوتود ااقعيا،
ابالتالي تصبح القضايا الايتافيزيقية قضايا تعالج الواقع الوتودي أا ما يسايه تلسون الوتود الواقعي أي  l’existenceامن
تم تتحقق الغاية من الاقال اهي اجاسنتقال من الوتود  l’êtreإلى الوتود الواقعي .l’existence
يعال اتيان تلسون يلى مقاربة موضوع الوتود االااهية من خالل العودة التاريخية لقراءة تاريخ الفلسفة منذ أصولها األالى
التي تعود لليوسنان ،ثم يربطها بالعصر الوسيط في شقيه اإلسالمي االاسيحي ايركز خاصة يلى اإلصالح الذي قام به القديس
طوماس األكويني ،ليقول بأن ما تاء به ديكارت في القرن 71م لم يكن فتحا ديكارتيا محضا الم يكن يبقرية ديكارتية ،اإسناا هو
يال تاريخي ساهات فيه يدة شخصيات فلسفية ،بل اثقافات مختلفة ،خاصة اجاصالح الفلسفي الذي توته القديس طوماس
األكويني في القرن الثالث يشر من خالل تعل الوتود يسبق الااهية أا بصيغة أخرى تعل الااهية تابعة للوتود.
الكلمات المفتاحية :الوتود ،الااهية ،الوتود الواقعي ،ميتافيزيقا الواقع.
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Abstract:
This research paper tackles a philosophical issue in the realm of metaphysics, still from the
contemporary French philosopher Etienne Gilson’s perspective as he calls for rethinking the
history of philosophy, especially the philosophy of the Middle Ages, in order to understand the
most important transformations that philosophical thought has known throughout history.
In this research, I try as a researcher to shed light on the historical thought in view of Gilson’s
ideas and understandings, and through tracing the development of the two basic concepts in the
history of philosophy: being and essence. As we explore more these two concepts in the works of
other major philosophers, there emerges the problematic of the (dialectic) relationship between
‘being ’and ‘essence ’in term of precedence, which has remained unsolved since the early
beginnings of metaphysics.
In this context, Etienne Gilson argues for the conception of St. Thomas Aquinas adopting the
primacy (precedence) of being (existence) over essence. This means philosophy relates to reality
in the sense the existential issues, and regardless of their essential nature, are in the core of
(existential) reality of all beings. Thus, all metaphysical issues deal with reality or what Gilson
calls existence (being), to which this research refer or explore, so particularly with regard to the
conceptual transition from 'l'etre' to 'l'existence'.

Keywords: Being, Essence, Realistic existence, the metaphysics of reality
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تقديم
يؤكد الفيلسوف إتيان تلسون  Etienne Gilsonمنذ بداية أطراحته األساس الاتضانة في كتابه الاركزي "الوتود
االااهية" ،1بأن الحاتة الفلسفية الاعاصرة للبحث في ميتافيزيقا الوتود ما هي في الحقيقة إجا مقدمة لكل فينومينولوتيا ،2حيث
ايتبر أن ميتافيزيقا الوتود الحقيقية لم يسبق لها أبدا أن امتلكت الفينومينولوتيا بالشكل الذي يكون لها الحق فيها،
فالفينومينولوتيا الاعاصرة ليس لها ميتافيزيقا ،االتي ياكنها احدها أن تؤسسها .3لكن السعي سنحو هذا الاسعى ياكنه – حسب
إ .تلسون – أن يؤدي إلى خطأ توهري يتاثل في محاالة تعل الفينومينولوتيا تؤسس في ذاتها ميتافيزيقا خاصة بها .4فكل
الاحااجات التي ايتبرت الفينومينولوتيا باثابة بحث في أسنطولوتيا الوتود ،غالبا ما تنخدع في كوسنها فينومينولوتيا حول
الوتود الفعليL’existence 5الذي تعال يلى اصفه،

1

مع سنشر كتاب الوتود االااهية ( ،)7491اقتحم تيلسون حقًا الجدل الفلسفي الاعاصر ،ماا دفع الكثيرين مان لم يساعوا أبدًا ين الوتود إجا

من خالل الوتود االعدم أا الفصل األال من  ،Wissenschaft der Logikيلى اجايتراف بأن هذه كلاة "الوتود" ،التي حاال التقليد الاثالي
دان تداى حذفها من الافردات الفلسفية ،محاية ،إن لم يكن رباا "مصير الغرب" ،يلى األقل مكان أحد أقدم الخالفات اأكثرها ثباتًا .بعد ذلك،
اقتنع الكثيران ،من خالل قراءة تيلسون ،أن القديس توماس احتل في هذا النقاش مكاسنًا كان يلى األقل أصليًا اها ًما ،الم يعد مساوحًا بتجاهله،
حتى اقبل كل شيء إذا أراد الارء أن ينحاز إلى تاسنب في الجدل .ثم شنتها الوتودية ضد الااهوية الافترضة للتقليد بأكاله» .
يرتبط النقاش الفلسفي الذي رسخه ا .تلسون من خالل كتاب الوتود االااهية بضرارة إيادة قراءة تاريخ الفلسفة خاصة في شقها الوسطوي.
ياكن العودة إلى كتاب .Pierre Aubenque, Etienne Gilson et nous
 2الفنومينولوتيا هو تيار فلسفي من القرن العشرين أسسه إدموسند هوسرل بهدف تعل الفلسفة تخصصًا يلايًا .يأخذ اساه من منهجه ،اهو فهم
الواقع كاا يُعطى ،من خالل الظواهر .إسنها تجعل الفلسفة الدراسة االتحليل الانهجيين لتجربة العيش ،امحتويات الويي اتركيبات حقائق الويي
بايتبارها سنفسها ظ اهرة فكرية تفكر في سنفسها اتفكر في العالم .في أال يال رئيسي له ،التحقيقات الانطقية ( ،)7417-7411أسس هوسرل،
خالفًا للنزية السيكولوتية في العلم امعارضة للايتافيزيقا ،يلم الظواهر كعلم يهدف إلى إيطاء أساس للعلوم الطبيعية ،االتي يعتبرها غير قادرة
يلى " توضيح يال قة اإلسنسان بالعالم .ياكن العودة كذلك لكتاب أزمة العلوم اجااربية االفنومينولوتيا الترسنسندسنتالية ،إدموسند هوسرل ،ترتاة
إسااييل الاصدق ،الانظاة العربية للترتاة ،الطبعة األالى .8111
)(Gilson, L’être et L’essence, p.22

3

Ibid. p. 332

4

 5مصطلح الوتود في حد ذاته غامض ،فهو يغطي معاسني متعددة .في اللغة الشائعة يشير إلى حقيقة الوتود ،االوتود بطريقة حقيقية ،ابالتالي
يتم استخدامه في استخدام غير محدد بنفس القدر من قبل العديد من الفالسفة كاكافئ لاصطلح "الوتود" .باإلضافة إلى حقيقة الوتود ،فإسنه
يتدخل ،كاا يقول ، Petit Larousseفي العديد من التعبيرات الشائعة لإلشارة إلى مدة (اتود طويل) ،باعنى الحياة (سئم الارء من اتوده)،
أسلوب حياة (ل تغيير اتود الارء) ،اما إلى ذلك في الايتافيزيقيا ،اجا سياا في توماس األكويني ،يتشكل مع مصطلح "الجوهر" زاتان
مكاالن ،االجوهر سيكون أفكار األشياء ،اما هي "في ذاتها" االوتود حقيقة أن تكون في الواقع ،يلى أن تكون قد ُخلقت للاؤمنين.
امع ذلك ،بالاعنى اجاشتقاقي ،فإن "الوتود" له معنى أكثر دقة .الوتود (بالالتينية القدياة  ،exsistereأا  exsistereالسابقة)" ،أن تخرج من"،
"أن تظهر ،لتظهر سنفسها"  ،7يفسرها بعض الفالسفة يلى أسنها "أن تكون خارج الذات" ،ابالتالي تكون قريبة من األشياء .سنقرأ في قاموس
 Gaffiot 2أن الفعل ( exsistoموتود) في الالتينية له معنيان رئيسيان .الاعنى  :7أن تخرج من ،اأن تنهض من ،اباجاشتقاق ،اتولد منها.
الاعنى  :8أن تقوم ،لتظهر ،لتظهر سنفسك 3 .من الواضح أن هايدتر سيستغل هذا الاعنى الثاسني .باعنى "الوتود خارج الذات" ،جا ياكن تطبيق
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بيناا اجاسنطولوتيا التي تعتبر سنفسها فينومينولوتيا تسيء فهم الطبيعة الحقيقية للوتود بايتباره موتودا الذي تديي باألحرى
بأسنه موضويها الخاص ،لكن ،ارغم ذلك فان الاهم بالنسبة لايتافيزيقا الوتود أن ترتكز يلى فينومينولوتيا تتجاازها دان أية
إمكاسنية لكي تنفصل ينها.6
ين القصد من اراء هذا النقد ،هو تاوقع ميتافيزيقا الوتود حسب إتيان تلسون ،من أتل إيادة تأسيس العالقة بين الايتافيزيقا
اكل التيارات الفينومينولوتيا الاعاصرة ،يلى أساس إيادة طرح سؤال الوتود االكائن االااهية ،اذلك بالعودة لصفحات
التاريخ الفلسفي امساءلة مختلف الاحطات ااجاسنتقاجات ،احتى اجاسنزجاقات التي ساهات في تحوير اتغيير مفهوم الوتود ،الذي
يعتبر منبع كل التأمالت الفلسفية ،افي الوقت سنفسه ،الاصب الذي يجعل من الوتود امن اتود الاوتود حجرة الزااية في كل
بناء فلسفي للايتافيزيقا.

أهمية البحث:
يهدف هذا البحث إلى التعريف أاجا بفيلسوف فرسنسي معاصر  7411/7119سنشأ في بيئة فكرية مسيحية الدياسنة لكنها يلااسنية
التوته ،اتؤمن بالفكر الوضعي خاصة مع هيانة هذا الناط من التفكير في الجامعة الفرسنسية من أمثال اميل داركهايم ااميل
بريي ...االذين يعتقدان بأن الارحلة الوسطوية أا العصر الوسيط هو يصر الظلاات لم يعرف أي ابداع فلسفي ،بل هو مجرد
اتترار اهرطقة يلى هامش الفلسفة اليوسناسنية .الذلك قام اتيان تلسون باعية فالسفة آخرين أمثال تان ماريتان ابرغسون يلى
العودة للتاريخ الفلسفي اخاصة الفترة الوسطوية االعال يلى سنبش مضامينها من أتل التحقق من مدى صدق الديوى الوضعية
التي تبخس العصر الوسيط فكريا افلسفيا.
هدفنا في هذا البحث مزداج الرؤية :فان تهة سنريد أن سنسلط الضوء يلى فكر اتيان تلسون فياا يتعلق بفلسفته الاستندة يلى
التاريخ االتحليل الفلسفيين ،امن تهة أخرى سنسعى إلى تعايق النقاش حول قضية جا تزال لها راهنيتها في العالم العربي ،اهي
مدى مساهاة الفلسفة الوسطوية اخاصة اإلسالمية منها في ركب الحضارة اجاسنساسنية اذلك ما يحاال أن يبرز اتيان تلسون الو
بطريقة محتشاة ايبر اساطة القديس طوماس األكويني.
أهداف البحث :تهدف هذه الدراسة إلى معالجة قضية فلسفية ترتبط بعاق الوتود اإلسنساسني من خالل التفكير في دجالة الوتود
بايتبار اجاسنسان كائن ميتافيزيقي ،يفكر في اتوده الذاتي ااتوده الجاايي ،من أتل تاثل أرقي للعالم الذي يجد سنفسه فيه.
الذلك سنهدف من هذا النقاش الفلسفي بلوغ األهداف التالية:

"الوتود" إجا يلى اإلسنسان الذي يتحدث بشكل صحيح ،اليس يلى األشياء البسيطة :فقط اإلسنسان موتود .بهذا الاعنى ،تستخدم الوتودية اتان
بول سارتر هذا الاصطلح .سنفس الشيء مع مارتن هايدتر في كتابه "الوتود االزمن " امع إيااسنويل ليفيناس .الوتود يند هايدتر يخص
اإلسنسان فقط .األشياء االحيواسنات ببساطة هناك .في الوتود ،سنجد فكرة الحياة ،مع هشاشتها ايدم اليقين فيها ،الكن أيضًا فكرة الحركة ،ين
"ضرارة الوتود" أا "توفير مساحة للوتود"( .يُفهم يلى أسنها التعرض للوتود) الذي يتعلق فقط بالدازين.
Ibid. p. 332
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 التأمل في قضايا ميتافيزيقا الواقع يند اتيان تلسون كطريق ماكن لفهم الواقع اإلسنساسني الاعقد ،من أتل فهم التداخل
الحاصل بين الايتافيزيقا االواقع.
 تعايق النقاش في القضايا الايتافيزيقية ليس بايتبارها ترفا فكريا ،بل بالعكس ،من خالل ايتبارها مسؤالية ااقعية
تخاطب ياق الوتود لكل اسنسان.
 فتح مجال النقاش بين الباحثين الاتخصصين في مجال الفلسفة االعلوم اجاسنساسنية يلى العالقة القائاة بين القضايا
الايتافيزيقية الانسية اااقع الحياة اجاسنساسنية في الواقع الاعيش من خالل أطراحة اتيان تلسون التي تبدا غائبة بين
تاهور الباحثين في العالم العربي.


إيادة النظر في التاريخ الوسيط الخاص بتطور األفكار االتحقق من مساهااته الكبيرة في اجاسنتقال سنحو الحداثة
الفكرية ،خاصة بالنسبة لنا سنحن أحفاد ابن سينا اابن رشد ،ألن ذلك من شأسنه أن يجعل سنظرتنا للحضارة اإلسنساسنية ذا
طبيعة كوسنية ااسعة تتجااز الخصوصية الضيقة.

 اجاهتاام بإيادة قراءة التاريخ الفكري اتاريخ األفكار ،من أتل الاساهاة في تقديم بدائل لتأايل الواقع االتنظير
للاستقبل.

منهج البحث:
إن الاعالجة الفلسفية ألشكال متعدد ينتقل ماا هو ثيولوتي لينفتح يلى البعد األسنطولوتي باا له من امتدادات فلسفية حتى العصر
الحديث ،هذا األمر يجعلنا أمام منهج يعتاد آلية التحليل التاريخي أي تتبع النصوص في تدرتها التاريخي دان اجاسنغااس في
البعد التاريخي ،ذلك أن العودة إلى التاريخ من أتل رصد التراكم امالحظة التحوجات ااجاسنتقاجات ،اقد سايدسنا يلى ذلك
تلسون سنفسه ،بحيث أن قبعة الاؤرخ لتاريخ األفكار هي من أهم النعوت التي التصقت بالفيلسوف .ابذلك سيكون تناالنا
للاوضوع فيه حضور للتسلسل التاريخي ،خاصة يندما سنتحدث ين مفهومي الوتود االااهية اتتبع تحوجاتهاا التاريخية منذ
اليوسنان إلى العصر الوسيط.
ابنفس األمر يكون الانهج التاريخي التحليلي حاضرا في تتبع تطور مفهوم اجاسنطولوتيا ضان تصور ميتافيزيقي يعود
ألرسطو ايعرف تدرتا تاريخيا تبعا لاحطات أساسية تتناال تحوجات مفهومي الوتود االااهية .لكن سيادة الانهج التاريخي جا
يعني أن هناك رؤية سنقدية لكل األفكار التي ياكن أن تؤطر هذا العال الخاص بالعالقة بين الثيولوتيا ااجاسنطولوتيا ،فال يسلم
هذا التصور من تصورات اأفكار اسنتقدت الطرح الجلسوسني فكان جا بد من اجاشارة إليها ،حتى تتوضح الصورة الكيال يتحول
الاوضوع إلى سرد تاريخي خطي لوتهة سنظر ااحدة لتاريخ تطور الفكر الفلسفي في العصر الوسيط.
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 -1نحو قراءة جديدة لتاريخ الميتافيزيقا.
من الاعلوم أن صفة الاؤرخ لتاريخ الفلسفة ،7طغت يلى طبيعة األبحاث التي قام بها إتيان تلسون لاعالجة القضايا
الايتافيزيقية ،لكن هذا األمر جا يعدا ان يكون مدخال إليادة قراءة تاريخ الفلسفة ،الذي يعتبره إتيان تلسون مفتاحا لتعدد
القراءات ،خاصة في الفترة الاعاصرة .حيث هيانت النزية الوضعية 8في ربط الفلسفة بتاريخ تطور العلوم الطبيعية منذ أن
سيطر التصور الديكارتي الحديث يلى مسار تطور الفكر الفلسفي ،افق قراءة أحادية تنتقل من اليوسنان إلى العصر الحديث
بشكل تجزيئي ااختزالي .كاا اسنه ينتقد التوتهات الاعاكسة الانبثقة ين الكاسنطية الجديدة التي تسعى سنحو استكاال الاشراع
الكاسنطي ،9االاتاثل في توسيع القراءة العلاية للطبيعة سنحو مجال يلوم الراح  ،Science de l’espritبشكل يضان الوج
يالم ما بعد الطبيعة اا الايتافيزيقا باا يضان معالجة قضايا يلم الوتود  Science de l’êtreكقضايا معرفية يتم دراستها من
طرف مختلف يلوم الطبيعة .10فهو يرفض من تهة ،اجارتااء في أحضان النزية العلاوية الوضعية  ،positivismeامن تهة
أخرى ينتقد تحويل قضايا ميتافيزيقا الوتود سنحو قضايا اتودية افق الانهج الفينومينولوتي،

 7يعرف اتيان تلسون (  )7411 -7119في اجااساط العلاية االفلسفية الفرسنسية بكوسنه مؤرخ للفلسفة امدرس لتاريخ الفلسفة خاصة الارحلة
الوسطوية منها بكوليج دافراسنس منذ  7487الى 7497الم تانعه هذه الصفة من دخول غاار النقاش الفلسفي حول مدى أصالة الفكر الوسطوي
الاسيحي خاصة في تحليله لفكر القديس توماس األكويني امن خالله إيادة فتح النقاش حول التحقيب الفلسفي السائد في األاساط الفلسفية الغربية
ايدخل في سنقاش مع ألاع مؤرخي الفلسفة أمثال بدأ في دراسة الفلسفة اتابع دراس فيكتور دلبوس اداركهايم اليفي برال في تامعة السوربون،
ماا تعله يقرأ القديس توما األكويني .في الثالثينيات من القرن الااضي ،ااته سنقاش معارضين (في فرسنسا ،براسنشفيك Brunschvicgابريهير)
 Bréhierاأسنصار (ماريتين Maritainاتيلسون )Gilsonللفلسفة الاسيحية .في إطار هذا النقاش ،يتساءل تيلسون ياا إذا كاسنت يبارة
الفلسفة الاسيحية ليست متناقضة في حد ذاتها ،اما إذا كان الدين االفلسفة جا يتعارضان بشكل غير قابل لالختزال .مشيرًا إلى أسنه "إذا لم يكن
هناك سبب مسيحي ،فياكن أن يكون هناك ماارسة مسيحية للعقل" ،يوضح أن مشاكل اتود هللا ،اخلق العالم من العدم ،اخلود الراح أا
الحرية .سوف يدخل الفلسفة بفضل الاسيحية.
8

الوضعية هي تيار فلسفي تأسس في القرن التاسع يشر من قبل أاغست كوسنت ،اريث اسناقد يصر التنوير في القرن الثامن يشر االذي يقدم

بصرامة الاعرفة الاكتسبة جاختبار الحقائق .لذلك فإن الوضعية العلاية ألاغست كوسنت تتاسك بالعالقات بين الظواهر اجا تسعى إلى معرفة
طبيعتها الجوهرية :فهو يؤكد يلى القواسنين العلاية ايرفض البحث ين األسباب األالية .يبني أاغست كوسنت فلسفة العلم التي تبدأ من الرياضيات
لتصل إلى يلم اجاتتااع االعلوم السياسية ،باإلضافة إلى فلسفة التاريخ التي تتصور العالية التاريخية كخطوة سنحو يقالسنية يلاية أكبر
("إيجابية") .اأقل من الالهوت االتكهنات الايتافيزيقية حول الحقائق الاتعالية "قاسنون الحاجات الثالث" .بعد افاة كوسنت يام  ،7191سريان ما
ابتلي التيار بالعديد من التوترات الداخلية .امع ذلك ،تركت الوضعية بصااتها يلى العديد من مجاجات الفكر في القرن التاسع يشر ،حيث
مارست تأثيرًا ،من بين أمور أخرى ،يلى الطب  ،7االتجريبية الانطقية ،ايلى التيارات الاختلفة التي ليست كلها مترابطة (مثل الوضعية
القاسنوسنية ،ابعض التيارات اإلسنجليزية الاشتقة من  Comtianاإليثار ،أا حتى الوضعية الجديدة الاعاصرة
9من سنوات  7141إلى  ،7141يال كاسنط يلى يال سنهائي  -لم يكتال خالل حياته  ،Opus postumum -االذي يتعلق بـ "كل الفلسفة" .إسنها
مسألة استكاال "اجاسنتقال من الابادئ الايتافيزيقية األالى لعلم الطبيعة إلى الفيزياء .يجب إسنجاز هذه الاهاة ،اإجا فإن سنظام الفلسفة النقدية سيكون
له فجوة لم يتم استكاالها.
)- ( Gilson, The unity of philosophical experience. Scribner’s sons . P.136
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بحيث تصبح قضية فينومينولوتية محضة .11ايديو في الاقابل إلى إيادة طرح سؤال الوتود افق تطور تاريخي للايتافيزيقا،
يدمج مختلف الاراحل األساسية باا فيها الارحلة الانسية من تاريخها ،اهي الارحلة الوسطوية السكوجائية ،12التي يعتبرها
مرحلة أساسية ساهات في استيعاب الاوراث الفلسفي اليوسناسني ،اربطه بتحوجاته الاهاة خالل الارحلة الوسطوية بشقيها
اإلسالمي -اليهودي االاسيحي الكنسي .13الشيء الذي ساح باسنبثاق العصر الحديث كثارة لكل الاجهودات الفكرية اإلسنساسنية
التي مرت في تاريخ الفلسفة من اتل فك لغز الوتود .14
إن الاشراع الفلسفي الذي افتتحه إتيان تلسون منذ بداية سنوات العشرين من القرن الااضي ( ،)7473بدراسة حول
مفهوم الحرية يند ديكارت 15ااصوجا إلى مرحلة النضج ااجاكتاال مع دراسة " الوتود االااهية" ( .)7491هذا الاشراع منذ
البداية يفصح ين تصوره الاعاكس تااما لالختزال العلاي الوضعي ،أا ما يعرف بتجااز القضايا الايتافيزيقية العقياة أا
العدياة الجداى ،لكن في الاقابل يسعى سنحو ترسيخ حوار فلسفي أصيل مع التيارات الوتودية منذ كيرك تارد Kierkegaard
افينومينولوتيا هوسرل اهايدغر،
 77يعتبر اتيان تلسون يلى خالف فالسفة الفينومينولوتيا بأن الفلسفة ليس من أالوياتها أن تتحول الى قضايا حدسية تفكر في ذاتها من خالل
القضايا الفينومينولوتيا الاحضة ،بل العكس من ذلك فهي مديوة إليادة النفكير في قضايا اجاسنسان االعالم من زااية الايتافيزيقا التي بإمكاسنها أن
تتضان الفينومينولوتيا اليس أن تخضع الايتافيزيقا للانهج الفينومينولوتي .لازيد من التوضيح ياكن العودة لخاتاة الكتاب األساس الااهية
االوتود( )7491ص  389اما بعدها.
12مصطلح "مدرسي" ،الاشتق من الاصطلح ، scholaمشتق من الكلاة اليوسناسنية  scholêباعنى الكسل ،ااقت الفراغ ،االخاول ،االتي  -فياا
بعد  -تعني" :اجالتحاق بالادرسة ،أخذ الدارات" .في الواقع ،في العصور الوسطى ،كان رتال الدين العاديون فقط هم من امتلك" ، "scholêأي
اقت الفراغ للدراسة ،اترك لآلخرين (رتال الدين العلااسنيون ،اإلخوة العلااسنيون ،العلااسنيون ،إلخ) الرياية  -التي تعتبر تابعة  -للشؤان
الاادية.إن دراسة الكتاب الاقدس من أسس الادرسة .أن الترتاة السبعينية تُرتات من العبرية إلى اليوسناسنية في اإلسكندرية .تات ترتاة العهد
القديم بعد ذلك من العبرية إلى الالتينية بواسطة القديس تيرام ،الذي قام أيضًا باراتعة النسخة الالتينية القدياة للعهد الجديد ،ماا أدى إلى ظهور
Vulgate1.أصبح الفولجيت النص الارتعي الاطلق للافكرين الالتينيين في العصور الوسطى .جا ياكن الوصول إليه إجا للباحثين ،فهو أساس
الدراسات بال منازع .تخضع أيضًا للدراسة الادرسية التعاليم الرساية للكنيسة ،اجا سياا قرارات الاجالس ؛ كتابات القديسين أمثال القديس
أاغسطينوس االقديس هيلير اغريغوريوس الكبير ؛ األطراحات الانسوبة إلى ديوسنيسيوس األريوباتي ،اقبل كل شيء الكتب األربعة من
الجال ،حيث رتب بيتر لومبارد ،حوالي يام  ،7791تايع البياسنات االاشاكل الاتعلقة باإلياان الاسيحي كاا تم تحديدها امناقشتها افهاها من
قبل الافكرين الرئيسيين الكنيسة .تار الاصالحة بين أرسطو "الطبيب اإللهي" ااإلياان الاسيحي بشكل خاص من خالل محاالة حل التوترات
بين الفلسفة األالى (افقًا ألرسطو) االالهوت ،بعبارة أخرى بين ميتافيزيقيا يامة (سايت الفلسفة األالى جاحقًا) يلم الوتود ،أا الفلسفة) ايلم أن
تكون بامتياز (جاحقًا ،تخصص الايتافيزيقيا ،يلم الالهوت.
 13يديو اتيان تلسون في العديد من مؤلفاته بضرارة إيادة قراءة تاريخ الفكر الفلسفي من خالل قراءة تديدة تنفتح يلى فهم التالقح الذي حدث
في الفترة الوسطوية بين الفالسفة الاسلاون (ابن سينا اابن رشد) مع الفالسفة اليهود أمثال موسى بن مياون االفالسفة الاسيحيون أمثال القديس
توماس األكويني .ياكن العودة لكتاب  le thomismeفي الفصل الثالث الاعنون ب" اإلصالح الطومااي".
)- ( l’être et l’essence ; op. cité، p. 232
15في يام  ،7473دافع ين أطراحة الدكتوراه الخاصة به في  La Liberté chez Descartesاالالهوت في تامعة السوربون ايُين
محاضرًا في الفلسفة في كلية اآلداب في ليل.
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يلى أسنه يعتبر أن الحوار مع هؤجاء هو من أتل بلوغ التقاء اجاتجاهين حول قضايا ميتافيزيقا الوتود ،يلى ايتبار أن تأصيل
البحوث حول مفهوم الوتود L’êtreاالكائن  L’étantياكنها أن تؤدي سنحو اسنطولوتيا الكائن ضان حضن ميتافيزيقا أصيلة
تطرح بعاق سؤال الوتود.16
إن الثابت في الاشراع الفلسفي إلتيان تلسون هو ايتباره أن تاريخ الفلسفة ليس تاريخا مغلقا 17،بل إسنه تاريخ مفتوح يلى
تعدد القراءات ،جا ياكن اختزاله في مؤلف ااحد أا فيلسوف ااحد ،اكل الطرق االتفكير الفلسفيتين هي ماكنة ،شريطة أجا
تكون تلك الطرق يقياة .فتفكير الفيلسوف حول معطيات التاريخ ليست هي الطريق السليم اجا األحسن ،لكن طريق البحث ين
الحقيقة يجعلنا سننخرط في الطريق الذي اتدسنا أسنفسنا منخرطين فيه .إسنه طريق الكائن

L’étant18اطريق الااهية

 ،L’essenceذلك الطريق الذي يجعل من الوتود  l’êtreالذي سنرغب في اصوله ليس أقل من الكائن الايتافيزيقي الالتيني
الكالسيكي ،مع ما ياكن أن يالزمنا من مكابدة امعاسناة الكثير من الهاوم الايتافزيقية التي احدها حسب ايتان تلسون ياكنها أن
تحررسنا.19

 -2أولوية البحث الميتافيزيقي.
لكن ما السبيل إلى معالجة قضايا ميتافيزيقا الوتود ،في ظل إخفاقات الايتافيزيقا سنفسها ،تلك اإلخفاقات -حسب إتيان تلسون-
آتية من استعااجات الايتافيزيقيين أسنفسهم لافهوم الوتود  L’êtreبايتباره الابدأ األال لعلاهم .لكن قبول هذا اجافتراض ،أي أن
الوتود هو الابدأ األال للاعرفة ،فكيف جا يكون متضانا في كل تاثالتنا؟ 20اإذا كان اجامر كذلك ،فلااذا جا يتم التاسك بدجالته
الاغلقة في كل اشكال النظر  Spéculationالايتافيزيقية ،بيناا سنجد العديد من الايتافيزيقيين ،ابعد يدة محااجات بائسة ينتهون
في سنهاية الاطاف إلى رفض سلطة التعريف الارتبطة باوضوع الايتافيزيقا.
يعتبر إتيان تلسون أن هناك شيء ما غريب في مثل هذه الواقعة ،يجعل أن هناك شيئا ما ليس له ثبات أا صاود للبقاء كاا
هو،
) - (Gilson, l’être et l’essence ; op. cité، p. 88

16

- ibid. p. 328

17

 18يعتبر تلسون في تعليقاته الواردة في  APPENDICE2من كتاب الوتود االااهية في طبعته الثالثة ،أسنه لو أتيحت له الفرصة لكتابة كتابه
الوجود والماهية مرة أخرى ،فإسنه سيعال يلى تغيير بعض اجاستعااجات الافهومية ااجاصطالحية خاصة بالنسبة لنقطة توهرية تتعلق بالكائن
أا الحديث ين الاوتود ،ألسنه يبر في غير ما مرة ين اسنزياته من يدم اتود كلاة فرسنسية للتاييز تستعال بشكل دائم اتعال يلى ترتاة esse
اتايزه ين  ،ensفليس لدينا دائاا حسب تلسون في الفرسنسية إجا كلاة ااحدة للتعبير ينهاا معا اهي être :االتي تدل بشكل غير منفصل ين
فعل الوتود ) l’acte d’être(esseافي سنفس الوقت تعبر ين ما هو موتود  .ensلقد استعال تلسون في كثير من األحيان تاال لتاييز الدجالة
الاقصودة بين  acte d’êtreا existenceالو أتيحت له الفرصة دائاا سيستعال بدان تردد الكائن  l’etantمأخودا بشكل توهري لتعيين ens
أا من يالك الوتود اسيجعل من كلاة اتود  etreمأخوذة هي األخرى بشكل توهري للدجالة يلى ما كان يسايه القديس طوماس األكويني
esseأا  ،actus essendiالذي هو الفعل الذي من خالله يكون الكائن هو الاوتود الحالي أا الفعلي . un être actuel
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- ibid. p. 09

20

International Journal of Research and Studies Publishing
ISSN: 2709-7064
هذا هو التناقض الذي يجعل التفكير النقدي حول العديد من القضايا امعطيات التاريخ جا تساح في بعض األحيان بتوضيح
طبيعته .إن طرح هذا الاشكل لن يكون باألحرى إجا بالعودة لاا ايتبره أرسطو سابقا باسنه الهاتس الثابت للفالسفة :ما هو
الوتود؟ .qu’ est-ce que l’être ?21
يجيب أرسطو بأن الوتود هو ما هو موتود ،22اجا شيء أكثر صحة أا دقة ،لكن الصعوبات تبدأ باجرد ما سنبحث ين
تحديد معنى كلاة "موتود" " ." estامن ثاة ينبغي توضيح طبيعة هذا التناقض ،اسنطالقا من تحديد معنى ما هو موتود
ايالقته بالاوتود الواقعي ،فالبحث في دجالة الوتود ،يعني بالضرارة تعايق البحث في دجالة كلاة اتود  êtreاالتساؤل حول
معنى تلك الكلاة ،فااذا يعني الايتافيزيقي يندما يطرح مسألة " الوتود" للتأمل الفلسفي؟
يذكرسنا إتيان تلسون في بداية معالجته للغة الاستعالة من طرف الايتافيزيقي ،بأن الكثير من الاعاتبين االرافضين لاا
سنسايه لغة ميتافيزيقية ،يعتبران أن هؤجاء يقبضون أتورا ين مجرد كلاات ،اإذا كان ذلك األمر حقيقية جا ترقى إلى الشك،
باعنى أن العديد من الكلاات هي مادة تتم حولها تأمالت الايتافيزيقي ،لكن ذلك ليس بالضرارة ياكن استعااله لضرب يال
الايتافيزيقي أا من أتل إق صاء الايتافيزيقا من البحث حول لغتهم .ابالتالي فال ياكن معاتبة الذين يعبران ين رغبتهم في فهم
الكلاات التي يستعالوسنها .ذلك أن إيتيان تلسون يعتبر أن هذا العتاب الظاهري جا ينبغي أن يخفي مواقف مسبقة تعتبر أن العال
الذي يقوم به هؤجاء الايتافيزيقيون ،هو يال فاقد للاعنى اان الكلاات التي يبحثون في دجالتها هي كلاات فاقدة للاعنى ،ألن
موضوع اشتغالهم هو موضوع من اختصاص العلم اله دجالة يلاية ايالية في الواقع ،بحيث أسنه جا مكان للايتافيزيقا في هذا
الاجال العلاي الخاص.23
هكذا سنفهم مع إتيان تلسون بأن اجايتراض يلى يال الايتافيزيقي ،لكي يصبح دقيقا فعليه أن ينطلق من الاشتغلين باجال
الايتافيزيقا ،حيث سنجد ميتافيزيقي اهو ياارس تأمالته ياكن أن يطرح سؤاجا ين تداى أبحاثه ،أا أن يتساءل أجا يضيع اقته
في كلاات فارغة من الاعنى .في حين أن الكلاات التي ياارس يليها التأمل لم يتم اختيارها بالصدفة ،إسنها بالتأكيد تشكل
خصوصية العال الايتافيزيقي في توهره .صحيح أن هذه الكلاات تبدا فضفاضة ،اتحتال أكثر من معنى ،الكنها أيضا باثابة
كلاات مفاتيح ،لن تجد من الاختصين في هذا الاجال من يعتبر إمكاسنية القيام بتلك األبحاث في غيابها ،ابداسنها تصبح اللغة
الايت افيزيقية مستحيلة ،يلى ايتبار أن استعاالها ينتاي إلى ياق الوتود اليومي اجاسنساسني .24ايتساءل تلسون كم من تالة
سنستعالها في حياتنا اليومية تخلو من النطق بكلاات مثل "وجود" ا"علة الشيء" أا "غايته"؟ ويجيبنا بأسنه باستعاال هذه
الكلاات تنبثق الاشكالت الفلسفية االايتافيزيقية الثالث التي يتم الشك فيها باستارار ،االاتعلقة بالوتود  ،de l’êtreاالسببية la
causalitéاالغائية .la finalité25
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)-(Gilson, l’être et l’essence ; op. cité، p. 73

23

- ibid. p. 73

24

- ibid. p. 73
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إن كل كلاة من الكلاات السالفة الذكر تعبر ين ياق يال الايتافيزيقي ،اكل منها يتضان دجالة تحتاج للبحث االتاحيص قصد
تفكيك معطياتها امختلف تدااجاتها ،لكن شساية الاوضوع اتشعب تفاصيله من تهة ،اايتبارا لداايي منهجية صرفه ،سنقتصر
في هذه اللحظة يلى تتبع كلاة " اتود" ، êtreاسنسجاما مع موضويها االاتعلق بايتافيزيقا الوتود ،يلى ايتبار أن الحسم في
دجالة كلاة اتود ياكنه أن يوضح الكثير من الاشكالت الايتافيزيقية الاستعصية.

 -3مشروعية اللغة الميتافيزيقية.
من البديهي ،القول بأن فعل "اتد"  êtreااجاسم موتود  l’êtreليسوا كلاات يالاة الدها الفالسفة للتعبير ين مفاهيم تقنية
مخصوصة ،إسنها باألحرى كلاات موتودة ضان اللغة الطبيعية الاشتركة .ليست خاصة باستعاال الايتافيزيقيين احدهم ،بل
هي كلاات متاحة لعاوم الناس .فنحن سنعرف ين أي شيء سنتحدث يندما سنقول "إسنسان" أا " فرس" ،لكن ين أي شيء سنتحدث
يندما سنقول اتود » être «esseأا يندما سنقول كائن  (ENS ; un être( étantأا "ماهية" باعنى أسننا سنتحدث ين أشياء
سنسعى من خاللها إلى البحث ين الشرط األساس الذي يجعل من الشيء الاوتود هو موتود؟
بالتأكيد ين كلاة ماهية essenceهي كلاة تنتاي للغة خاصة يالاة  ،savanteيعني أن ترتبط بالاتخصص الدارس لاجال
بعينه اهو الايتافيزيقا ،لكن ما يقصد به أا ما يعنيه هو بكل بساطة إذا أردسنا القول هو الكائن الاوتود " ،26"l’étanceابالتالي
فال اتود لسر خاص أا كلاات تقنية يندما سنقول بأن الكائن  L’étantهو موتود.
الايتافيزيقا إذن ،اإن كاسنت تشتغل يلى كلاات تنتاي للغة الاشتركة ،فإسنها مشكالت جا توتد لدى أي تخصص آخر ،إسنه يلم
متايز ين باقي العلوم ألن موضويه الوتود باا هو موتود .هو متايز ين موضويات باقي العلوم .27فالايتافيزيقا هي احدها
من ياكن أن تؤكد اللغة الطبيعية الاشتركة مأخوذة في يفويتها اتلقائيتها ،االقادرة يلى معرفة الواقع . Le réel
يؤكد تلسون بأسنه من حق الايتافيزيقي القول بأن أبحاثه تهتم بالكلاات ،لكن لهذه اجايتبارات سنفسها ينبغي التساؤل ين دجاجاتها،
اهل لها معنى أم جا؟ اإذا كاسنت قد اتدت بالتأكيد معنى لكلااته ،فينبغي تأكيد مضاوسنها الواقعي .leur contenu réel28
يتابع إتيان تلسون تأصيله لألسس الاشراية التي تجعل يال الايتافيزيقي يرتبط ضرارة باضاون اللغة الوتودية ين
طريق مواتهة ،اإيجاد كافة العوائق اآلتية تحديدا من مجال العلوم التي تنفي ين البحث الايتافيزيقي كل معنى.
افي هذا اإلطار يتساءل إذا ما كان فعال البحث حول معرفة كلاة اتود  êtreجا يتضان إجا قياة رياضية في الحساب الانطقي
فقط ،أم أسنها تعبر ين بعض الخصائص األساسية الواقعية الارتبطة بذلك الذي " ياكن سنعته بكوسنه موتودا".29

 -26تستعال كلاة  étanceفي اللغة الفرسنسية للدجالة يلى الكائن  L’étantالذي يالك الوتود ،أا ما يشكل كينوسنة الكائن فالذي يجعل كائن ما
كائنا هو كينوسنته أي  l’étanceياكن العودة لكتاب Maurice Corvez, L’Être et l’étant dans la philosophie de Martin
.)Heidegger
)-(Gilson, l’être et l’essence ; op. cité، p. 13

27

- ibid ; p.13

IJRSP

28

International Journal of Research and Studies Publishing
ISSN: 2709-7064
إن الذين يعاتبون الايتافيزيقا ين اسنشغالها بالكلاات ،فهم يغفلون فكرة أساسية مفادها أسنه ياكن توتيه سنفس النقد لكل الذين
ينكران التفكير اسنطالقا من خطاب مخصوص ،ذلك أسنه إذا كان هناك تهديد يلى مستوى اللغات التي تعال يلى طرح
تصورات ميتافيزيقية متباينة ،اسنطرحها بأشكال مختلفة لنفس الاشكل ،فذلك جا يعني أن كل هذه التصورات تتاتع بالضرارة
بصالحية ميتافيزيقية .إن اجايتراض الاطراح يعتبر ان كل ميتافيزيقي ياكنه أن يطرح تصورا ميتافيزيقيا خاصا به ،يضانه
تصوره الخاص حول الوتود ،حسب لغته التي يستعالها ،ابالتالي فليس هناك ما يجعلها لغة ذات صالحية ياومية ،اان جا
شيء ياكن ان يفرض هذا التصور أا ذاك .30بيناا يعتر إتيان تلسون أسنه ينبغي التفكير بأن كل ااحد من هؤجاء الايتافيزيقيين
يشتغل في بحثه حول التعابير ااجالفاظ التلقائية الاوتودة في الواقع  Le réelضان يوائل لساسنية مختلفة ،االتي تتكامل بشكل
سلس ،اتساح احدها بالوصول إلى سنتائج تتسم حقا بالعاومية .31إذن ينبغي التوته أاجا سنحو اللغة التي يعرفها الايتافيزيقي،
ايستعالها ،ايتعلق بتلك اللغة في تأمالته الايتافيزيقية.
لكن تلسون يعتبر أسنه رغم طرح الاوضوع يلى هذا النحو ،فالاشكل ليس بسيطا أا سهال للاعالجة ،فاللغات الاختلفة ياكنها أن
تتضان الاادة التي يتأسس يليها تأمل الباحث الايتافيزيقي ،لكن تلك اللغة لست إبدايا للايتافيزيقيين ،اان اظيفتهم بالتالي ليست
هي التعبير ين معارف ميتافيزيقية سابقة امحددة بدقة .اإن كاسنت تلك الكلاات اللغوية تحال قوة امعنى فلسفيين ،فإن
استعااجاتها التقنية جا ياكنها ان تانع اجاشتغال حول تلك الكلاات سنفسها ،بحيث قد تؤدي إلى تحوير أا تغيير للاعنى باتجاهات
غير يقالسنية ،أا في بعص األحيان قد تؤدي إلى مسارات غير متوقعة .اباختصار ،إذا كاسنت التأمالت الايتافيزيقية تنطلق من
اللغة ضرارة ،فان األكيد بداية ،بان الخطاب اللغوي يتضان يناصر للاعرفة الفلسفية اا اسنه جا يتضانها ،لكن ياكننا ان سنكون
متأكدين مسبقا ،باسنه إذا كان في اللغة الفلسفية شيئا ما من هذا القبيل ،فإن الاهاة األالى للايتافيزيقي تكان أاجا في إبرازه
اإظهاره.32

 -4من الوجود إلى الوجود الفعليDe l’être à l’existence .
إن اجارتباط باجال ميتافيزيقا الوتود بناء يلى الادخل اللغوي الذي يبتغي اجاتجاه سنحو الاضاون اللغوي أاجا ،يجعلنا سنتوته
رأسا سنحو دجالة كلاة اتود » ، «êtreاالتي ياكن أن سنفهم منها سواء بايتبارها فعال اا بايتبارها اساا .فكلاة اتود être
مأخوذة بايتبارها "فعل" فهي تعني دجالة أن شيئا ما يكون  ،qu’une chose soitأما إذا تحدثنا ين "اتود " بايتبارها
"اسم" فهي تعني "موتود"  ،un êtreيعني ذلك أسننا أمام شيئا ما من األشياء التي سنقول ينها باسنها موتودة ،33الشيء الذي
يتطلب الشرح االتوضيح.

- ibid ; p.19

29

- ibid ; p.78

30

- ibid ; p. 779

31

)-(Gilson, l’être et l’essence ; op. cité، p. 713.

32

- ibid.p.14

33
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يعتبر تلسون بأن هذا اجازدااج اللغوي لكلاة " اتود" في اللغة الفرسنسية لم يكن سائدا في كل اللغات الهنداأاربية ،اجا حتى
في الالتينية التقنية ،حيث يقول باسنه منذ يهد Boèceكان دائاا هناك تاييز بين الفعل ( )esseااجاسم ( ،)ensاكذلك األمر
بالنسبة لليوسناسنية حيث جا ياكن الخلط بين الوتود االوتود الفعلي ،اجا حتى اليوم في اللغة اإلسنجليزية بشكل دقيق بين الفعل to
 Beابين اجاسم  . being34احتى في اللغة الفرسنسية حيث ظلت اللغة الفلسفية مترددة في الحسم ،فهي اارثة للسكوجائية
الالتينية ،يظهر أسنها اتدت صعوبة في إرتاع  ensل  ،êtreالذلك يعتبر إتيان تلسون اسنه في القرن  71ميالدي سنجد محاالة
العديد من الاؤلفين يعالون يلى سنحث اجاسم كائن  ،étantمن بينهم سنجد الدراسة التي سنشرها دابليكس Dupleixسنة 7171
تحت ينوان ميتافيزيقا

métaphysiqueحيث يطرح دابليكس سؤاجا :ما هو الكائن؟ ،qu’est-ce que l’étant ? 35هذه

الصفة  étantالاشتقة من فعل  êtreيعتبرها دابليكس بأسنها صفة للاشاركة في الفعل ااجاسم معا  un participeاتستعال
للتأكيد يلى ان شيئا ما كيف ما كان ،شريطة أن جا يكون حقيقة اااقعا  Vraiment et de faitمثل :مالك ،إسنسان ،معدن،
حجر ...إلخ.
هذا اجاستعاال الحديث لم يعرف سيادة كاملة في سنظر إ .تلسون ضان الخطاب الفلسفي ،الشيء الذي لم يساهم في الحسم في
مسألة التاييز بين ا لوتود بالاعنى الفعلي (كفعل) ابين الوتود بالاعنى اجاساي (اسم) ،ألسنه كان من شأن ذلك اجاستعاال في
سنظر إ .تلسون ليس فقط ياكن من إيطاء دجالة مضبوطة للاوتود/الكائن  ،ensالكن ،اهذا هو األهم ألسنه بإمكاسنه أن يجنبنا
اجازدااتية اللغوية  amphibologieالتي تتخبط فيها كلاة اتود .36 être
اياكن القول هنا بأسنه ما دامت الصياغة الفعلية  Verbaleأصبحت هنا إساية  ،Nominaleفإن الاعنى الارتبط بالفعل هو
الذي سيسود في النهاية .اهذا ما دأبت يليه الاعاتم اللغوية في اللغة الفرسنسية ،فاجاسم "اتود"  êtreيعني كل ما هو موتود
.tout ce qui est
اإذا أخذسنا بعين اجايتبار العبارة التي استعالها دابليكس "الذي يوتد ااقعيا احقيقة بايتباره موتودا ااقعيا احقيقة" فإن
الكائن  L’étantالذي حل محل 37 êtreللتعبير ياا هو موتود ،فإسنه يعني ضرارة ذلك "الااهو موتود" هو حقيقة أن يكون،
إذا كنا سنساي اتود  êtreكل ما هو موتود أا كائن يعني ذلك أسنه إذا لم يكن ،فلن يكون موتودا مهاا كان شيئا آخر .الذي جا
يكون ليس له إمكاسنية أن سننعته "هذا الشيء" " ،"Ce quiابشكل أكثر دقة من تنتفي فيه هذه الصفة إسنه جا شيءCe n’est .
.rien
إن متابعة خيوط التااس الاوتودة في يبارة "ما هو موتود" " "Ce qui estبين الدجالة يلى ما هو ضان الوتود ابين
ما هو موتود ااقعيا ،38يجعلنا سنتابع ذلك التداخل الاوتود يلى مستوى اللغة الفلسفية ،ألسننا يندما سنتحدث ين "ما هو موتود"
- ibid.p.79

34

- ibid.p.19

35

)(Gilson, l’être et l’essence ; op. cité، p. 71
- ibid. p.89

36
37

- ibid. p.165
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فإسنه أكثر سهولة إلدراكه من كوسنه "موتود" بشكل مجرد اخام  .Brutإذا سلانا بهذا األمر في سنظر تلسون دائاا سنصل بشكل
مباشر لخلط الوتود  êtreمع الكائن  .L’étantفالوتود مأخوذ بايتباره اساا ياتص بشكل كامل سنفس اجاسم أي الوتود être
بايتباره فعل  ،Verbeابأن اتود الاوتود أا الكائن  être un êtreااتود êtreيظهر بأسنهاا متداخالن منذ هذه اللحظة.
في الحقيقة إذا كان  Xموتود ف  Xموتود ككائن  ،un êtreسنقول  Xكائن/موتود ،تبدا بالتأكيد مكافئ للقول  Xموتود ،بيناا
يتطلب األمر الكثير من أتل أن تكون العبارتان متكافئتين ،اهاا بالضبط يظهر أكثر اجازدااتية الاتعلقة بكلاة اتود ،être
ذلك أسنه إذا كان حقيقيا بأن  Xموتود  ،qu’ X soitفإسنه يسااي حقيقة بأن  Xيكون كائن  ،un êtreلكن جا ياكننا تحويل
العبارة دان إدخال تاييز مهم تدا.39ا إذا كان صحيحا أن  Xيكون كائنا  ،un êtreفال ينتج ينه بالضرارة بأن  Xموتود
 ،qu’x soitفكوسنه كائن جا يعني بالضرارة أسنه موتود ،اإجا كان بهذا الاعنى غير الاحدد االاختلف تدا لذلك األمر الذي
اسنطلقنا منه االذي يعتبر أن  Xموتود ككائن ااقعي أا ماكن ،سنتيجة هذا اجالتباس يعال الخطاب تلقائيا يلى مضايفة فعل
الوتود  êtreبفعل اخر ،حيث يكون داره تحديدا هو استيعاب الوظيفة الوتودية la fonction existentielle 40التي كاسنت
في البدء كذلك ،االتي تراتعت شيئا فشيئا ين اجاستعاال.
يعتبر إ .تلسون بأن هذا الدار في اللغة الفرسنسية يقوم به فعل "تواتد" exister 41افي لغة حيث سنفس الشكل الفعلي verbale
يعني "اتود"  êtreاموتود  ،un êtreيبدا أسنه من غير الااكن لصفة فعلية  verbaleمتايزة أن تستعال للقول ين كائن un
 êtreليس فقط بأسنه كائن ،الكن بأسنه موتود ،لهذا يندما سنريد أن سنعبر في الفرسنسية دان التباس équivoqueماكن ين ااقعة
الوتود ،فعوض القول ين كائن ما  un êtreبأسنه موتود qu’il estسنقول بأسنه متواتد  .qu’il existeكاا يؤكد إ .تلسون بأن
الظاهرة سنفسها سنلحظها في اللغة اإلسنجليزية الو بصورة أقل اضوحا ادقة ،بالتأكيد ليس هناك تناقض أا تداخل بين الفعل to be
ااجاسم  beingفي اللغة اإلسنجليزية ،لكن الفعل مرتبط بشكل كبير بوظيفته كرابط  ،copuleإسنه يعلن بشكل متداال ين صفة أا
سنعت  un attributالذي يعال يلى تعويض خيبة األمل في اجاستعاال الفعلي  verbaleالخالص الذي يصاحبه ،إسنه ليس من
النادر أن تكون تالة إسنجليزية تتحدث ين شيء بشكل مضايف ،ابشكل أكثر اضوحا يندما سنتحدث ين الاعنى الحقيقي
للجالة ،من هنا يظهر لنا تردد  la fréquenceيبارة من هذا القبيل" « God is. Or exists » :هللا موتود أم متواتد".42
يستخلص إ .تلسون أسنه في اللغتين معا الفرسنسية ااجاسنجليزية كلاة اتود  êtreبالاعنى الذي سنريد أن سنقول من خالله
ين شيء ما كيف ما كان إسنه موتود ،هناك اتجاه سنحو ترتاته بواسطة فعل آخر ،الذي هو فعل " " "existerتواتد" .اأن هذا
التواتد أصبح في سنظر إ .تلسون من األشياء التي ترسخت ،بحيث من العبث العال يلى مواتهة أا معاكسة هذا األمر.43
التوضيح األمر بشكل أفضل،
- ibid. p.161

39

- l’être et l’essence ; op. cité، p. 20

40

- ibid ; p.21

41

)- (Gilson: le thomisme p.165

42

)- (Gilson, L’être et l’essence, op. Cite, p.23
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تواتد  existerلم يكن ابدا مجرد طريقة للوتود  manière d’êtreمرتبطا بالزمن أا في يالقة أساسية بأصله الخاص .من
هنا ينبثق التباس  équivoqueتديد حيث تجد اللغة الايتافيزيقية الحديثة سنفسها مثقلة بإمكاسنية التحديد اجاتي من الاعنى األال
لتواتد existerاالتواتد  existenceاتنحو سنحو الاعنى الثاسني ،الشيء الذي لن يار دان ان يخلق ما جا يعد اجا يحصى من
اجارتباك  confusionااجالتباس ،44األكثر سوءا هو أسننا سنادرا ما سنعرف بالضبط أي من هذه اجالتباسات الاطراحة التي ياكن
أن تكون في الاتناال .القول بأن كائن êtreكيف ما كان يتواتد existeياكن أن يعني بكل بساطة بـأسنه موتود qu’il estاا
بالتنااب ، alternativementبأسنه يلج للوتود اسنطالقا من أصله االقول بأن كائن ما موتود estياكن ان يعني ببساطة باسنه
يتواتد ،qu’il existeأا إذا لم يكن له أي أصل بأسنه جا يتواتد qu’il n’existe pas.إذا قلنا يلى سبيل الاثال بأن هللا موتود
Dieu estفأغلبية الناس سيفهاون فورا من ذلك أسنه متواتد qu’il existe.اإذا قلنا بأن هللا جا يتواتد،Dieu n’existe pas
فنفس الناس سيفهاون فورا بأن هللا غير موتود ،n’est pasبيناا هذه النتيجة ليست ذات صالحية في أيين الوتودية الاعاصرة
Existentialisme contemporainألن إذا كان هللا موتودا ، si Dieu estفاسنطالقا من ماذا سيكون كتواتد؟ اسيكون
ضراريا القول بأن إذا كان هللا موتود ،فإن هللا غير متواتد Dieu n’existe pas.سنكون إذن شهود إثبات إلقصاءين
(مباشرين) للاعنى الفعلي verbalل «الوتود«  d’êtreاللافهوم la notionالذي يرتبط به .بداية هذا الاعنى الفعلي يتم
النظر إلقصائه من طرف اجاسم« .الوتود>> يختلط مع اتود الاوتود ،être un êtreأا بصيغة أخرى ،ففعل الاوتود يختلط
مع ما هو موتودce qui est؛ ثم أن الاعنى الفعلي verbal45سنفسه يتم النظر إليه بأسنه مصادر confisquéلصالح
التواتد ،l’existenceاكأن فعل الوتود سنفسه اختلط ضرارة مع كيفية الوتود الاتايز الذي يحدده فعل التواتد  .exister.في
الحالتين معا فعل الوتود l’acte d’êtreيوتد مبعدا بشكل تذري من الايتافيزيقا اإبعاده من طرف التواتد l’existenceيقود
إلى سنفس النتائج إلبعاده من طرف الااهية لاا هو موتود l’essence de ce qui est.لهذا سنفهم لااذا إذا حافظنا يلى معنى
الفرسنسية الكالسيكية لكلاة "تواتد  "existerاالتواتد  existenceجا يعني إجا "الوتود العاري االبسيط لألشياء" le simple
et nu être des chosesأا بصيغة أخرى ،لهذا اجامر كل ااقعي réelيتايز ين العدم ،se distingue du néantاياكننا
القول دان تناقض بأن الوتودية الاعاصرة جا تطرح في أي لحظة مشكلة التواتد ،فاوضويها الخاص هو كائن بااهية تديدة
 étant d’une nouvelle essenceاالاتعلقة بالوتود ضان الصيرارة le devenirفي الزمن .46كيف للكائن أن يكون
ايستار ،comment l’étant est et dureكيفاا كاسنت اسنشغاجاته األساسية .لكن أن يكون qu’il soitجا يطرح لديهم أي
مشكل ،فالعدم كاا الوتود يند الوتودية جا يتوقف ين التغلب يليها ،الى أن يخضع ايستسلم في سنهاية الاطاف ،ليس هناك أبدا
يدم داخل اتوه الخاص ليس موضويا ألي تساؤل .بيناا هنا يكان التساؤل األساسي بالنسبة إلينا .ليس مهاا ان سنساي
اتودا êtreأا تواتد existerالفعل الذي بفضله الكائن  l’étantهو سنفسه "موتود" un êtreاجا سنحتج يلى ذلك الو للحظة،
بل بالعكس ،بأن الوتودية l’existentialismeجا تجد داخل التواتد  l’existenceكاا سنفهم ذلك موضويا لفينومينولوتيا
أساسية اذات فائدة،
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فالخطأ الوحيد للوتودية هو أن تعتبر سنفسها كايتافيزيقا اتنسى حضور الفعل الذي بفضله يكون الكائن متواتدا افي مجهودها
الاشراع légitimeمن أتل إيادة اضع التواتد داخل الوتود ،l’êtreاأن تنظر de l’avoir47إليه مرة أخرى ماهويا
essentialisé

 -5ميتافيزيقا الوجود والماهية.
يعال الاعلم تلسون  M.Gilsonمن خالل كتابه » " « l’Etre et l’Essenceالوتود االااهية" يلى فحص سؤال يتاتع
براهنتيه االاتاثل في طرح السؤال اإلبستاولوتي  :هل من الااكن قيام فلسفة للوتود الفعلي ؟ Philosophie d’existence.
لقد يال إ .تلسون يلى إضاءة هذا السؤال مستعينا بالتأمل الفلسفي حول الاعطيات التاريخية للفلسفة منذ بارمنيد إلى حداد
الفلسفة الوتودية مع كير كيجارد ،متبعا طريق الفحص التاريخي ارد التحوجات ااجاسنتقاجات الارتبطة باجال الايتافيزيقا من
أتل توسيع الفهم االبحث ين حقيقة موضع الاتافيزيقا (ق،81م).إن العال الضخم الذي يقدمه لنا الاعلم تلسون بحدسه
التاريخي ،يظهر لنا كتطور للفهم لحاجات الفكر التي تكشف ين تاوقعاتها بين الاثالية االواقعية ،حيث يعتبر أن الادخل للفهم
االحسم ،في مختلف تلك التاوقعات هو أن اجازدااتية  l’ambiguitéالاتعلقة بكلاة "اتود" »  « êtreالااهية l’essence
اأحياسنا أخرى فعل الوتود الفعلي  .l’acte d’existerتلك اجازدااتية التي يعتبرها التعبير النهائي ااالبعيد الذي يتضان
ايحوي تنوع اآلراء االاواقف الفلسفية .إن الصرامة النسقية للفلسفة إضافة إلى التوته الطبيعي لفكرسنا التجريدي كاا يشرح
إ.تلسون ،هو ما يديوسنا إلى تصور الواقع  le réelبايتباره ماهية ،باعنى أسنه شيء ما ثابت في مفهوم االااهية l’essence
سنصل إلى "أسنطولوتيا" ااقعية أا مثالية ،حيث الوتود الفعلي  l’existenceجا يتدخل إجا بايتباره حادثا  un accidentاالتي
تعلن ين يدم إمكاسنية حل مشكل الصيرارة  le devenirاالعلية  la causalitéفي مقابل الاذاهب ذات األصول الدينية ،حيث
تتم البرهنة يلى ضرارة بعض الاشكالت ،حيث سنصل بشكل قدري إلى رفض الاثالية العقلية التي تقترحها كل فلسفة.
يعتبر إ .تلسون أسنه بين هذين التوتهين الاتطرفين الاثالي االواقعي ،يتاوقع اتجاه اسطي اماكن ،تاكن من الحصول في
التاريخ من خالل"الايافيزيقا الوتودية" للقديس طوما األكويني ،48بحيث يؤكد بأن ما يحدد الخصائص الطومااية في الحقيقة،
هو تاوقع الوتود الفعلي  l’existenceفي قلب الواقع ،بايتباره فعل متعال ين كل مفهوم ،متجنبا بذلك الخطأ الازداج
الاتعلق بالبقاء اما في مواتهة التعالي ،أا اجاسنزجاق سنحو التجسيد  l’objectivantاالاوضعة ،ابذلك يكون إ.تلسون قد يال
يلى إيادة صياغة الاواقف الابدئية الفلسفية الاتبناة منذ بارمنيد  Parménideاحتى كير كيجارد ،ايعال يلى مواتهة تلك
الابادئ الاوتهة ألياال هؤجاء .فان خالل الدمج الذي تبناه تلسون بين التحليل التاريخي ااإلبداع الفلسفي الذي سلكه في
الفصول الثااسنية األالى من كتابه "الوتود االااهية" يظهر بشكل تلي مساءلته للافاهيم الاتعلقة بايتافيزيقا الوتود ،بناء يلى
حوار فلسفي رصين مع اإلسنتاج الفلسفي الايتافيزيقي.

-Ibid. p20
)(Gilson, l’être et l’essence op, cité chapitre 3 p.p81-123.
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يظهر لنا أن الحجة الفلسفية األساسية لاؤلف الاعلم تلسون  M . Gilsonتتلخص لنا بالطريقة التالية  :كل فيلسوف يقدم سنفسه
يلى أسنه يعرف ايفهم الواقع  ،le réelبيناا في الحقيقة ياكن أن سنايز بين ساتين اثنتين ،ليس من السهل مقارسنتهاا من الزااية
الاعرفية التي سنعالج من خاللها هذا األمر ،فالااهية  l’essenceالتي يتم تصويرها اتعريفها في الفكر الفلسفي ،مشراطة
باستعاال الافهوم اموتهة سنحو الفهم  .la compréhensionفي حين أن الوتود الفعلي يتم مالحظته ،يتم اختباره ،يتم تأكيده
اتحديده بايتباره ااقعة  ،un faitإسنه ليس قابال للتصور الافهومي اجا له مضاون ضان تعريف ما .من هنا ،فكل فيلسوف يجد
سنفسه أمام اختيار أساسي ،اهو الكشف ين ازدااتية كلاة "اتود" »  « êtreاتعل هذه "الااهية" مكالة لذلك الوتود الفعلي،
إسنه اختيار للفلسفة بايتبارها تصورا ،كعلم ،كنظام يقلي مدمج ،الشيء الذي يؤدي إلى ايتبار "الاعرفة" ا"التصور" بأسنهاا
مرادفان لبعضهاا البعض ،ماا يؤدي ذلك طال الزمن أم قصر إلى اللغز  Mystèreالاتاثل في اجاصطدام بالاليقلي
ابالالمعرفي .اباختصار ،سيؤدي ذلك اجاصطدام بالسقوط في التناقض .في الاقابل ،يجد الفيلسوف سنفسه أمام أسبقية الوتود
الفعلي يلى الااهية ،كاا يؤكد يلى ذلك القديس طوما األكويني ،يعني ايتبار الااهية كاكال للوتود الفعلي اكوسنها التحديد
العقلي له .إسنها يالية حد اتوقيف للتصور ياا جا ياكن تصوره ،ااجايتراف إذن بأن هناك شيء ما فوق الافهوم au-delà du
 ، conceptاالذهاب بعيدا من الحداد الوتودية سنحو التنظيم الفلسفي .هذا اجاختيار ليس يبثيا ،فإذا كان الافهوم ليس هو الطريق
الوحيد للاعرفة ،فإن ذلك يتطلب في الحقيقة ،البحث ياا يساح في الوقت سنفسه بتفسير الواقعي  ،le réelاالاعرفة التي سناتلكها
ين ذلك الواقع .إن األمل الذي يحداسنا هنا هو العال ين قرب من أتل فحص التأكيدات الثالث التي تحدث ينها تلسون
بايتبارها التأكيدات الرئيسية لهذه الحجة الفلسفية اذلك باجاطالع يلى:
أ -ايتبار أن "الااهية" ا "الوتود الفعلي" يتاايزان تاايزا تذريا ،فالااهية هي موضوع الافهوم ،بيناا الوتود الفعلي
فهو جا مفهومي . inconceptualisable
ب -إن بلوغ الوتود الفعلي  l’existenceيتم يبر اإلدراك ايبر حكم الوتود الفعلي  ،jugement d’existenceاليس
يبر الافهوم اجا يبر الحكم الحالي.jugement d’attribution 49
ت -إن طريقتنا لاعرفة الوتود الفعلي تتم يبر ميتافيزيقا الوتود الفعلي كذلك.
 1-5الماهية والوجود الفعلي.
إن التاييز الجذري للااهية كاوضوع للافهوم ين الوتود الفعلي الالمفهومي ،هي بدان شك الفكرة الافتاح التي يسعى إلى
ترسيخها مؤلف "الوتود االااهية" إلتيان تلسون ،هذه الفكرة يتم تقدياها في بداية الاؤلف بايتبارها فرضية أا منطلق
غير حاسم لكنها تتأكد بشكل ااضح من خالل التحليل التاريخي الذي يتبعه إ.تلسون.
 49إن التعريف الكالسيكي للحكم الحالي ضان الانطق يعتبره ً
فعال للتعلق بشيء ما :ابالتالي ،فإن القول "الكلب تايل" ،يعني إسناد الاحاول،
"الجاال" ،إلى الاوضوع" ،الكلب" .يعود هذا التعريف الكالسيكي ألرسطو ،اتم تنااله بشكل خاص من قبل كاسنط ،الذي يعتبر الحكم بالنسبة له
ً
فعال لاقولة الفهم ،حيث يضيف مفهو ًما إلى حدس تجريبي (أقوم بإضافة مفهوم الجاال إلى الحدس التجريبي ،أي هنا إلحساس أا إدراك الكلب)
إلى هذا الحد ،يُقال إن الحكم صحيح يندما يتوافق مع الواقع :إذا قلت "هذا الابنى يتكون من ثالثة طوابق" ،فإن هذا الحكم يكون صحيحًا إذا كان
الابنى يتكون من ثالثة طوابق بالفعل ،اليس خاسة .يسعى هنا تلسون إلبعاد حكم الوتود الفعلي ين كل التباس بالحكم الحالي الانطقي.
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منذ بداية الاؤلف " الوتود االااهية" ،في الاقدمة ،يوضح إ.تلسون أسنه ما دام مفهوم الشيء الواقعي  une chose réelleجا
يختلف في أي شيء ين الشيء سنفسه بايتباره شيئا محض ماكن ،فتاثلنا الافهومي للواقع يكون منذ بدايته األالى معزاجا ين
الوتود الفعلي »  « l’existenceفكل الافاهيم تتاتع بنفس الخصائص الاتاثلة في سنوع من الحياد الوتودي neutralité
 existentielleامن هنا تولد الصعوبات التي تشكل اجاستعاال الفلسفي لافهوم الوتود ،بحيث إذا كان هناك من مفهوم يكون
متضانا للوتود الفعلي  l’existenceإسنه هو سنفسه ،امع ذلك ابايتباره تحديدا مفهوميا ،فإن تضانه جا يشبه باقي التضاينات
األخرى .فتصور  xككائن جا يعني التفكير بأسنه موتود ااقعيا أا إذا فضلنا ذلك ،إسنه بكل تأكيد جا يختلف تااما ين مفهوم الوتود
 d’êtreسواء كان ذلك الشيء متواتدا أم غير متواتد.

50

إن التاييز بين الااهية االوتود الفعلي اللذان ياكن التعبير ينهاا بشكل متداخل امزداج ين طريق كلاة "اتود" » « être
الازداتة الاعنى ،هي أكثر تذرية يندما سنواته مذاهب فلسفية حيث الاوتود  l’êtreليس إجا معنى ااحد كاا هو الشأن بالنسبة
ألفالطون بحيث أن الوتود ليس هو الوتود الفعلي

51

ابذلك جا ينبغي لنا أن سنتساءل ضان التصور األفالطوسني ياا إذا ما

كاسنت الاثل  les idéesاألفالطوسنية متواتدة فعال أم غير متواتدة .أما بالنسبة لكيرك تارد يلى العكس من ذلك فالوتود être
يعني تحديدا ابشكل أحادي الوتود الفعلي  existerبحيث يعتبر إ.تلسون أسنه من كثرة تدريس كير كيجارد للوتود بايتباره
اتودا فعليا اتكرار الحديث ينه  l’existenceإلى درتة تدمير معنى الوتود  l’êtreايدم التفكير فيه بالارة.

52

يؤكد إ تلسون يلى أن بين هذين التوتهين الاتطرفين في اتجاه اجاحتفاظ بافهوم الوتود أا الذهاب رأسا سنحو الوتود الفعلي،
هناك بدان شك مذاهب تضع موقعا لكل من الااهية االوتود الفعلي ،لكن الاحافظة دائاا بشكل سلس يلى يدم اختزال أحدهاا
لآلخر .فالقديس طوما األكويني في سنظر تلسون حافظ يلى منطلقات ابن سينا االاتعلقة بالتعريف الاتعلق بالااهية جا تضان
اتود الفعلي 53اكاا يقول ابن سينا الفرسية ليست إجا فرسية

54

الفرسية ليست جا مفهوم الفرس اجا الفرس إسنها ليست إجا الااهية

الاشتركة التي ياكنها دان تاييز أن تصبح هاته أا تلك ،أي أن تصبح مفهوما كوسنيا للفرس أا أن تكون فرسا مخصوصا،
ابخصوص هذه النقطة فالقديس طوما األكويني يتفق مع آخرين مثل  Bossuetكاا يذكرسنا بذلك إ .تلسون بحيث يعتبر أن
موضوع الافهوم ليس هو أبدا الوتود الفعلي 55ابنفس الاعنى الذي يتحدث ينه تلسون اما يوافق كالمه اطريقته في النظر
يقدم التصور الديكارتي ،حيث أن ديكارت يعرف تيدا بأسنه باستثناء الحالة الوحيدة الاتعلقة باهلل  ،Dieuفإن مفهومنا للااهية
كيفاا كاسنت جا يتدخل أبدا في اتودها الفعلي

56

كاا أن كاسنط بداره يعيد اكتشاف الابدأ األساس جابن سينا بأن تحليل أية ماهية

(Gilson, L’être et L’essence, op.cit. p.9).

50

Ibid. p.29.

51

Ibid. p.239.

52

Ibid. p.127.

53

Ibid. p.132.

54

)( Gilson, L’être et L’essence, op.cit. p.227.
Ibid. p.157.
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منتهية جا يساح أبدا باكتشاف الوتود الفعلي l’existence57 ،ابذلك يعتبر إ .تلسون بأن كاسنط يجد سنفسه قريبا من الواقع
الوتودي الخالص .بهذا الاعنى الذي أطلقه الذي تعل منه يتاوقع أكثر من كوسنه مجرد ماكن اخارج سنظام الاحاوجات بشكل
كامل.

58

بعد تحليل مستفيض لتاييز الااهية ين الوتود الفعلي ،يعال إ تلسون في خاتاة كتابه الوتود االااهية يلى التأكيد بشكل
ااضح اصارم يلى تاييز الاا هية ين الوتود الفعلي بحيث يقول بأسنهاا ليس فقط متاايزان ،لكن ياكننا القول بأسنهاا غير
متقايسان 59إسنهاا غير متاازتان اأسنه من العبث العال يلى توافقهاا بشكل متعسف.

60

إن التاييز الحاسم بين مفهوم قابل للافهاية ( conceptualisableالااهية) اآخر غير قابل للتصور inconceptualisable
يطرح بالتالي سؤال العالقة بينهاا ،بحيث يعال إ .تلسون يلى معالجة هذا السؤال بتحيز ااضح ابفعل اقتنايه األالي قبل أن
يخوض في تلك الاعالجة ،فان الضراري أن سنتساءل هل لذلك من معنى ،أم أن الاسألة ليس لها معنى إجا بشرط أن سنكون
قادرين يلى معرفة ما ليس موضويا للافهاة أا التعريف ،يتعلق األمر إذن بالبرهنة يلى أن سنظام الاعرفة هو أكثر اتسايا
اشاوجا من مجرد مفهوم أا بصيغة أخرى ،بأسنه من الااكن أن تعرف ما جا ياكن أحياسنا أن يكون ماكنا تصوره.61
2-5

ميتافيزيقا الواقع بين الحكم الحملي وحكم الوجود الفعلي

إن العاق الفلسفي الذي يعال يلى تحليله اتيان تلسون يرتبط بايتافيزيقا الواقع من خالل سبر أغوار دجالة مفهوم الواقع le
 réelفي التصور الفلسفي .هذا األخير الذي يرف تطورا في أبحاث إ تلسون منذ  7434حيث يؤكد الباحث فان رايت
 Georges Van Rietبأن هذا التطور أا التحول تاثل في اسنتقال تلسون من الحديث ين الواقع الايتافيزيقي من دجالته الحسية
إلى كيفياته العقلية .فالعاق الايتافيزيقي للواقع ليس له كيفية حسية ،اإن كنا سنتعرف يليه بواسطة الحواس فإسنه ليس هو
الحواس ،بل بواسطة العقل يتم تعقل الواقع "إسناا يتلقاه الحس يكون موتودا ،اأن الوتود الفعلي متضان فياا يدركه الحس ،لكن
الحس سنفسه غير قادر يلى إدراكه اقراءته ،ابأن العقل احده القادر يلى فهاه اإدراكه".

62

لكن هذا األمر طرح صعوبة حقيقية من سنوع آخر ،فاا يدركه العقل ايعبر ينه ضان الافهوم .فهو ينتاي لنظام الااهيات ،إسنها
ماهية الوتود ال فعلي اليس الفعل سنفسه للوتود هو الذي يدركه ،فالعقل بايتباره ملكة لاا هو كوسني ،جا يدرك أبدا الوتود الفعلي
الالاوس في شكله الاتفرد " .63
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Ibid. p.191.
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Ibid. p.314.

59

Ibid. p.318.

60

Ibid. p.248.
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)( Gilson, Réalisme thomiste et critique de la connaissance p.218.

62

Ibid. p.217.
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في مواتهة هذه الصعوبة يجيب الاعلم تلسون :قبل أن سنكون معزالين ضان الافهوم حيث تكون ماهية الااهية une
 quidditéفالااهية منظورة في الحواس اهي كذلك ،مدركة ،فهي تكشف حقيقة الفعل الوتودي  l’acte essentielللشيء،
ذلك أن الااهية اسنسجام اتوازن العاليات الاعرفية ،تفسر إذن كيف أن العقل ياكنه إدراك الوتود الالاوس ،كاا أسنها تفسر كذلك
أن مفهوم الوتود ياكنه أن يخدم الاحاول  le prédicatفي إصدار حكم الوتود الفعلي .jugement d’existence
هذا األمر يؤكده إ .تلسون من خالل الحديث ين اإلدراك العقلي لاا هو موتود في الحواس "يندما يكون مفهوم الوتود
موتودا  ...مجردا في كل موتود ملاوس بواسطة الحواس فإن الحكم الذي يحال يلى الاوتود الفعلي ،فهو محاول كاا يدركه
العقل ،باعنى اكأسنه منظور" في الحواس كاا يكون معطى في الاجرد" ،64بهذا الاعنى فإسننا جا سنجد اسنطالقا من  7434يند إ.
تلسون تاييزا بين الااهية الواقعية ضان الحواس ،االااهية الاجردة الاعبر ينها ضان الافهوم فتتقابل الااهية االوتود الفعلي
يتم ترتاته حاليا ين ط ريق التعارض أا التقابل بين الااهية "كاوضوع للفهم " االوتود الفعلي بايتباره "غير قابل للافهاة".
يستفاد من هذا التصور أن مشكل اإلدراك العقلي للوتود الفعلي  l’existenceأصبح يطرح حصرا ضان حكم الوتود الفعلي
 ،jugement d’existenceفهذا األخير أصبح حكاا دان محاول  ،sans prédicatحيث الاوضوع هو "الافهوم " احيث
الفعل هو احده الذي يؤكد الوتود الفعلي .فحسب إ.تلسون ففعل الوتود الفعلي رغم كوسنه خارج الفكر التصوري فهو يستار
مع ذلك كقابل للفهم من طرف العقل  l’intelligenceفإذا لم سنصل إليه ين طريق التصور أا الافهوم  le conceptفيبقى أن
سنصل إليه يبر الحكم .le jugement

65

لهذا فاضاون هذا الحكم الذي يصل إلى إثبات الوتود الفعلي فهو من سنوع خاص ،أي أسنه غير قابل لالستيعاب ضان الانطق
 " la logiqueإسنه يختلف تحديدا ين الحكم الحالي  jugement d’attributionالوحيد الذي يعرفه الانطق .فعلى خالف
الحكم الانطقي الذي يتضان موضوع ارابط امحاول ،سنجد الحكم الارتبط بالوتود الفعلي يشال فقط موضوع ) (sujetافعل
.un verbe
إن حكم الوتود الفعلي يؤكد ااقعة الوتود الفعلي "دان استعااله لهذه الغاية الاعاولة تحديدا ،ألن الاوتود ليس ماهية ،إسنه ليس
موضويا للتصور 66تلك هي الخاصية األالى لحكم الوتود الفعلي ،اخاصيته الثاسنية الاايزة ،تأتيه من كون الفعل ليس مجرد
رابط  ، copuleامن أتل إظهار هده الخاصية الاايزة لحكم الوتود الفعلي يتساءل إ تلسون هل من الااكن ايتبار الفعل est
هو مجرد رابط بعيد ين كل دجالته التواتدية  existentielleففي القضية "هللا هو موتود"  ،Dieu est existantفإن الحكم
"هللا هو"  Dieu estيؤدي في سنهاية الاطاف إلى حكم حالي  " un jugement d’attributionإسنه بكل تأكيد كذلك يلى
الورق فقط ،يجيب تلسون شريطة القيام بتجريد للاعنى الواقعي الاانوح للكلاات من طرف الفكر ،يندما سنؤكد بأن هللا هو
موتود  Dieu est existantلكن إذا كان ما سنقوله بأن هللا هو  Dieu estيعني موتود  ،c’est l’existantيصبح آسنذاك
مستحيال أن سنتصور  estبايتباره مجرد رابط ،لنذكر في الحقيقة بأسنه في الانطق الكالسيكي،
)(Gilson, L’être et L’essence, op.cit. p.225.
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Ibid. p.285.
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الرابط يحال دائاا يلى الاحاول" :هللا هو موتود"  Dieu est existantتعني أن هللا موتود  .Dieu est existantأا
بصيغة أخرى الفعل estاموتود  existantهاا الشيء سنفسه est ،جا يربط أبدا محاول باوضوع اإسناا الفعل  estيولد ايخلق
معه /،اذلك أسنه جا يخلق معه إجا ألن الاحاول هو إذن الفعل سنفسه يتم تكراره بشكل آخر " 67فلهذا اجايتبار فان األالى القول
بأن حكم الوتود الفعلي جا يجد له مكاسنا في الانطق ،أا أن الحكم الحالي  le jugement d’attributionالذي يعالجه الانطق
جا ياكنه أبدا بلوغ الوتود الفعلي .l’existence
يعتبر إ.تلسون أن هذا األمر طبيعي ألن الانطق يعال يلى تجريد الوتود الفعلي ايهتم تحديدا باعاسني األحكام التي تعني أن
الانطق يحدد القوايد التي ينبغي مالحظتها يندما سنعال يلى توحيد أا تقسيم تصورين اثنين .لكنه في الاقابل جا يهتم أبدا
بالحقيقة أا بالدجالة لواقعية للقضايا الحالية التي يستهدفها الانطق .يلى خالف ذلك ،يكون هذا بالضبط هو الشرط األال لكل
حقيقة يعبر ينها حكم الوتود الفعلي ،اذلك ين طريق تأكيد التواتد الواقعي للتصور – الاوضوع.
3-5

ميتافيزيقا الوجود الواقعي Métaphysique de l’existence

إن الهاتس األساس الذي يتحكم في البحث الفلسفي يند تلسون كاا تم الحديث ينه سابقا يتاثل في بلوغ دجالة ااضحة لافهوم
الواقع  ،le réelيبر الحسم بشكل ااضح في الاعنى الازداج لكلاة  Etreالتي تأتي باعنى الاوتود  l’êtreاتارة أخرى
باعنى ماهية  ، Essenceافي ظل ذلك التأرتح بين التجريد الااهوي ابين تجسيد الواقعي تتداخل اتتشابك خيوط الحسم بين
اجاسنتصار للافهوم أا الدجالة الواقعية للوتود الفعلي  .l’existenceالذلك سنجد إ .تلسون يدافع ين كون الاقارسنة الانطقية ضان
يلم الانطق لن تحل إشكال العالقة بين الااهية االوتود يلى ايتبار أن ميتافيزيقا الواقع تتجااز مجرد الفصل أا الوصل
كراابط منطقية ياكنها أن تقدم أتوبة حول القضايا من حيث الصحة لكنها لن تقدم توابا يالمس حقيقتها الواقعية .لذلك يربط
تلك الحقيقة االحديث ين فعل ثان يتاثل في الحكم  le jugementالذي يسايه حكم الوتود الفعلي jugement d’existence
بناء يلى اتود فعل الاوتود الفعلي  l’acte d’existenceالذي يكون باثابة موضوع لاعرفتنا األالية ين الواقع في اتجاه
تحديده كااهية يقلية.
هكذا تتشكل حياتنا الاعرفية في سنظر إ .تلسون ضان ثالث لحظات أساسية ياكن أن سنايز بينها يلى األقل من الناحية الانطقية،
فبفضل الحساسية سندرك الكائن الاوتود ،ابفعل التجريد سنعال يلى تشكيل الافهوم لااهية محددة اا بصيغة أخرى سنحدد
الاوتود بصفة يامة .اأخيرا سنعال يلى إرتاع هذه الااهية الاحددة للوتود الفعلي أا الواقعي بواسطة حكم مكون من كلاتين،
حيث الااهية تلعب دار الاوضوع  le sujetاحيث الفعل  le verbeاحده يؤكد تواتد ذلك الاوضوع ،مع التنبيه إلى أن هذا
الحكم جا يؤكد محاول لاوضوع ما ،فحكم الوتود الفعلي  le jugement existentielleيبقى مع ذلك هو فعل لتركيب الافهوم
مع شيء آخر ،إسنه يؤكد تركيب الاوضوع مع فعل الوتود  ،l’acte d’existerايعال يلى توحيده في الفكر كاا هو الحال
سلفا في الواقع. 68
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)(Gilson, L’être et L’essence, op.cit. p.285.
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يستخلص إ .تلسون بأن تجريد الااهية ما هي إجا لحظة اسيطة بين اإلدراك اإصدار الحكم ،حيث يكون الاوضوع هو فعل
الوتود  ،l’acte d’existerالذلك فالااهية بعيدة ين أن تكون سابقة يلى الوتود الفعلي  ،l’existenceبل يلى العكس من
ذلك فهي مرتبطة به ،فهي ليست إجا الجزء الاعزال من الحقيقة الواقعية التي سنعال يلى تجريدها 69هكذا سنجد أسنفسنا حسب
تلسون إذن بطريقة ما أمام إمكاسنية ،لحل سؤال العالقة بين الافاهيم  les notionsالتي سنعرف أسنها مايزة لكل من الااهية
االوتود الفعلي .l’essence et l’existence

خاتمة:
يضع تلسون الايتافيزيقيا التومااية يلى مفترق طرق بين مفهومين للوتود ،الااهوي االوتودي .من خالل اجاستناد إلى مفهوم
الوتود الذي يشتال في حد ذاته يلى كل من الااهية االوتود ،فإن األخير يتجااز ،في توليفة فائقة ،فلسفات الااهية (الااهوية)
افلسفات الوتود (الوتودية).
الفلسفة التي تنطلق من مفاهيم مثل الااهية أا الوتود ،فهي منطلقات تجريدية :أالها ينشأ من حاتة اإلسنسان لتحويل الفوضى
إلى كون ،لتنظيم الواقع افقًا لافاهيم يقالسنية تاا ًما؛ يولد الثاسني جادياء الوتود فياا يتعلق بالااهية؛ الكن ،من خالل اجارتكاز
يلى تجربة الوتود ،فإسنه جا يتاكن من الحصول يلى معرفة موضويية ين الوتود .يوضح تلسون" :كاا أن الااهوية هي
فلسفة للوتود سناقص الوتود الواقعي ،كذلك فإن الوتودية هي فلسفة الوتود سناقص الااهية".

70

ً
كااجا يلى هذا النحو ،هو
إن فكرة الوتود كفعل موتود ،ابالتالي ليس افقًا لطريقة خاصة به ،الكن افقًا لاا يشكله بشكل أكثر
بالنسبة لجيلسون اجاكتشاف األصلي لفلسفة القديس توماس األكويني ،االذي باوتبه تفرض األسنطولوتيا التومااية سنفسها فياا
يتعلق بجايع األسنطولوتيات األخرى.

نتائج البحث:
ياكننا القول بأن كل دراسة تسعى سنحو سنتائج معينة ،منها ما هو قريب الادى امنها ما هو مأمول يلى الادي البعيد .في هذا
اإلطار ياكننا أن سنجزم بأن من النتائج الاتوقعة لهذا البحث بلوغ ما يلي:
•

التأكيد من خالل األطراحة الاركزية يلى أن الوتود سابق يلى الااهية في سنظر اتيان تلسون بناء يلى قراءته لفكر

القديس توماس األكويني.
 تقديم قراءة تديدة للايتافيزيقا ،منفتحة يلى التاريخ اخاصة تاريخ العصر الوسيط في الفلسفة الاسيحية.


ربط يالقة ااضحة بين الفلسفة في العصر الوسيط ابين سنتائج الفكر الحديث اامتداداته الاعاصرة.

 ترسيخ توته فلسفي منفتح يلى ميتافيزيقا الواقع اتعل الوتود اجاسنساسني مجاجا للتفكير في الواقع.

(Gilson, L’être et L’essence, op.cit. p.287).
)(GILSON, L’être et l’essence,p.301
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 التأكيد يلى كوسنية الفكر الفلسفي ،بايتبار أن اجاصالح الذي قاده القديس توماس األكويني في القرن الثالث يسر
الايالدي هو سنتيجة سلسلة من التحوجات اسنطلقت من اليوسنان اترسخت في البيئة اجاسالمية مع كل من ابن سينا اابن
رشد ااسنبثقت من تديد مع ديكارت في القرن السابع يشر بفعل اجاصالح الذي يرفته الفلسفة في القرن  73م.

توصيات ومقترحات:
في سنهاية هذا الاجهود الفكري الاتواضع سنتطلع كباحثين في مجال الفلسفة االعلوم اإلسنساسنية إلى:
 -7تشجيع الباحثين الشباب يلى البحث في مجال الايتافيزيقا ألسنه في سنظرسنا ليس مجرد مجال بعيد ين حياة الناس الكن
تأمل موضويه يجعلنا سنتعرف اسنعكاساته الكبيرة في الحقلين السياسي ااجاتتاايي.
 -8فتح الاجال لتبادل الخبرات االاعارف بين الباحثين العرب في مجال البحث الفلسفي.
 -3اسنشاء مراكز للبحث االتفكير في القضايا الفلسفية يلى مستوى الدال التي تعتاد دراستها باللغة العربية.
 -9تشجيع الباحثين يلى ترتاة اجاسنتاج الفلسفي الاعاصر قصد الاساهاة في الاثاقفة اتقليص الفجوة القائاة بين
الاجتاعات الاتخلفة االاجتاعات الحديثة.

الئحة المراجع المعتمدة:
 -1مراجع باللغة العربية:
• حنفي ،حسن ( .)7491سنااذج من الفلسفة الاسيحية في العصر الوسيط ،ترتاة اتقديم اتعليق ،مكتبة األسنجلو مصرية ،الطبعة
الثاسنية.
• برييه ،إميل ( .)7417تاريخ الفلسفة ،العصر الوسيط االنهضة ،ترتاة :تورج طرابيشي ،دار الطليعة للطباية االنشر،
الطبعة األالى .
• تلسون ،اتيان ( ،)7449راح الفلسفة الاسيحية في العصر الوسيط ،ترتاة اتعليق إمام يبد الفتاح امام ،الناشر مكتبة
مدبولى ،الطبعة الثالثة.
 -2مراجع باللغة األجنبية:
- Gilson, E. (1972). L’être et L’essence, vrin ; 3eme Edition ; paris
- Gilson, E. (1937). The unity of philosophical experience. Scribner’s sons ; New york.
- Gilson, E. (1956). le thomisme ; vrin
- Gilson, E. (1972) Réalisme thomiste et critique de la connaissance
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ملخص:
يشير مفهوم التجريب في القصة القصيرة إلى مراحل تالية من النضج األدبي في كتابتها على مستويي البناء والرؤية،
وأغلب الكتابات التي يمكن وصفها بالنضج ،والتي يمكن إدراجها تحت مسمى التجريب ،ال بد أن تكون قد تجاوزت المنحى
التقليدي في الكتابة ،وهو يستلزم اإلحاطة بالمراحل التطورية التي تزامنت مع مظاهر السرد القصصي ،وكذلك أغلب التحوالت
التي رافقتها حتى أخذت مكانتها في التجريب ،وبالتالي ال بد من المرور ببعض التجارب القصصية التي تمثل البدايات ،وتحمل
في ثناياها المنحنى التقليدي ،وكثيرا من السمات البدائية قبل النهوض بفن القص إلى مستوى التجريب ،كما يستلزم ،أيضا النظر
في المراحل التي أدت إليه.
إن محاوالت التجريب المتكررة في القصة القصيرة ،تتيح الفرصة لكتّابها لتأصيل عالمهم الفني ،وتأكيد خيال ذواتهم،
واالستمتاع بالكتابة ،من خالل خوض المغامرة اإلبداعية ،واستحداث أنماط جديدة في مجال القص.
تأتي محاوالت التجديد في البناء الفني للقصة القصيرة؛ بحثا في البنية الشكلية والمضمونية لها ،ولذلك ،فإن كتّابها
يبذلون جهدا كبيرا للخروج بنصوص قصصية متنوعة ،ذات رؤية وتغيير في العمق.
إن التجريب في القصة القصيرة ،ال يمكن اختصاره إلى تقنيات محددة ،تنطبق على سائر األعمال القصصية ،فهو
يتكئ على الوعي الجمالي لدى الكاتب /المبدع ،وعلى مجتمعه ،وثقافته ،وعليه ،فإن الدراسة الحالية تحاول الوقوف على
مظهرين من مظاهر التجريب في القصة العمانية القصيرة ،وهما التناص ،والتكرار ،في محاولة لتتبع تجلياتهما على مستويي
البناء ،والرؤية.
الكلمات المفتاحية :التجريب ،التناص ،التكرار ،القصة القصيرة ،القصة العمانية القصيرة ،التجديد.
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Manifestations of Experimentation (Employment of Intertextuality and Repetition in
Omani Short Story(
Dr. Sultan Said Mohammed Al. Fazari
University of Technology and Applied Sciences, Oman

Abstract:
The repeated trials to experiment in the short story provide the opportunity for its writers to
authenticate their artistic world, confirm their imaginations, and enjoy writing, by embarking on
a creative adventure, and the developing new styles in the domain of storytelling
Innovative attempts in the artistic construction of the short story occurred as an exploration of its
formal and content structure, and therefore; its writers exert a great effort to come up with
various narrative texts that have vision and change in depth.
Experimentation in the short story cannot be diminished to few techniques that apply to all
fictional works, as it relies on the aesthetic awareness of the writer / creator, his society, and his
culture.
Accordingly, the current study tries to identify two aspects of experimentation in the Omani
short story, namely intertextuality and repetition, in an attempt to trace their manifestations at the
construction and visionary levels.

Keywords: Experimentation, Intertextuality, Repetition, Short story, Omani short story,
Innovation.
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مقدمة:
يرتبط التجريب بفكرة تخطي المألوف والسائد ،والخروج على التقاليد الفنية المتبعة ،والبحث عن شكل فني يرضي
طموح المبدع وتوقه الدائم إلى ارتياد آفاق لم يرتدها أحد قبله .وهذا ما سعى إليه معظم الكتاب التجريبيين بحثا عن أساليب فنية
جديدة للتعبير ،مصداقا ً لمقولة وليم بليك " :William Blakeعلى أن أخلق نظاما ً أو يستعبدني نظام آخر"(كورك،9191 ،
ص.)91
التجريب عنصر من عناصر الحداثة األدبية ،وهو حوار دائم بين المبدع وأدوات التعبير التي يمتلكها ،وبحث دائم عن
مصادر جديدة للتعبير وطرق جديدة لفهم العالم .والكاتب التجريبي بهذا المعنى يختبر اللغة بحثا عن مفاهيم بديلة للنظام(كورك،
 ،9191ص ،)91-91وهو مبدأ ،حين يتخلص من بعض السمات ،كاإلبهام واالستسالم للشكالنية التي ال تضيف شيئاً ،فإنه
مشروع ليس من حق أحد أن يصادره ،ألن من أهداف الفنون اإلنسانية ،سبر أغوار التجربة اإلنسانية ،وإذا كانت التجربة
اإلنسانية بطبيعتها تتغير وتتحول باستمرار ،وتنأى عن الجمود في قوالب محددة ،فإن تقدم هذه الفنون اإلنسانية مرهون -إلى حد
كبير -بطبيعة التجريب والمغامرة ،والبحث المستمر عن أشكال جديدة دون قفز فوق الخبرات التاريخية ،أو انقطاع عن ماضي
المبدع وتجربته ،وهذه سنة من سنن الفن والحياة(حافظ ،9199 ،ص.)1
يقترن مصطلح التجريب عند سعيد يقطين بمفهوم التجاوز ،فهو يرى أن" :اإلفراط في ممارسة التجاوز هو ما يسمى
عادة بالتجريب"(يقطين ،9191 ،ص ،) 999-991وفعل التجريب ينطلق من مبدأ مخالفة المألوف والعادي ،فهو تدمير وتجاوز
وبناء على أنقاض النموذج السائد المتجاوز ،والبحث المضني والشاق لبلوغ النموذج البديل المتجاوز؛ فالعملية اإلبداعية تبدأ
بالبحث المستمر ،وكذلك ممارسة فع ل التجريب ،فبدون سعي متواصل ال يمكن الوصول إلى نموذج تجريب راق .ومن هنا
يكون مصطلح التجريب "أحد مفردات الخلق واإلبداع ،واإلبداع الفني بشكل خاص ،إذ تكون مهمته إيجاد عالقات جديدة بين
األشياء من خالل مجاوزة الواقع من أجل تغييره بواسطة العقل الناقد"(إمام ،9119 ،ص.)91
لقد وعى الكتّاب إلى أن التجريب يعني أيضا تجاوز التماثل الذي من شأنه أن يؤدي إلى االنغالق والتحجر ،وخلق بؤر
االختالف والمغايرة في تأثيث الخطاب السردي بشعرية مكثفة بعيدة عن أشكال التهويم اللغوي المانع؛ فينطلق العمل التجريبي
من كل ما هو محلي ذاتي لي نفتح على التراث العالمي ،ليشكل نصا مغامرا وأثرا خالدا يتجسد فيه الواقع الجمالي والمبنى
الحكائي المتجدد ،فيؤسس لكتابة نوعية كونية تعنى بكل ما يخص العنصر البشري في محاولة لجعل الخصوصية المحلية بوابة
أوسع لولوج العالمية (شكاط ،9199 ،ص.)44
وظاهرة التجريب ليست مقصورة على فن دون آخر ،وإنما هي ظاهرة عامة في معظم الفنون كالقصة القصيرة
والرواية والمسرح والشعر والرسم وغيرها.
و تكاد آراء الباحثين تجمع على صعوبة تأطير أشكال بعينها للتجريب في جنس القصة القصيرة ،ويرجع ذلك إلى
طبيعتها الطيعة المرنة ،حيث إن "القصة القصير ة هي أكثر أشكال التعبير قابلية للتنوع ،ولإلفادة من مختلف المصادر ،ثم هي
ذات شكل هش طيع مراوغ ،وهذه الخاصية تعطي لكاتبها حرية واسعة،
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لكن قيودها تنبع من داخلها في رصد اللحظة ،وفي إجادة التقاطها ثم تقدم التفاصيل الدالة واستبعاد ما عداها ،حيث تحدث
التأثير الذي يهدف إليه الكاتب ،من حيث هي رسالة في نهاية األمر ،ويترتب على هذه الحقيقة -أيضا ً – أن تأبى القصة القصيرة
بوجه خاص على التصنيف السهل ،داخل خانات محددة سلفاً" (عبد القادر ،9199 ،ص.)19
لقد عبر أوكونور عن أشكال التجريب الكثيرة جدا في جنس القصة القصيرة حين ذهب بقوله إلى أنها ليس لها قالب
جوهري تبني عليه كيانها الفني – كما هو الشأن بالنسبة للرواية -ومن ثم فإن افتقادها لهذا القالب جعلها أكثر مرونة وحيوية،
وجعلها مجاال لديه قالب جوهري يرجع إليه ،ألن إطاره الذي يرجع إليه ال يمكن إال أن يكون الحياة اإلنسانية برمتها ،وهو ال بد
أن يختار -دائما ً -الزاوية التي يتناولها منها ،وكل اختيار يقوم به يحتوي على إمكانية قالب جديد(محمد ،9199 ،ص.)91
وبذلك؛ فإن التجريب في القصة القصيرة يرتبط بمفهوم ّكلي يشمل بعديها :الموضوعي والشكلي ،فهو رؤية وتغيير في
العمق ،لذا؛ ال يمكن اختصاره إلى تقنيات محددة تنطبق على سائر األعمال القصصية ،فهو يتكئ على "وعي جمالي مفارق
يرتبط بوعي جمالي سائد ،وفي مجتمع بعينه وبيئة ثقافية وفنية لها أسئلتها الخاصة التي ال يمكن أن تكون ذات األسئلة لبيئات
ثقافية وفنية أخرى ....هكذا يبتدئ التجريب من طرح اآلخر ال من التماهي معه ،مبتدئا ً بخلق ما يعينه على طرحه الجمالي
الخاص والمشبع بتربته وأصالته" (عبد الهادي ،9119 ،ص ،)991والوعي الجمالي يختلف من مبدع إلى آخر ،ومن مجتمع
إلى آخر ،ومن ثقافة إلى أخرى ،إنه يمتلك خواص تتحد بعوامل المجتمع والثقافة والبيئة والدين والعادات والقيم والتقاليد ،حتى
إن األدب يصبح انعكاسا مباشرا للواقع بكل ما فيه من جهل وفقر وهزيمة واستسالم وغير ذلك.
إن الكتابة السردية العربية اليوم تنهض على كثير من مظاهر التجريب .وقد ظهرت هذه المظاهر على القصة القصيرة
التي أخذت تمد لغتها وأدواتها بتقنيات وأدوات تعبيرية جديدة من عوالم األجناس األدبية األخرى.
والقصة العمانية القصيرة ،حظيت –كغيرها -ببعض الدراسات القليلة التي اشتغلت بموضوع التجريب ،غير أنها
الزالت قليلة ،ولم تالمس جميع مظاهر التجريب فيها ،لذا ،فإن الدراسة الحالية تحاول تسليط الضوء على مظهرين من مظاهر
التجريب في القصة العمانية القصيرة ،وبالتالي فهي تنطلق من األسئلة اآلتية:
 )9ما مظاهر التجريب المرتبطة بالتناص في القصة العمانية القصيرة؟
 )9ما أثر توظيف التناص –كمظهر من مظاهر التجريب -في كتابة القصة العمانية القصيرة؟
 )9ما مظاهر التجريب المرتبطة بالتكرار في القصة العمانية القصيرة؟
 )4ما أثر توظيف التكرار –كمظهر من مظاهر التجريب -في كتابة القصة العمانية القصيرة؟

أهداف البحث:
تهدف الدراسة الحالية إلى:
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 )9تتبع مظاهر التجريب المرتبطة بالتناص ،في القصة العمانية القصيرة.
 )9بيان أثر توظيف التناص –كمظهر من مظاهر التجريب -في كتابة القصة العمانية القصيرة.
 )9تتبع مظاهر التجريب المرتبطة بالتكرار ،في القصة العمانية القصيرة.
 )4بيان أثر توظيف التكرار –كمظهر من مظاهر التجريب -في كتابة القصة العمانية القصيرة.

أهمية البحث:
تستمد الدراسة الحالية أهميتها من خالل الحرص على دراسة مظاهر التجريب في القصة العمانية القصيرة،
وتوضيحها ،في محاولة لسد بعض النقص في الدراسات النقدية المعاصرة للقصة العمانية القصيرة ،فلم تتوافر –على حد علم
الباحث -أية دراسة ،تناولت ظاهرتي التناص والتكرار كمظهرين من مظاهر التجريب في القصة العمانية القصيرة ،حتى كتابة
هذه الدراسة ،وكل ما عثر عليه الباحث كان عبارة عن صفحات متناثرة في بعض الكتب ،وعلى صفحات اإلنترنت.

التناص في القصة العمانية القصيرة:
"التناص" مفردة نقدية حديثة ،وهي تعريب للمصطلح اإلنجليزي " ،"Intertextualityوترتبط مادة المصطلح
بمفردة التينية تدل على االختالط والنسج؛ مما ينبئ عن تفاعل حي يتصل بالنص ،وقد مر هذا المصطلح بترجمات
كثيرة(العدواني ،9119 ،ص)49؛ إذ لم يتفق المترجمون العرب على تعريبه إلى مصطلح واحد ،فمنهم من عرّبه إلى
"التناصية" ،وإن كان التناص أكثر شيوعا ،ومنهم من عربه إلى "النصوصية" ،وآخرون س ّموه "التداخل النصي"(عزام،
 ،9119ص ،) 91ومنهم من استخدم "التفاعل النصي" لما يسمى عند اآلخرين بالتناص ،على أن األول أعم وأشمل من الثاني؛
لذا فظل عليه ،إذ أن التناص واحد من أنواع التفاعل النصي (يقطين ،9111 ،ص ،)999وثمة من يجعل من التفاعل ،والتعالق،
والتناص مصطلحات مرادفة ،ويرفق معها مصطلح التخصيب ،إشارةً ضمنية إلى أثر التناص(الجزائري ،9119 ،ص،)44
وهناك من استخدم تواشج النصوص وتداخلها ،باإلضافة إلى التناص(خليل ،9111 ،ص.)961
إال أن تلك التسميات –وإن اختلفت في لفظها -فهي ال تختلف في داللتها ،فهي في نهاية األمر تفسر ما اصطلحت
تسميته بالتناص ،وسواء أكانت تلك الكلمة تشير إلى التفاعل أم التداخل أم التعالق أم التواشج ،فهي ال تنفصل في داللتها عن
النص ،وهي جميعا تشير إلى اشتراك أكثر من طرف في بوتقة مكانية واحدة وهي النص ،وليست تلك األطراف إال نصوصا.
يعود الفضل أوال في استخدام مصطلح التناص إلى جوليا كرستيفا  ،Julia Kristevaالتي نظرت إليه باعتباره نتاجا
لنصوص سابقة ،يعقد معه النص الجديد عالقة تبادل حواري ،ويكسر بالتالي أحد أعمدة البنيوية ،وهي فكرة مركزية النص
وانغالقه على ذاته ،باعتباره بنية مكتفية بذاتها (الماضي ،9119 ،ص .)949أي أن النص ينشئ عالقة مع الماضي في سياقاته
الثقافية والتاريخية واالجتماعية .....إلخ ،لكنها عالقة مح َّملة بدالالت معاصرة ،ومستحضرة لصور تعبّر عن الواقع ،فـ
"االرتداد إلى الماضي ،أو استحضاره،
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من أكثر األمور فاعلية في عملية اإلبداع ،فقد يحدث تماس -أو بالضرورة سوف يحدث تماس -يؤدي إلى تشكيالت تداخليه ،قد
تميل إلى التمثل ،وقد تنحاز إلى التخالف ،وقد تنصرف إلى التناقض .وفي كل ذلك يكون للنص الجديد موقف محدد إزاء هذا
التماس"(عبد المطلب ،9111 ،ص.)949
لقد خاض في غمار هذا المصطلح – بعد "كرستيفا" – كثير من الباحثين كـريفاتير  ،Riffaterreوبارت ،Barth
ودريدا  ، Derridaوأسماء أخرى كثيرة ،كل حسب وجهة نظره ،والمنهج الذي يشتغل عليه ،غير أن التناص ظل مطاطيا ،غير
مقنن ،ولم يكتسب قيمته المنهجية ،ووضوحه إال على يد الباحث الفرنسي جينيت الذي انتقل بالمصطلح انتقاال عميقا ،فاعتبره
نمطا /جزءا واحدا من أنماط العالقات عبر النصية ،لذا لم يعد "التناص عنصرا مركزيا ،لكنه واحدة من بين عالقات أخرى؛
يندرج في قلب شبكة تحدد األدب في خصوصيته"(حسين ،9199 ،ص ،)991أي تحدد شعرية العمل ،أو النص ،أو المتن.
إن التناص ميدان خصب لتحقيق قدر من الشعرية في القصة القصيرة ،فالمتون القصصية حافلة بمقوالت ألدباء
وفالسفة ،واستحضار شخصيات قصصية ،وأعمال إبداعية وفنية ،تتجاور مع الحال الشعورية الراهنة؛ لتعبر عن رؤية أو
تفسر موقفا ،أو تدعم حجة ،أو تبطئ شعورا .فالنصوص تمتاح من نصوص أخرى ليست من صميمها ،وتتكئ عليها في أداء
معان وأفكار تنسجم مع بنياتها (السويلم ،9199 ،ص .) 99وكأن الكاتب إذ يدخل أصواتا مرجعية في نصه ويحيل عليها إنما
يشحن نصه الحاضر والراهن بكل ما تحمله النصوص السابقة عليه من معان ودالالت ،إذ تصبح النصوص المهاجر إليها بكل
إيحاءاتها منهجا في الكتابة ،وموقفا من العالم ورؤيا لإلنسان (حافظ ،9114 ،ص.)94
ومن ثم فإن التناص في القصة القصيرة يدل على مهارة القاص وقدرته على استثمار النص اآلخر وتوظيفه لإلفضاء
برؤية عميقة من خالل منظومة متراكبة من اإليحاءات تستلزم قدرا كبيرا من يقظة القارئ وتركيزه ،وربما ال تفضي إلى
انطباع محدد ،ولكنها تكون قادرة بالتأكيد على تشكيل مناخات داللية وجمالية يعيشها القارئ ويتمثل ما فيها ،وعليه فإن القاص
العماني قد اتخذ هو اآلخر من التناص ميدانا جديدا إلضفاء صفة الشعرية على نصوصه ،وقد أتى توظيفه كاآلتي:
 -1التناص الديني:
يحظى التراث الديني بأهمية خاصة لدى الشعوب ،وقد أدرك الكتّاب هذه الحقيقة ،كما أدركوا معها أهمية اإلحالة إلى
الدين واألخذ منه ،وتأثير ذلك ،فعمدوا إلى احتضانه واستخدام معطياته استخداما فنيا إيحائيا .وقد تفاعل كتاب القصة العمانية
القصيرة مع تراثهم الديني اإلسالمي وما يزخر به من أحداث وقصص ،فوظفوا معطياته للتعبير عن حاضرهم وما فيه من
أحداث تجري .كما لم يقتصر توظيفهم له من خالل األحداث والمواقف وقصص األنبياء والرسل ،بل امتد ذلك ليشمل االقتباس
من آيات القرآن الكريم ،والتأثر بأساليبه.
أ) استدعاء القصص الواردة في القرآن الكريم:
استثمر بعض كتاب القصة العمانية القصيرة ثقافتهم الدينية ،فاختاروا من القصص التي وردت في القرآن الكريم ما
يتماهى مع أفكارهم ويحقق الحالة الجمالية في نصوصهم،
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فنجد مثال محمد اليحيائي في قصته "لم يكن سوى المرحوم" يستدعي قصة السيدة مريم العذراء ،وولدها النبي عيسى عليه
السالم ليعيد من خاللها تشكيل نصه للتعبير عن واقع معين .فبطلة القصة الفتاة المريضة التي كانت تجلس في أحد المستشفيات،
ال زالت تهذي أمام الجميع ومنذ ست سنوات بقصة عالقتها برجل ميت حملت منه صبيا اسمه عيسى سوف يولد قريبا" :وقالت
لهم في غرفة ضابط المخفر وفي مكتب الوالي وفي مبنى البلدية وفي مزرعة ابن أخت المحافظ وفي سيارة عضو مجلس
الشورى وفي سبلة شيخ الحارة وفي حديقة البلدية وفي العرصة وقت العصرية وعند قهوة الصباح وعند قهوة المساء وفي
ضعفها وفي قوتها ،قالت إنها م ريم الشريفة ـ بريئة من ظنونهم وإن الذي يرفس في بطني هو بذرة المرحوم الذي منكم وإليكم.
ي منكم ولكن أكثركم ال تصدقون .وكانت ق ّدرته صبيا وقررت اسمه
وكانت تضرب بطنها ،وتصيح هذا عيساكم يا ناس ،نب ٌ
عيسى على اسم المرحوم الذي تمناه ونذر من أجله في حياته فجاءه في موته"(اليحيائي ،9111 ،ص.)91
إن القاص يبني نصه المشحون بقلق داخلي مرير -ربما سببته نظرة المجتمع إلى تلك الفتاة التي ذهبت للدراسة خارج
بلدها ذات يوم ،وحينما عادت وجدت أصابع االتهام تشير إليها -على نص غائب وفق دالالت وفنيات معينة ،فيرتحل النص
المرجعي ليسكن في نص جديد مشحون بالرموز ،فمريم بطلة القصة تعود وهي تحمل في أحشائها عيسى الذي تحاول أن تنسبه
إلى أبيه ومجتمعه ،كما تحمل معه قلقا من ظنون ذلك المجتمع ،وكذلك من قبلها عادت مريم العذراء وهي تحمل في يدها عيسى
عليه السالم ،فما كان من قومها إال أن اتهموها بالبغاء.
كما يستدعي حمود الشكيلي في قصة "موت الماء" قصة النبي موسى عليه السالم من خالل قوله تعاليَ (( :وأَوْ َح ْينَا
ك ْال َح َج َر فَانبَ َج َس ْ
ت ِم ْنهُ ْاثنَتَا َع ْش َرةَ َع ْينًا قَ ْد َع ِل َم ُكل أُنَاس َّم ْش َربَهُ ْم)) (سورة
صا َ
إِلَى ُمو َسى إِ ِذ ا ْستَ ْسقَاهُ قَوْ ُمهُ أَ ِن اضْ ِرب بِّ َع َ
األعراف ،آية ،) 961:فهو يوظف فعل العصا ليعبر من خاللها عن القوة التي يمتلكها األب بوصفها شيئا مفقودا ،ولكنه قابل
لالستعادة ،فاألب في الحقيقة يمتلك القوة ،غير أنه في هذا الوقت ال يمتلكه نتيجة الظرف الذي يمر به" :قوة أبي تضرب
األرض ،لو كان أبي نبيا النبجست عيون الصخر بالماء" (الشكيلي ،9116 ،ص.)91
ب) االقتباس من آيات القرآن الكريم:
لجأ بعض الكتاب إلى اقتباس آيات من القرآن الكريم تتناسب وموضوعات قصصهم أو المواقف التي وردت فيها،
َّللا إِ َّن َّ
وب َج ِميعا إِنَّهُ ه َُو ْال َغفُو ُر
َّللاَ يَ ْغفِ ُر الذنُ َ
ومن ذلك قوله تعالى(( :قُلْ يَا ِعبَا ِد َ
ي الَّ ِذينَ أَ ْس َرفُوا َعلَى أَنفُ ِس ِه ْم َال تَ ْقنَطُوا ِمن رَّحْ َم ِة َّ ِ
َّحي ُم)) (سورة الزمر ،آية ،)19 :حيث تقتبس طيبة الكندي اآلية القرآنية السابقة وتوظفها في قصة "كنز لن يضيع" (الكندي،
الر ِ
 ،)9114وفي ذلك نقرأ قدرتها على إدخال النصّ القرآن ّي إلى سياقه الخاص ،وتحميله دالالت وإيحاءات جديدة ،تتّفق وتجربتها،
فالتناصّ قائم على التمثّل اإليجابي لآلية القرآنية المستدعاة ،والتي تمثّل بدورها موقفا تحريضيا على الرفض والتمرد وعدم
االستسالم والقنوط ،وهنا يتالقى النصّان القرآن ّي والقصصي في وحدة الرؤية والداللة ،فكالهما يعبر عن موقف الرفض
والتمرّد على الواقع.
ومن ذلك عند القاصة نفسها ،أيضا ،اقتباسها لقوله تعالىَ (( :والَ تَحْ َسبَ َّن الَّ ِذينَ قُ ِتلُ ْ
َّللا أَ ْم َواتًا بَلْ أَحْ يَاء ِعن َد
يل َّ ِ
وا ِفي َس ِب ِ
َربِّ ِه ْم يُرْ َزقُونَ )) (سورة آل عمران ،آية،)961 :
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فهي توظف اآلية القرآنية في قصة "ليالي الشيشان" لتعبر عن المكانة العظيمة التي أعدها َّللا للشهداء ،وذلك بعد استشهاد بطل
القصة في إحدى المعارك" ،شيخ كبير يخرج من خلف الظالم ترتعش يده ممسكا بتلك العصا القديمة ،يردد بصوت مهزوز:
هوّني على نفسك ،واسألي َّللا أن يجمع بينكما في جنات الخلد" (الكندي ،9114 ،ص .)19إن الموت الذي ترمى له القاصة هنا
هو موت يميل إلى التناقص ،فبالموت تطمح القاصة إلى الديمومة لحياة الوطن ،فموت بطل القصة بمثابة إضافة لبنة جديدة في
بناء صرح الوطن وضمان ديمومة الحياة الحرة لديه.
ار ِه ْم َويَحْ فَظُوا فُرُو َجهُ ْم َذلِكَ
كما تقتبس سامية العريمي في قصة "نبيل" اآلية القرآنية(( :قُلْ لِ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ يَ ُغضوا ِم ْن أَ ْب َ
ص ِ
أَ ْز َكى لَهُ ْم إِ َّن َّ
َّللاَ َخبِي ٌر بِ َما يَصْ نَعُونَ )) (سورة النور ،آية ،)91 :وهي توظفها وسيلةً رادعة لبطل القصة في معرض انتقادها
لتصرفاته وسلوكاته المشينة" ،سوف أكتب له آية تخاطبه وتردعه عما هو يفكر فيه دون تدخل منا" (العريمي،9111 ،
ص.)91
ج) التأثر بأسلوب القرآن الكريم:
تأثر كثير من كتاب القصة القصيرة العمانيين بأسلوب القرآن الكريم ،فعمدوا إلى محاكاته من خالل تضمين قصصهم
كلمات وتراكيب منه ،أو صياغة بعض جملهم على غرار األسلوب القرآني ،محاولين بذلك استثمار قداسة القرآن الكريم
وجماليات أسلوبه في إضفاء الشعرية على نصوصهم ،وأمثلة ذلك التأثر كثيرة ،ففي قصة "المسيّرون" لعبد العزيز الفارسي،
نجد مثل ذلك في قوله" :أشغ ُل التلفاز في الصباح فأرى هواني .تسحق أجزائي وأنا صامت طوعا أو كرها .ال أنبس ببنت شفة.
يا قوم ال تتكملوا"(الفارسي ،9119 ،ص ،)1-9ويظهر من ذلك تأثره بأسلوب القرآن الكريم في قوله "طوعا أو كرها" وهو
جزء من قوله تعالى(( :قُلْ أَنفِقُ ْ
اس ِقينَ )) (سورة التوبة ،آية.)19 :
وا طَوْ عًا أَوْ كَرْ هًا لَّن يُتَقَبَّ َل ِمن ُك ْم ِإنَّ ُك ْم ُكنتُ ْم قَوْ ًما فَ ِ
كما نجد مثل ذلك في قصة "على من أضاعوا أسماءهم فلنعلن البكاء"" :نحن ديوثون .فماذا ننتظر من أسمائنا بعد
ذلك؟ أن تأتينا مادة أعناقها صاغرة وهي تنشد :هيت لكم .ها نحن نقدم فروض الطاعة" (المعمري ،9111 ،ص ،)94فالكاتب
وكما يبدو من السياق يبني الفكرة على النسق القرآني الوارد في سورة يوسف في قوله تعالىَ (( :و َرا َو َد ْتهُ الَّتِي هُ َو فِي بَ ْيتِهَا عَن
اب َوقَالَ ْ
ت هَيْتَ لَكَ)) (سورة يوسف ،آية.)99 :
ت األَ ْب َو َ
نَّ ْف ِس ِه َوغَلَّقَ ِ
 -2التناص األدبي:
إن التراث األدبي بما يكتنز به من شخصيات وتجارب وأحداث ومواقف ،يشكل دافعا قويا للكاتب لألخذ منه ،واختيار
ما يتجاوب مع تجاربه ويتفاعل معها .ولقد وجد كاتب القصة القصيرة العماني –كغيره من كتاب القصة القصيرة -في استدعائه
لتلك الشخصيات والمواقف ما يعبر من خالله عن رؤاه ،فكان أن وظفها بما يتناسب وأفكاره.
فمريم النحوي تتكئ في كتابة قصتها "نَوح الغياب" على قصيدة "أنشودة المطر" لـبدر شاكر السيّاب (السيّاب،
 ،9111ص ،)994-991لتعبر من خاللها بلغة شعرية مكثفة عن حالة حب جمعت بين فتاة تقدم على التجربة ألول مرة ،ورجل
ُ
"سرحت مرة أخرى بعيدا ،سمعته يهمس باسمي قرب أذني،
غامض يمنحها كلمات الحب بال حساب:
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وحين التفت إليه صدمت شفتاه خدي في قبلة خاطفة ،نظرت إليه ،في عتب وعيناي تتألألن بالحزن ،تمتم :آسف لقد وعدتك،
اعذريني .نكس رأسه في رجاء أن أسامحه:
عيناك غابتا نخيل ساعة السحر
أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر،
عيناك حين تبسمان تورق الكروم
وترقص األضواء كاألقمار في نهر" (النحوي ،9116 ،ص.)99
تتشابه قصة نوح الغياب مع قصيدة أنشودة المطر في ماهية الحلم الذي يسكن كال منهما ،فالسياب كان ينشد بأمطاره
تحرير العراق ،ومريم النحوي تنشد تحرير قلبها من خوفه ورهبة التجربة األولى" ،مددت يدي المرتجفة ألرفع خصلة انسدلت
على جبيني فتناولها بلطف ورقة بالغين ،قبّل أطراف أصابعي وحضن يدي بين يديه ،كانت يده دافئة وعيناه تنضحان بحزن
عميق ال نهاية له ،ومحمد عبده يشدو:
أتعلمين أي حزن يبعث المطر؟
وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع؟
بال انتهاء ..كالدم المراق ،كالجياع،
كالحب ،كاألطفال ،كالموتى ..هو المطر!
مطر ..مطر  ..مطر"(النحوي ،9116 ،ص.)94
ومن صور التناص األدبي أيضا ما نجده لدى عبد العزيز الفارسي في قصة "ال يفل الحنين إال الحنين"(الفارسي،
 ،) 9116حيث يدخل عنوان القصة في تناص مع مقولة" :ال يفل الحديد إال الحديد" ،فيشترك العنوان مع القول في االعتماد على
أسلوب االستثناء المشتمل على نفي "ال" وحصر "إال" ،إضافة إلى االشتراك في الفعل المضارع "يفل" .كما أنه بين االسمين
جناس ناقص ،وقد جاءت الكلمتان المكررتان متفقتين في البنية ،وعدد الحروف ،مع اختالف حرف واحد.
 -3التناص األسطوري والشعبي:
ينفتح النص القصصي الحداثي على الموروث األسطوري باعتباره أحد اآلفاق المهمة التي تقوم عليها الكتابة اإلبداعية
التجريبية الحديثة ،بحيث ترتكز مهمة الكاتب المبدع على تحيين هذا الموروث قصد إنتاج معرفة جديدة مستخلصة من منظومة
معرفية سابقة ،بفضل ما تحققه آليات التناص والتحاور بين مختلف النصوص.
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إضافة إلى ما سبق ،يرجع الفضل في جمالية التوظيف األسطوري القصصي وقيمته الفنية إلى تقنيات التحوير وآليات
التعديل واالنزياح ،التي تعنى بإخراج األسطورة األم من قدسيتها ،ومن ثم تدنيسها بإدخالها عالم األدب والفن القصصي ،بحيث
تؤثث األسطورة األدبية واألسطورة البدائية بدالالت جديدة تنفتح على تأويالت ومحموالت فكرية تكون بمثابة مقوالت نقدية
واعية بمختلف اإلشكاالت الراهنة وتتماشى مع ما يمكن أن يعيشه اإلنسان المعاصر (زيرافا ،9191 ،ص.)96
في قصة "ريّا" تهيئ الكاتبة المتلقي منذ البداية الستحضار المخيلة الشعبية ،وذلك من خالل استخدامها للفظة "يُحكى
ّ
أن" ،فهي تشير إلى أجواء خرافية عن َملك "أعطي بعضا من ُملك سليمان ،وكانت له بنت جميلة على أكمل ما يكون الحسن
سماها ريا" (خلفان ،9114 ،ص ،)16وهي بذلك تهيئ المتلقي لما سيأتي من عجائب وغرائب الحكي الخرافي.
كان لهذا الملك بنت جميلة شعرها يكنس األرض .وقد وضع الملك قيودا صارمة على حياة ابنته اليومية إلى أن أتت
ليلة خرجت فيها لتجلو شعرها في ضوء القمر .وهناك تفاجأت بمالحقة أحد حراس القصر لها ،وقد ظل ينظر إليها خلسة حتى
سقط مغشيا عليه من فرط انبهاره بجمالها .وعندما رأته على األرض ،أخذت رأسه بين يديها وسالت دموعها حزنا عليه.
"يحكى إن قطرة من دمعها سقطت على شفتيه فانتفض وفتح عينيه وعندما تالقت عيناهما أصابها ما أصابه من
الوجد" (خلفان ،9114 ،ص .) 11إن هذا المشهد في القصة يستدعي إلى األذهان قصة "القبلة األولى في التاريخ" حيث تروي
بعض األساطير أن حواء كانت مستلقية تحت شجرة حين كانت هي وآدم في الجنة ،فحطَت على شفتيها نحلة ،فأفاقت وابتسمت
ابتسامة رقيقة لتسهل النحلة مص مزيد من رحيق فمها ،وكان آدم يراقبها ،فغار من النحلة ،وانحنى على حواء ،وحطَّ شفتيه
على شفتيها كما فعلت النحلة ،فارتاحت حواء لهذه المالمسة .وكانت تلك هي القبلة األولى في تاريخ البشرية (الريماوي،
 ،9111التقبيل تاريخا وآثارا.)http://www.wata.cc ،9111 ،
وبذلك فإن الكاتبة تحيل مرجعياتها في القصة إلى حدث معروف المكان والزمان والشخوص ،وهو يوجد في ذاكرة
التاريخ الشعبي ،ولكنها تبث فيه روحا جديدة لتكريس جماليات شعرية تستهدفها القاصة إلبراز عملها.
مثل تلك األساطير نجدها أيضا في قصة "يا لحزن الدودة حين تفقد الذاكرة" ،فهي تستلهم من التراث العماني وتسّجل
فيما يشبه الغرائبية إحدى الحكايات الشعبية المتداولة عن السحرة.
فالحكاية التي شاعت عن مرض الحبيبة وموتها ليست صحيحة ،فقد تبيّن أنها كانت ضحيّة من ضحايا السحرة
وألعابهم العجائبية ،ومن هؤالء السحرة الساحر "دندان" الذي أحبَّ الفتاة منذ أول نظرة ،ونجح في أن يتزوجها ويأخذها إلى
مغارته لتعيش ضائعة بين مكان ال تراه وزمان ال يراها ،كما تقول الفتاة نفسها وهي تروي حكايتها العجيبة بعد نجاتها ،وذلك
بأسلوب أقرب إلى ما نجده في بعض حكايات ألف ليلة وليلة " :وذات يوم كان يحفر تحت شجرة ليمون ليسمدها بروث البقرة
فانفتحت في األرض فتحة عميقة سار فيها أبي إلى آخرها  ..رأى مناظر وقف لها شعر رأسه إجالال ومهابة :رؤوسا بشرية
مقطوعة تنظ ر إليه وهي تبتسم ببالهة  ..عجوزا شمطاء تتعكز بأسنانها متجهة نحو المجهول  ..كالبا تموء ..وتخربش قططا
تنبح  ..ثعابين تزحف برشاقة كأنها تحرس المشهد الموغل في الرعب  ..كانت هذا مغارة السحرة  ..خاف أبي في البداية
وارتعدت فرائصه لكنه ما لبث أن تمالك نفسه ولملمها ..أخبر السحرة برغبته الجامحة في االنضمام إلى ناديهم فاشترطوا عليه
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أن يقدم إليهم أحب مخلوق إلى قلبه ليأكلوه في وليمتهم التي يقيمونها كل أسبوع  ..وبالطبع لم يكن أعز مني على أبي"
(المعمري ،9111 ،ص.)99
مما سبق يتبين لنا أن القاص العماني قد وظف التناص بأشكاله في كتابته للقصة القصيرة ،ويدل ذلك على مهارته في
استثمار النص اآلخر وتوظيفه لإلفضاء برؤية عميقة من خالل جملة من اإليحاءات تستلزم قدرا كبيرا من يقظة المتلقي
وتركيزه ،األمر الذي يؤدي إلى تشكيل مناخات داللية وجمالية يعيشها المتلقي ويتمثل ما فيها.
ثانيا -التكرار في القصة العمانية القصيرة:
ترى نازك المالئكة ّ
أن التكرار كغيره من األساليب التعبيرية األخرى ،يتضمن إمكانات إبداعية وجمالية تستطيع أن
ترتفع إلى مرتبة األصالة ،كما يمكن أن ترقيه وتتخذ منه موقفا يقظا ،وذلك حينما:
 يكون اللفظ وثيق الصلة بالمعنى العام. يخضع لكل ما يخضع له الشعر عموما من قواعد ذوقية وجمالية وبيانية. ال يكون المكرر لفظا ينفر السمع (المالئكة ،9161 ،ص.)999والتكرار مفهوم يتحدد ،في أبسط مستوى من مستوياته ،بـ "أن يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه ،سواء أكان اللفظ متفق
المعنى أو مختلفا ،أو يأ تي بمعنى ثم يعيده ،وهذا من شروط اتفاق المعنى األول والثاني ،فإن كان متحد األلفاظ والمعاني ،فالفائدة
في إثباته تأكيد ذلك األمر وتقريره في النفس ،وكذلك إذا كان المعنى متحدا وإن كان اللفظان متفقين والمعنى مختلفا فالفائدة
باإلتيان به للداللة على المعنيين المختلفين" (عبيد ،9119 ،ص.)91
حين يدخل التكرار في المجال الفني فإن قدرته على التأثير في هذا المجال تتجاوز هذه الفائدة ،إذ يعمل على إنتاج
فوائد جديدة داخل العمل الفني ،ليتحدد مفهومه في "اإلتيان بعناصر متماثلة في مواضع مختلفة من العمل الفني ،والتكرار هو
أساس اإليقاع بجميع صوره ،فنجده في الموسيقى بطبيعة الحال ،كما نجده أساسيا لنظرية القافية في الشعر ،وسر نجاح كثير من
المحسنات البديعية ،كما هي الحال في العكس والتفريق والجمع مع التفريق ورد العجز على الصدر في علم البديع العربي"
(عبيد ،9119 ،ص.)91
إن "التكرار له دالالت فنية ونفسية تدل على االهتمام بموضوع ما يشغل البال سلبا كان أم إيجابا ،خيراّ أو شرا ،جميال
أو قبيحا ،ويستحوذ هذا االهتمام حواس اإلنسان وملكاته ،والتكرار يصور مدى هيمنة المكرر وقيمته وقدرته"(جيدة،9191 ،
ص ،)61فهو يعد واحدا من الظواهر اللغوية التي نجدها في األلفاظ والتراكيب والمعاني ،وتحقيق البالغة في التعبير ،والتأكيد
للكالم والجمال في األداء اللغوي ،والداللة على العناية بالشيء الذي كرر فيه الكالم ،ونجد التكرار في القرآن الكريم والحديث
النبوي الشريف ،وكذا الشعر والنثر (ياقوت ،9111 ،ص.)411
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ويعود اختيار أنم اط التكرار في المجال األدبي إلى موهبة المبدع في انتقائها ،ودقة اختيارها ،فهو ينتقي األلفاظ التي
تحقق تكرارا في األصوات ،وتكرارا في المقاطع ،وتكرارا في الوحدات الصرفية ،وتكرارا للتراكيب النحوية ،وفي القصة
القصيرة الحديثة تكاد ال تخلو واحدة من عنصر التكرار ،مما يشي برغبة قصوى لدى مبدعيها في استخدام التكرار كظاهرة
فنية تدعم الحركة الداللية واإليقاعية في نصه ،على اعتبار ّ
أن التكرار عنصر بنائي يسهم في فهم أبعاد تجربته ،وذلك عبر
استقطاب وعي القارئ ولفت أنظاره إلى العالقات البديعية المتنوعة القائمة على أساس التكرار بأنواعه جميعا (السيد،9169 ،
ص.)914
ومن ثم ،فإن التكرار في النص القصصي الحديث لم يعد تكرارا يهدف إلى غاية تنحصر في إمكانات اإلطالة ومط
السرد ،وإنما أصبح جزءا حيويا من النص من خالل البوح النفسي الكبير الذي يختزنه لتظهر من خالله تفاصيل ليس مهمتها
الحشو واإلطالة ،وإنما اإلبانة والكشف ،وكذلك جذب انتباه المتلقي لفك شفرات هذه المفردات أو الحروف أو الجمل المكررة،
فهو إذاً يسعى إلى إبراز جماليات النص القصصي.
 أنماط التكرار في القصة العمانية القصيرة: -1تكرار الحرف:
يعد من "أبسط أنواع التكرار ،وأقلها أهمية في الداللة ،وقد يلجأ إليها المبدع بدوافع شعورية لتعزيز اإليقاع ،في
محاولة منه لمحاكاة الحدث الذي يتناوله ،وربما جاء عفوا دون وعي (الكبيسي ،9199 ،ص ،)944فليس بالضرورة أن يقصد
المبدع إلى حرف فيكرره عن وعي شعوري تام ،لكن انفعاله الحسي ،وحالته الشعورية قد تختار الحرف الذي يتردد في نصه.
أمثلة ذلك في القصة العمانية القصيرة كثيرة ،ففي قصة "استراق" يتكرر الحرف "ال" أربع وعشرين مرة في فقرة
واحدة" ،في الزاوية اليمنى من غرفة االنتظار في المستشفى وقرب النافذة الكبيرة الواسعة ،تجلس امرأة شاحبة ،دون مساحيق
تجميل في وجهها .ال تتحرك ،ال تهز قدمها ،ال تلتفت ،ال تحرك رأسها ،ال تؤمي ،ال تفرقع أصابعها ،ال تنظر إلى النافذة ،ال
تستجيب لحركة الداخلين والخارجين ،ال تتأثر بمشاغبات األطفال ،ال تشرئب بعنقها عند مناداة األسماء لتسمع اسمها ،ال
تترقب ،ال تتنحنح ،ال تكح ،ال تتنهد ،ال تمسك بيدها أية ورقة أو بطاقة ،ال تحمل حقيبة وال قلما وال مفتاحا ،ال تضع خاتما في
أصبعها ،أظافرها مقلمة ونظيفة ،قدماها قطعتا لحم محشورتين في نعليها ومستقرتين على بالط األرضية ،نعالها بال لون وال
نقش وال إضاف ات مزينة ،عباءتها قماش أسود داكن ،ليس فيها خيط زائد وال خرزة وال خياطة أساسية ألطرافها أو خياطة
تكميلية مطرزة" (عبدَّللا ،9199 ،ص.)99-91
إن القاص في المقطع السابق يجعل من ال النافية بؤرة تتكثف من خاللها رغبته النفسية في معرفة حقيقة تلك المرأة
التي أثارت فض وله منذ اللحظة األولى التي سقطت عيناه عليها ،فأصبحت تتراءى له بكل تفاصيلها .إن الحرف "ال" في السياق
يلعب دورا مفصليا حينما ينفي عن المرأة األحوال التي كان من الممكن أن تجعلها امرأة طبيعية أو عادية في نظر الراوي ،ومن
ثم ال تثير فضوله ورغبته في معرفة حقيقتها .إذا فتكرار الحرف يلعب دورا تعبيريا وإيحائيا،
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فباإلضافة إلى دوره في تالحم بنية النص فإنه يسهم في إيجاد إيقاع خاص يؤكده التكرار ،ويشد انتباه المتلقي إليه .وكل ذلك من
شأنه أن يخصّب شعرية القصة.
من ذلك أيضا تكرار حرف الجزم "لم" في قصة "مواء قط ال يشبهني" ،حيث تكررت بنية الجزم في استفتاح عبارات
القصة بالحرف لم ،وذلك كاآلتي" :لم يكن قطا عاديا" (المغيزوي ،9199 ،ص" ،)41لم أكن في قرارة نفسي أحمل أي مشاعر
للقطط" (المغيزوي ،9199 ،ص" ،)41لم أستمع إلى باقي كالمه" (المغيزوي ،9199 ،ص" ،)11لم ينتظر مني جوابا"
(المغيزوي ،9199 ،ص" ،)19لم يعلق شيء في رأسي" (المغيزوي ،9199 ،ص" ،)19لم أعطه اهتماما كبيرا" (المغيزوي،
 ،9199ص.)19
الكاتبة ترمي من خالل تكرار الحرف في بنية القصة بالصورة السابقة ،إلى توضيح رفضها المطلق للتعامل مع
القطط ،غير أن تكرار الحرف ست مرات يؤدي إيقاع ا موسيقيا داخل القصة ،فضال عن اإليقاع الداللي الذي تؤديه هذه المفردة
التي تدخل الجزم بحقيقة عدم رغبة الساردة في التعامل مع القطط نهائيا.
في قصة "حين يصبح األمر عاديا جدا" ،تكرر الكاتبة حرف العطف "ث ّم" أربع مرات في فقرة واحدة" :في البداية
كان يطرد من يراه متماديا ،ثم تنازل عن الطرد مكتفيا بالتأنيب ،ثم تنازل عن التأنيب نافثا غضبه بالطرق القوي بقبضته على
المقود أو ركبته ،ثم لم يعد يطرق بقبضته على المقود وال على ركبتيه ،ثم لم يعد ما يحدث ذا وقع مؤثر في نفسه"(العبري،
 ،9199ص.)16
لقد نجحت الكاتبة في استغالل الد اللة الموسيقية لتكرار حرف ثم ،حيث نشأ من الترديد الصوتي إيقاع متدرج ينسجم
مع حال الالمباالة التي أصبح الراوي "سائق التاكسي" يشعر بها مع تكرار تصرفات الركاب ممن يقوم بنقلهم في سيارته إلى
أماكن مختلفة.
 -2تكرار الكلمة:
تتمتع الكلمة بإيقاع خاص له تأثيره في النص القصصي ،وهو ما يعرف بـ "الجرس اللفظي" ،فإذا كان تكرار الحرف
وترديده في اللفظة الواحدة يكسبها نغما وجرسا ينعكسان على الحركة اإليقاعية للقصة ،فإن تكرار اللفظة في التركيب اللغوي ال
يمنحها النغم فحسب ،بل يمنحها ،أيضا ،االمتداد واالستمرارية والتنامي في قالب انفعالي متصاعد جراء تكرار العنصر الواحد،
"وهذا التكرار هو ما وقف عليه القدماء كثيرا وأفاضوا في الحديث عنه فيما أسموه التكرار اللفظي .ولعل القاعدة األولية لمثل
هذا التكرار أن يكون اللفظ المكرر وثيق الصلة بالمعنى العام للسياق الذي يرد فيه ،وإال كان لفظة متكلفة ال فائدة منها وال سبيل
إلى قبولها"(عاشور ،9114 ،ص.)61
يتكرر الفعل المضارع "تأتي" سبع مرات متتالية في فقرة واحدة من قصة "تداعيات لم تفقد نكهتها بعد أو لوحات من
الماضي":
"وتأتي وقد طبع الزمان ناظريك بدمغة آلته الحدباء..
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تأتي مثقال بإفرازات أيامك الماضيات..
تأتي وعلى عاتقك ترزح أنواء وأنواء..
تأتي كحلم ينفض نفسه ..كسيف يصقل ح ّده..
تأتي مهموما /مغموما..
تأتي مكبوسا /مضغوطا..
تأتي مهضوما ..هكذا أنت دوما" (بني عرابة ،9116 ،ص.)99
فالفعل المضارع "تأتي" يتكرر في الفقرة الس ابقة مع بداية كل جملة ،ويوظفه القاص ليبين مدى تزاحم األحداث التي
تمر بحياة بطل قصته ،وكثرة المصائب والهموم التي واجهته منذ الوالدة وحتى الموت .فكان الفعل "تأتي" أكثر قدرة على
التعبير عن هذه التحوالت الزمانية بأشكالها المختلفة ،ونقل تجربته الخاصة به ،حتى يثير إحساسا لدى المتلقي .إن تكرار الفعل
بالصورة اللفظية السابقة يعمل على تحقيق تنامي النص وامتداده ،فيشغل مساحة من الزمن تمر بها األحداث داخل القصة ،كما
يكسبها تلوينا إيقاعيا يشد سمع المتلقي وبصره.
يتكرر أيضا الفعل "كان" في قصة "درويش" ثالث مرات في فقرة واحدة ،حيث يح ّمله القاص مالمح قديمة كانت
تحدث لبطل القصة فيما مضى ،لكنه يستحضرها ويجسمها في الحاضر كي يلتمس ردة فعله إزاءها من جديد:
"وكان يستيقظ كل ليلة على زعيق كوابيس تناصبه العداء
وكان يستسلم للبكاء
وكان يجهش كطفل" (بني عرابة ،9111 ،ص.)96
في قصة " ُح ب" تتكرر كلمة "عام" أربع مرات في فقرة واحدة ،ويأتي تكرارها في إطار حزمة من الذكريات القريبة
تعصف بمخيلة الراوي حين يدرك بأن موته أيضا قريب" :علمت هذا الصباح أني سأموت في هذي البالد الغريبة ،وكنا قد
تزوجنا قبل عام واحد فقط .خطبتنا استمرت لمدة عام أيضا ،وزواجنا حدث بعد عام واحد .وقد عشنا معا لمدة عام واحد فقط،
وسأموت من دون أن أترك لها طفال واحدا" (حبيب ،9114 ،ص .)999إن تكرار كلمة "عام" في الفقرة السابقة ،يؤدي دوره
الجمالي في تحديد المدة الزمنية لكل مرحلة من مراحل زواج السارد ،وهو يُعلي من قيمة الحب الذي يملكه تجاه زوجته التي ال
يريد إيقاظها بعد معرفته بنبأ قرب وفاته ،بل إن أقصى ما يشغله فيما بقي من حياته هو مآل حالها بعد موته.
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 -3تكرار العبارة:
تتألف العبارة من البنيات التي يتألف منها الحرف والكلمة ،فهي تشكل نوعا من المؤانسة بين الحروف والكلمات "ألن
الجملة هي عبارة عن عدد من التمفصالت المتصل بعضها ببعض بروابط نحوية" (تيبرماسين ،9119 ،ص.)996
بتكرار العبارة في القصة القصيرة يستمتع البصر باإليقاع وبالزخرفة الصوتية الناتجة عن التكرار وبه يطرب السمع،
فالتكرار يعمل على تحقيق "فكرة االنتشار التي تعمل على استغالل المكان ،وتضفي على الفضاء أشكاال هندسية كالتوازي
والتعامد والتناظر واالمتداد والتماثل والتوازن" ( تيبرماسين ،9119 ،ص.)991
في قصة "زهرة حمراء ولهب أحمر" تتكرر عبارة "تسارع أمك إلى سجادتها النورانية ،تتوسدها بخفة كائن ،وتبحر
نحو َّللا" (العبيداني ،9116 ،ص .) 99 ،91تتكرر هذه العبارة في بداية القصة وفي نهايتها ،فهي تأتي في البداية لتلقي
بإشعاعها على كامل القصة ،حيث تتفتح حال من التوالد الداللي في جسد القصة ،فتتالحق العبارات الموحية مثل" :تكملين
طقوسك ،تبتسمين بهدوء ورضا ،ترددين :سبحان َّللا" .إن العبارة المكررة هي بمثابة المركز إلشعاع الدالالت في القصة،
فيتكثف اإليقاع من خالل عالقات الحقول الداللية المتداخلة ،حيث إن كل تلك الدالالت جاءت لتوحي بالتسليم بقضاء َّللا وقدره،
وأن اللجوء إلى َّللا هو السبيل للخالص من سائر هموم الحياة ،وهي الداللة األولى التي تشير إليها العبارة السابقة .إن تكرار
العبارة في نهاية القصة يعمل على الرجوع إلى النقطة التي كانت هي لحظة البدء ،مما يساعد على تقوية اإلحساس بإيقاع
القصة ووحدتها.
كما تتكرر عبارة "أخبرني الفقير بأن"(بني عرابة ،9116 ،ص )999ثالث مرات في بداية قصة "عالم صغير بدأ في
تم زيق أشيائه الجميلة" ،وهي صيغة يستخدمها القاص ليعبر من خاللها عما تعانيه فئة الفقراء في مجتمعه ،وبتكرارها بالصورة
السابقة ،يؤكد أهمية أن ينظر المجتمع إلى احتياجاتهم ،باإلضافة إلى اإليقاع الذي يمنحه للقصة.
ما يمكن أن نخلص إليه من دراستنا لظاهرة التكرار في القصة العمانية القصيرة هو تنوع األساليب التي استخدمها
القاص العماني ،مما يدل على تمكن القصة القصيرة من االنزياح عن األشكال التقليدية التي لم تكن تهتم بالبني الداخلية للنص
بقدر ما كانت تهتم بالمضامين وسير األحداث .باإلضافة إلى اإليقاع الذي يتحقق في النص القصصي عن طريق التكرار
ويكسبها شعريتها ،فإن األحداث هي األخرى تنبثق عنه فينزاح عن أن يكون مؤطرا لها فقط.

نتائج الدراسة:
أسفرت نتائج الدراسة الحالية عن اآلتي:
 )9بلغت القصة العمانية القصيرة درجة من التطور ،مما نزع بها نحو عوالم التجريب ،وقد بحث كتابها عن قوالب قصصية
جديدة تأصل عالمهم الفني ،فبحثوا في البنية الشكلية والمضمونية لها ،وبذلوا جهدا كبيرا للخروج بنصوص قصصية متنوعة،
ذات رؤية كبيرة وعمق كبير ،وأكثر التزاما بالكاتب وقضاياه.
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 ) 9نزوح القاص العماني نحو عوالم التجريب في كتابته ،لم يفقد القصة العمانية القصيرة أصالتها ،وخصوصيتها ،بل التزم
بخصوصية المجتمع ،وعوامل الثقافة والبيئة والدين والعادات والتقاليد والقيم.
 ) 9استطاع القاص العماني توظيف التناص بمختلف أشكاله ،كمظهر من مظاهر التجريب في القص ،مما وسع آفاق النص
القصصي دالليا ،ومنحه مناخا جماليا ممتعا.
 ) 4تنوعت أساليب التكرار التي وظفها القاص العماني ،وأغنت بنية النص القصصي الداخلية ،واهتمت بمضامينه ،وسير
أحداثه ،األمر الذي اتضح معه دور التكرار في بناء نسيج النص القصصي العماني.

التوصيات والمقترحات:
 )9إجراء دارسة تتناول مظاهر أخرى مرتبطة بالتجريب في القصة العمانية القصيرة ،كالوصف ،والرمز ،واللون.
 )9إجراء دراسة تهدف تتبع مظاهر التجريب في الرواية العمانية.
 ) 9عقد ورش تدريبية في كتابة القصة العمانية القصيرة تستهدف المواهب الطالبية ،مع التركيز على ضوابط الكتابة الحداثية
في خطاب القص.
 )4تسلي ط الضوء على أعمال بعض كتاب القصة القصيرة العمانيين ،ممن اقتحموا عوالم التجريب ،ودراسة أعمالهم على
المستوى الجمالي والتجريبي ،ومنهم عبد العزيز الفارسي ،وسليمان المعمري ،وبشرى خلفان.

المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.
إمام ،سيد أحمد .)9119( .حول التجريب في المسرح :قراءة في الوعي الجمالي العربي .الهيئة العامة للكتاب .القاهرة .مصر.
بني عرابة .عبد َّللا .)9116( .قلق آخر .مؤسسة االنتشار العربي .بيروت .لبنان.
بني عرابة ،عبد َّللا .)9111( .ضجيج األسماء العابرة .مكتبة بيروت .القاهرة .مصر.
تيبرماسين ،عبد الرحمن .)9119( .البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة .دار الفجر للنشر والتوزيع .القاهرة .مصر.
الجزائري ،محمد" .) 9119( .تخصيب النص ،التشكيل بين التناص والسرد :تجربة البينال نموذجا" .مجلة الرافد
بالشارقة11-41 :69:
جيدة ،عبد الحميد .)9191( .االتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر .مؤسسة نوفل .بيروت .لبنان.
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حافظ ،صبري .)9199( .التجريب والمسرح :دراسات ومشاهدات في المسرح اإلنجليزي والمعاصر .الهيئة المصرية العامة
للكتاب .القاهرة .مصر.
حافظ ،صبري" .)9114( .التناص وإشاريات العمل األدبي" .مجلة البالغة المقارنة بالجامعة األمريكية.99-99 :4 :
حبيب ،عبد َّللا .)9114( .فراق بعده حتوف .المؤسسة العربية للدراسات والنشر .بيروت .لبنان.
حسين ،عصام حفظ َّللا .)9199( .التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر :أحمد العواضي أنموذجا .دار غيداء للنشر
والتوزيع .عمان .األردن.
خلفان ،بشرى .)9114( .رفرفة .المؤسسة العربية للدراسات والنشر .بيروت .لبنان.
خليل ،إبراهيم .)9111( .النص األدبي :تحليله ،وبناؤه ،مدخل إجرائي .دار الكرمل .عمان .األردن.
الريماوي ،أحمد" . )9111( .التقبيل :تاريخا وآثارا".http://www.wata.cc .
زيرافا ،ميشال .)9191( .األسطورة والرواية .ترجمة :صبحي حديد .دار الحوار .دمشق .سوريا.
السويلم ،نوال بنت سالم" .تداخل األجناس األدبية في نص الحديقة السرية لمحمد القيسي" .المجلة األردنية في اللغة العربية
وآدابها بجامعة مؤتة.91-11 :)9(1 :
السياب ،بدر شاكر .)9111( .الديوان .ج .9دار العودة .بيروت .لبنان.
السيد ،عز الدين علي .)9169( .التكرير بين المثير والتأثير .ط .9عالم الكتب .بيروت .لبنان.
شكاط ،مريم" .)9199/9199( .جماليات اللغة في رواية تفنست لعبد َّللا حمادي :قراءة لتيار الوعي وآفاق التجريب" ،رسالة
ماجستير غير منشورة .كلية اآلداب واللغات ،جامعة منتوري ،الجزائر.
الشكيلي ،حمود .)9116( .سرير يمتطي سحابة .وزارة التراث والثقافة .مسقط .سلطنة عمان.
عاشور ،فهد ناصر .)9114( .التكرار في شعر محمود درويش .المؤسسة العربية للدراسات والنشر .عمان .األردن.
عبد القادر ،فاروق" .)9199( .حاضر القصة القصيرة" .مجلة الثقافة الجديدة بالقاهرة.919-11 :96-91 :
عبد المطلب ،محمد .)9111( .قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني .الشركة المصرية العالمية للنشر .الجيزة .مصر.
عبد الهادي ،عالء" .)9119( .الشعرية المسرحية المعاصرة" .مجلة فصول.996-991 :61 :
عبد َّللا ،عبد الحكيم .)9199( .استراق .دار مسعى للنشر والتوزيع .المنامة .البحرين.
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العبري ،خليفة .)9199( .يوم على تخوم الربع الخالي .بيت الغشام للنشر والترجمة .مسقط .سلطنة عمان.
عبيد .محمد صابر .) 9119( .القصة القصيرة في فلسطين واألردن منذ نشأتها حتى جيل األفق الجديد .وزارة الثقافة األردنية.
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العريمي .محمد عيد .)9191( .توظيف المتخيل الشعبي في القصة العمانية القصيرة (ندوة القصة العمانية القصيرة وأفق
التحوالت  .9116-9119المنتدى األدبي .مسقط .سلطنة عمان.
العريمي ،سامية .)9111( .نبيل .مكتبة فينيق .صور .سلطنة عمان.
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الفارسي ،عبد العزيز .)9116( .ال يفل الحنين إال الحنين .وزارة التراث والثقافة .مسقط .سلطنة عمان.
الكبيسي .عمران خضير .)9199( .لغة الشعر العربي المعاصر .وكالة المطبوعات .الصفاة .الكويت.
الكندي ،طيبة .)9114( .جارة الوادي .مطابع النهضة .مسقط .سلطنة عمان.
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الماضي .شكري عزيز .)9119( .من إشكاليات النقد العربي الجديد .ط .9دار ود األردنية .عمان .األردن.
محمد .شعبان عبد الحكيم .)9199( .التجريب في فن القصة القصيرة من  .9111-9161العلم واإليمان للنشر والتوزيع.
دسوق .مصر.
مروشية ،محمد" .)9199( .القصة القصيرة العمانية المعاصرة :الريادة والتأصيل" .مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها
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الملخص:
عانا األفراد من فيروس خطير أال وهو فيروس كورونا الذي ظهر عام ( )3142في الدول اآلسيوية ،والذي خلف
وضع صعب للمجتمع العالمي ككل ،مما جعل الكثير منهم يشعرون بالقلق وخاصه قلق الموت لدى األمهات والخوف من
انتقال العدوى الفيروسية لهم أو ألحد أفراد عائلتهم ،لذا تهدف الدراسة الحالية الى الكشف عن قلق الموت لدى عينة من
األمهات ،ومن اجل التحقق من صحة فرضيات الدراسة سوف نستخدم المنهج الوصفي الذي يصف كميا وكيفيا الظواهر
المختلفة ،حيث يخدم هدف الدراسة األساسي وهو التعرف على مستوى قلق الموت لدى مجموعه من األمهات العامالت
وغير العامالت في مدينه جده في ضوء انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد ،42 -تم استعمال مقياس قلق الموت على
عينة تكونت من ( )61من األمهات العامالت و غير العامالت ،تتراوح أعمارهم من ( )01-31سنة ،و بالنسبة ألبرز ما
توصلت اليه نتائج االستبيان انه :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األمهات العامالت واألمهات غير العامالت في
قلق الموت تبعا لمتغير العمل ،وتبين انه ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين االمهات العامالت وغير العامالت بين
أفراد العينة في قلق الموت تبعا لمتغير السن.
الكلمات المفتاحية :جائحة كورونا ،قلق الموت ،األمهات ،كوفيد.42-
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Abstract:
In 2019 individuals were infected with a dangerous virus called Corona virus (Covid-19)
that appeared in Asian countries. This pandemic has created a difficult situation for global
communities, causing many of them to feel anxious, especially the anxiety of death among
mothers and the fear of transmitting the viral infection to themselves or a member of their
family. Therefore, the current study aims to reveal death anxiety among a sample of mothers,
and to confirm the validity of the study's hypotheses. We will use the descriptive method that
describes quantitatively and qualitatively different phenomena. Where it serves the main
objective of the study, which is to identify the level of death anxiety among a group of working
and non-working mothers in the city of Jeddah in the light of the spread of the Corona Virus
Covid-19 pandemic, the death anxiety scale was used on a sample consisting of (60) working
and non-working mothers, Their ages ranged from (20-50) years, and for the most prominent
findings of the questionnaire: There are no statistically significant differences between working
mothers and non-working mothers in death anxiety according to the variable of work, and it was
found that there are no statistically significant differences between working mothers And nonworking among the sample members in death anxiety according to the age variable.

Keywords: Corona pandemic, death anxiety, mothers, covid-19.
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تمهيد الدراسة:
ظهر فايروس كورونا (  ) C0VID -19نهاية عام  3142في مدينة ووهان في الصين وهو فصيلة من الفيروسات التي
تسبب عدة أمراض لإلنسان ،وتتباين شدة أعراض اإلصابة من نزالت البرد الشائعة إلى االلتهابات الرئوية الحادة وصوال إلى
فقدان القدرة على التنفس بدون األجهزة ،وأعلنته منظمة الصحة العالمية كجائحة نظرا لسرعة انتشاره والفشل في السيطرة على
أعراضه ،ونصحت األفراد بالتباعد االجتماعي كإجراء وقائي للسيطرة على المرض ،ونظرا لخطورة الجائحة وما نتج عنها
من حظر التجول في كثير من بلدان العالم فقد أجريت عدة دراسات الستكشاف األثار الناتجة عنها (عبد الصادق،)3131 ،
وأ ّدت جائحة كورونا الى التباعد االجتماعي الذي ادى بدوره الى تغيير الطريقة التي يتفاعل فيها األفراد ،وأفادت الدراسات ّ
أن
واحد من أربعة بالغين يعانون من مشاكل على صعيد الصحة النفسيّة ). (cudjoe&kotwal 2020
يعد القلق أحد أمراض العصر التي تؤثر في الفرد نتيجة تفاعله مع البيئة أو بسبب عدم قدرته على التوافق مع معطيات
الحياة المتسارعة ،فتعرض الفرد للقلق من األمور الصحية فمنها ما يدفع الفرد إلى بذل الجهد وتجاوز العقبات ،ومنها ما يعكر
صفو الحياة لدی الفرد (الخواجة ،)3131 ،كما يعد الشعور بالقلق أثناء جائحة فيروس كورونا ( )Covid-42أمرا شائعا،
وأحيانا يكون الشعور بالقلق أمرا طبيعيا في الحياة ولكن عندما يجد الفرد صعوبة في السيطرة على مجريات األمور بسبب
التوتر والقلق الناجمين عن جائحة فيروس كورونا (.)Covid-42
ونجد ان من اهم أنواع القلق هو قلق الموت ،الذي تعرفه هولتر ( )Holterبأنه " :استجابة انفعالية تتضمن مشاعر ذاتية من
عدم السرور واالنشغال المعتمد على التأمل أو توقع أي مظهر من المظاهر العديدة المرتبطة بالموت"(عثمان )2011 ،وأثبتت
العديد من االحصائيات انه ينتشر لدى النساء أكثر من الرجال بسبب اختالف تكوينها عن الرجل ،فشخصية المرأة وحياتها
النفسية بها الكثير من أوجه الخصوصية (رحالي.)2020 ،

 .1اإلطار العام للدراسة
 .1.1المقدمة:
قد يتعرض الفرد لإلصابة باألمراض في حياته ،وهذه الحالة تؤدي به لالنتقال من الحالة المستقرة الى الحالة غير المستقرة
والغير متزنة ،هذا المعاناة النفسية والجسدية تغير مجرى حياة الفرد على كال الصعيدين النفسي والعضوي.
ويرى المساعيد ( )42 ،31 ،302أن بعض األمهات عندما يتعرضون لمواقف ضاغطة ومؤثرات كثيرة تؤثر عليهم ،تجعلهم
يتخذون أساليب متنوعة لمواجهتها منها ما يكون إيجابي يسهم في تكيف الفرد ويبعده عن القلق ،ومنها ما يكون سلبي يسهم في
سوء تكيفه وتعرضه للقلق.
خصص هذا الفصل لذكر اهداف الدراسة ثم تحديد المشكلة االساسية ،تم بعد ذلك صياغة فرضيات الدراسة ،واهميتها
النظرية والتطبيقية ،وختم هذا الفصل بتحديد مفاهيم الدراسة العلمية واإلجرائية للمتغيرات المستقلة والتابعة.
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 .2.1الهدف العام من إجراء الدراسة:
الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو التعرف على مستوى قلق الموت لدى مجموعه من األمهات العامالت وغير العامالت في
مدينه جده في ضوء انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد.42 -
ويتفرع من هذا الهدف الرئيسي أهداف فرعية:
-

التعرف على الفروق االحصائية لدى األمهات العامالت وغير العامالت تبعا لمتغير العمل في ظل جائحة
كورونا.

-

التعرف على الفروق االحصائية لدى األمهات العامالت وغير العامالت تبعا لمتغير السن في ظل جائحة كورونا.

 .3.1أهمية الدراسة:
تعتبر الدراسة الحالية دراسة هامه كونها تمس متغيرا سيطر على العالم ككل في ظرف قياسي وبشكل سريع أال وهو
فيروس كورونا (كوفيد  )42 -الذي التزال البحوث تتواصل فيما يخص عالجه إال ان اثاره بدت واضحة على جميع شرائح
المجتمع دون استثناء باختالف أعمارهم.
 األهمية النظرية:
 .4تناول البحث الحالي مشكلة هامه من المشكالت التي تواجه العالم بأسره وهي زيادة وانتشار قلق الموت في ظل
جائحة كورونا.
 .3دراسة القلق وأنواعه له مكانة في االرشاد النفسي والعالج النفسي ،نظرا الن القلق بشكل عام يقف وراء العديد من
االضطرابات النفسية والسيما العصابية منها حيث يرى كل من ((Rowan& Erasان القلق قاتل صامت ،لذلك
نجد اهتمام بالغ من علماء النفس لدراسة القلق وانواعه كقلق المستقبل ،وقلق الموت ،وغيرها من األنواع.
 .2تتناول الدراسة متغير أساسي مهم اال وهو قلق الموت لدى مجموعة من األمهات العامالت وغير العامالت ،والذي
يعتبر من أنواع القلق شيوعا ،عند إصابة الفرد ببعض االمراض ،واألزمات الوبائية فهو مؤشر من مؤشرات
الخطر ومسبباته.
 األهمية التطبيقية:
 .4يمكن االستفادة من نتائج البحث الحالي في إعداد البرامج اإلرشادية
والتدريبية والعالجية للتعامل مع قلق الموت لدى مجموعة من األمهات العامالت وغير العامالت ،وكذلك
المعالجين والمرشدين ،واألخصائيين النفسيين ،والمعلمين في عملهم.
 .3تقدم الدراسة ايطارا نظريا ومبدئيا يثري المكتبة بموضوع قلق الموت لدى مجموعة من األمهات.
 .2تزويد التراث العلمي والنظري حول متغيرات الدراسة ،خاصة فيما يتعلق بموضوع كوفيد 19-ومخلفاته إلتاحة
الفرصة للباحثين في مثل هذا الموضوع.
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 .4.1مشكلة الدراسة:
يعبر "قلق الموت" عن خبرة انفعالية غير سارة تتمحور عن الموت والموضوعات المرتبطة به ،والتي تؤدي بالفرد إلى
التعجيل بموت الفرد نفسه ،وموضوعا كالموت ثابت في القرآن وقد تكرر ذكره في أكثر من موضع ،وهو يخدم في األساس
عالم آخر ،مع االعتراف بخوف اإلنسان منه .قال تعالى) قُل إِنَّ ال َموتَ
حقيقة وجودنا على األرض ومن ثم انتقالنا منها إلى ٍ
ش َها َد ِة فَيُنَ ِّبئُ ُكم ِب َما ُكنتُم تَع َملُونَ ) وهذا يؤكد على وجود حقيقتين
ب َوال َّ
الَّ ِذي تَ ِف ُّرونَ ِمنهُ فَإِنَّهُ ُم ََل ِقي ُكم ثُ َّم تُ َردُّونَ إِلَ ٰى عَا ِل ِم ال َغي ِ
مهمه وهما :وجود نفور من الموت عند بعض األشخاص أكثر من غيرهم ،واليقين بالموت وأنّه حقيقة ال مرية فيها
(يونس.)2020،
ومن العلماء الذين تكلموا عن قلق الموت "سيغموند فرويد" الذي يعتبر قلق الموت هو قلق األنا األعلى ،أي أنه أذى ينتج
عنه صراع في ميدان التفاعل االجتماعي الذي يجد صداه في الخوف من فقدان الحب أيضا من أجل إيقاظ شعور التعذيب الذاتي
وكبح شهواته ،كما يعرفه "هولتز  " Holtezبأنه استجابة انفعالية تتضمن مشاعر ذاتية من عدم السرور واألشغال المعتمد على
تأمل أو توقع أي مظهر من المظاهر العديدة المرتبطة بالموت ،وبالتالي (قلق الموت) هنا يأتي من إدراك الفرد بقرب نهايته من
جهة وتأكده من وجود حياة أخرى بعد الموت من جهة أخرى ،فيحاول من خالل ذلك إخفاء حتمية هذه النهاية للوجود ويخفي
خوفه من الموت نفسه ،ويزداد قلق الفرد بالموت عندما يصاب بالمرض أو عند موت أحد من أفراد عائلته.
وتعتبر الفترة السابقة التي عشناها من بين أصعب الفترات التي واجهناها ،حيث عانا األفراد من فيروس كورونا الذي ظهر
عام ( )3142في الدول اآلسيوية ،والذي خلف وضع صعب للمجتمع العالمي ككل ،وما يزيد األمر تعقيدا هو تزايد إصابة
األشخاص بالعدوى ،حيث تم تسجيل اإلصابات في أكثر من  341دول ومنطقة منذ اكتشاف أولى حاالت اإلصابة في الصين
في ديسمبر  ،3142وتصدرت الدول من حيث اإلصابات ،الواليات المتحدة األمريكية التي سجلت اكثر من  36مليون إصابة و
اكثر من  114ألف حالة وفاة ،تليها الهند ب  41ماليين إصابة تقريبا و ما يقارب  401ألف حالة وفاة ومن ثم البرازيل تقريبا
 2ماليين إصابة و 330ألف حالة وفاة ،أما على مستوى الدول العربية فتتصدر العراق القائمة بما يقارب  631ألف إصابة
ووفاة ،ثم المغرب ب  121ألف إصابة و  8آالف حالة وفاة تقريبا ،ومن ثم السعودية ب  268ألف إصابة تقريبا.
هذا ما زاد هلع أفراد المجتمع بما في ذلك األمهات الذين كان لهم دور في مواجهة هذا الفيروس (كوفيد  ،)42مما جعل
الكثير منهم يشعرون بالقلق وخاصة (قلق الموت) والخوف من انتقال العدوى الفيروسية لهم أو ألحد أفراد عائلتهم ،تحت
ظروف صعبة وعدم توفر اإلمكانيات والوسائل للوقوف أمام هذا الوباء.
وانطالقا مما سبق نسعى خالل العمل على الموضوع التالي قلق الموت وعالقته بفايروس كورونا لدى عينة من األمهات
العامالت والغير عامالت لإلجابة عن التساؤالت التالية:
-

هل توجد فروق ذات دالالت احصائية بين قلق الموت وجائحة كورونا لدى عينة من األمهات العامالت وغير
العامالت لمتغير العمل في مدينة جدة؟
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-

هل توجد فروق ذات دالالت احصائية بين قلق الموت وجائحة كورونا لدى عينة من األمهات العامالت وغير
العامالت لمتغير السن في مدينة جدة؟

 .1.1فروض الدراسة:
تفترض الدراسة التالي:
-

وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى األمهات العامالت وغير العامالت تبعا لمتغير العمل في ظل جائحة كورونا.

-

وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى األمهات العامالت وغير العامالت تبعا لمتغير السن في ظل جائحة كورونا.

 .1.1حدود الدراسة:
 الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة في حدودها المكانية على مدينه جدة. الحدود الزمانية :اجريت الدراسة على مجموعه من االمهات خالل الفترة الزمنية .28/01/2022-09/05/2022 -الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على فئة األمهات العامالت وغير العامالت.

 .1.1التعاريف العلمية واإلجرائية للمتغيرات المستقلة والتابعة:
 .1قلق الموت
التعريف العلمي :تعريف (تمبلر) :هو خبرة انفعالية غير سارة تدور حول الموت والموضوعات المتصلة به ،وقد تؤدي هذة
الخبرة الى التعجيل موت الفرد نفسه (عبد المجيد.)3134،
التعريف اإلجرائي :الخوف المستمر والناتج عن توقع الخطر الفعلي أو النفسي كما يعرف برهاب الموت.
 .2جائحة فيروس كورونا كوفيد19-
التعريف العلمي :تعريف (منظمة الصحة العالمية) :انه فصيلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن ان تسبب للبشر طيف من
االعتالالت ،تتراوح بين نزلة البرد الشائعة والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة(سارس)( .عبد المجيد)3134،
التعريف اإلجرائي :الفيروسات المرضية المعنية التي تنتقل عن طريق المالمسة المباشرة للفرد المريض أو عن طريق مالمسة
األشياء واألسطح التي سبق أن المسها المريض ،والتي أصابت عدة من أفراد المجتمع على نحو عام وعمال قطاع التربية
خصوصا (عبد المجيد.)3134،
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 .2اإلطار النظري والدراسات السابقة
مقدمة:
كشفت دراسات عدة اآلثار النفسية السلبية نتيجة ذلك القلق ،والشعور بالعجز كما عانى حوالي ٪ 21من األفراد من القلق
الشديد وتفاقمت لديهم المشاعر السلبية بعد فرض العزل المنزلي وكان اإلناث أكثر شعورا بالقلق والخوف( .منصور،
كريري)2021،
سوف نتعمق في هذا الفصل ونذكر اإلطار النظري وما يحتويه من مفاهيم أساسية للدراسة وسيتم عرض النظريات
المستخدمة فالبحث وتوضيح عالقتها بالدراسة والغرض من اختيارها لموضوع الدراسة.

المفاهيم األساسية للدراسة:
 .1مفاهيم القلق:
 .Aمفهوم القلق:
 يعرف "فرويد" :انه حالة من الخوف الغامض الشديد الذي يتملك اإلنسان ويسبب له كثيرا من الكدر ،والضيق،
واأللم ،والشخص القلق يتوقع الشر دائما ويبدو متشائما.
 ويعرفه "أحمد عكاشة" :بأنه شعور غامض غير سار بالتوجس والخوف والتحفز والتوتر مصحوب عادة ببعض
اإلحساسات الجسمية خاصة زيادة نشاط الجهاز العصبي الالإرادي ،الذي يأتي في نوبات تتكرر في نفس الفرد
وذلك مثل الضيق في التنفس ،أو الشعور بنبضات القلب ،أو الصداع.
 أيضا تعريف "بارلو" :بأنه يركز على احتمالية خطر أو سوء حظ من المستقبل كما يتميز بالتأثير السلبي من
حيث إن الشخص ال يمكن السيطرة عليه.
 .Bمفهوم قلق الموت:
 عرف "تيمبلر" :بأنه خبرة انفعالية غير سارة تدور حول الموت والموضوعات المتصلة به ،وقد تؤدي هذه
الخبرة الى التعجيل بموت الفرد نفسه.
 عرف "ديكستاين" :انه التأمل الشعوري في حقيقة الموت والتفكير السلبي لهذه الحقيقة.
 عرف "هولتر" :ان قلق الموت هو استجابة انفعالية تتضمن من مشاعر سلبية من عدم السرور واالنشغال المتعمد
أو توقع أي مظهر من مظاهر الحياة العديدة المرتبطة بالموت (سويح وآخرون.)2021،
 .2مفهوم جائحة فيروس كورونا:
 فيروسات كورونا هي عائلة من الفيروسات التي يمكنها أن تسبب أمراضا مثل الزكام وااللتهاب التنفُّسي الحاد
كتشف نوع جديد من فيروسات
الوخيم (السارس) ومتالزمة الشرق األوسط التنفُّسية (ميرس) ،وفي عام  3142ا ِ
كورونا تسبب في تفشي مرض كان منشأه في الصين.
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 يع َرف الفيروس باسم فيروس المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة كورونا (سارس-كوف ،)3-ويس َّمى المرض
الناتج عنه مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد  ،)42في مارس  3131أعلنت منظمة الصحة العالمية أن
فيروس كورونا (كوفيد  )42قد أصبح جائحة عالمية.
 .3مفهوم األمهات العامَلت:
 تعرف "كاميليا عبد الفتاح" :ان المرأة العاملة أو المشتغلة هي المرأة التي تعمل خارج المنزل وتحصل على اجر
مادي مقابل عملها ،وهي التي تقوم بدورين أساسيين في الحياة دور ربة البيت ودور الموظفة ،وفيما قبل كان
عمل المرآة الرئيسي في البيت دون مقابل مادي ،ولكن اليوم وبفضل التغيرات الحاصلة أصبح للمرأة عمل خارج
المنزل في مؤسسة ما تتقاضى مقابل اجر مادي.
 أيضا األم العاملة هي التي تتحمل مسؤولية القيام بعمل خارج المنزل في مؤسسة اجتماعية ،صناعية ،تربوية،
مقابل اجر مادي تسعى من خالله للرفع من المستوى المعيشي ألسرتها وكذا االستقالل اقتصاديا عن زوجها.
 .4مفهوم األمهات غير العامَلت:
هي األم التي تهتم بشؤون أسرتها وتدير أمور حياتهم وفق ما تراه مناسبا ،وتقوم بمختلف مهام العناية داخل المنزل
من تربية األطفال إلى التنظيف إلى الطهي والترتيب.

مكونات قلق الموت:
حدد الفيلسوف" جاکشورون" المكونات ثَلثة للخوف من الموت هي:
 -4الخوف من االحتضار.
 -3الخوف مما سيحدث بعد الموت.
 -2الخوف من توقف الحياة.
ويرجع "شرلتز" القلق من الموت لألسباب اآلتية:
 الخوف من المعاناة البدنية واآلالم عند االحتضار. الخوف من اإلذالل نتيجة األلم الجسمي. الخوف من توقف السعي نحو األهداف ،إذ تقاس الحياة دائما بما حققه اإلنسان.أما "ماسرمان" فيرجع سبب قلق الموت إلى العديد من الظروف منها:
 المرض. الحوادثأما عن األسباب قلق الموت العامة فهي:
 الخوف من نهاية الحياة. الخوف من مصير الجسد بعد الموت. -الخوف من االنتقال إلى حياة أخرى.
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 الخوف من مفارقة األهل واألحباب (عبد الخالق.)4282،هناك أعراض للقلق من الموت منها ماهي بدنية ونفسية:
 .Aاألعراض البدنية:
 التوتر الزائد. األحالم المزعجة. سرعة النبض أثناء الراحة. .Bاألعراض النفسية:
 نوبة من الهلع التلقائي. -االكتئاب ،الشعور بالموت الذي قد يصل الى درجه الفزع (شهان ،شعالن.)4228 ،

النظريات التي تفسر قلق الموت:
 .1النظرية السلوكية:
ان القلق بمثابة الخوف من ألم وعقاب يحتمل أن يحدث لكنه غير مؤكد الحدوث وهو انفعال مكتسب مركب من الخوف
واأللم وتوقع الشر ،لكنه يختلف عن الخوف ويثيره موقف خطر مباشر مالئم أمام الفرد  ،والقلق ينزع الى األزمات ،فهو يبقى
أكثر من الخوف العادي وقد يرتبط الموت اذا زاد عن حده ،وال ينطلق في سلوك مناسب يسمح للفرد باستعادة توازنه اذن فهو
يبقى خوف محبوس ال يجد له مصرف  ،كذلك أن االنسان حيث يشعر بانفعال قلق الموت أو خوف فإن التأثيرات االنفعالية
تصاحبها تغييرات جسمية قد تكون بالغة الخطورة ،إذا تكرار االنفعال وأصبحت الحالة االنفعالية مزمنة فقد اتضح ان القلق
المزمن المتواصل قد يؤدي ظهور تغيرات حركية ظاهرية تصعب االنفعال ( .ليلى شافع عبد العزيز الكايد)1995 ،
 .2النظرية المعرفية:
تقوم النظرية المعرفية على فكرة أن االنفعاالت التي يبديها الناس ،إنما هي ناتجة عن طريقتهم في التفكير ،ولهذا فهي
ركزت على عدم عقالنية التفكير وتشويش الواقع كأسباب أساسية للمرض النفسي ،فالنظرية المعرفية ترفض ما تنادي به
مدرسة التحليل النفسي من أن الالشعور مصدر االضطراب النفسي ،وكذلك ما تنادي به المدرسة السلوكية ،حيث يرى"
بيك" " " Beckأن ردود الفعل االنفعالية ليست استجابات مباشرة وال تلقائية للمثير الخارجي وإنما يجرى تحليل المثيرات
وتفسيرها من خالل النظام المعرفي وقد ينتج عن ذلك عدم االتفاق بين النظام الداخلي والمثيرات الخارجية مما يتسبب في
االضطرابات النفسية ،ومنها اضطراب القلق(.فايد)3114،
 .3نظريه التحليل النفسي:
ينظر فرويد إلى القلق انه إنذار بقدوم خطر يمكن أن يهدد حياة الفرد ،فقد ميز "فرويد" بين ثالث أنواع من القلق هم :القلق
الموضوعي ،والقلق العصابي ،والقلق الخلقي:
القلق الموضوعي: Objective Anxiety
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هذا النوع من القلق أقرب إلى السواء ،وهو قلق ينتج عن إدراك الفرد لخطر ما في البيئة ويكون للقلق في هذه الحالة وظيفة
إعداد الفرد لمقابلة هذا الخطر بالقضاء عليه أو تجنبه أو اتباع أساليب دفاعية إزاءه( .الزعبي)2021،
القلق العصابي : Neurotic Anxiety
وهو نوع من القلق ينشأ عند الفرد دون أن يعرف له سببا محددا وهو يتسم بالغموض .حاول تفسير هذا النوع من القلق بأنه
ينشأ نتيجة تهديد (الهوا) لدفاعات (األنا) عند محاولة إشباع نزعاتها الغريزية التي ال يوافق عليها المجتمع .ففي هذه الحالة يلجأ
الفرد الى بعض الحيل الدفاعية؛ كاإلسقاط والتبرير والنكوص ،ولكن هذه الحيل ال تؤدي إلى راحة دائمة وإنما تؤدي إلى راحة
مؤقتة؛ ألنها تقوم على تشويه الواقع( .الزعبي)2021،
القلق الخلقي:
القلق الخلقي يكون على شكل إحساس بالذنب واإلثم وتأنيب الضمير ،وهذا القلق مصدره الضمير ،ويرجع إلى خوف
موضوعي وهو الخوف من العقوبة أو ما يترتب على مخالفة نظام حياته ،وهما خوف الحياة وخوف الموت ،وخوف الحياة هو
قلق من التقدم واالستقالل الفردي ،ويظهر هذا القلق عند احتمال حدوث أي نشاط ذاتي للفرد ،أما خوف الموت على عكس
خوف الحياة ،هو قلق من التأخر وفقدان الفردية إنه خوف من أن يضيع في المجموع ،أو خوف من أن يفقد استقالله الفردي
ويعود إلى حالة االعتماد (الزعبي.)2021،

الدراسات السابقة:
المبحث األول  /الدراسات السابقة المحلية:
 .Aدراسة حمد اليامي واخرون ( )2222بعنوان االكتئاب والقلق اثناء جائحة كورونا) (COVID-19في المملكة
العربية السعودية دراسة مقطعية ،حيث هدفت الدراسة الى استكشاف تأثير جائحة كورونا( )COVID-19على
التصرف النفسي لدى سكان المملكة العربية السعودية ،تكونت عينة الدراسة من ( )١٨٠٢مشاركا ،وتوصلت الدراسة
الى ان هناك مجموعة واسعة من المقيمين السعوديين أكثر عرضة لإلصابة بأمراض عقلية خالل جائحة (COVID-
 )19الحالية ،ينصح صانعوا السياسات ومقدم الرعاية الصحية النفسية بتوفير المراقبة المستمرة للعواقب النفسية خالل
هذه الجائحة وتقديم الدعم الصحي المطلوب.
 .Bدراسة ثامر حسن العنزي ( ( 2222بعنوان انتشار القلق والتنبؤ به بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في
المملكة العربية السعودية خالل جائحة ( ،)COVID-19حيث هدفت الدراسة الى اكتشاف مستويات القلق بين
العاملين في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية خالل جائحة كورونا والتنبؤ بزيادة مستويات القلق،
وطبقت الدراسة في جميع المناطق اإلدارية الثالثة عشر في المملكة العربية السعودية ،حيث تكونت الدراسة من عينة
قوامها ( )81مشاركا من كل منطقة ادارية ،وتوصلت الدراسة الى ان مستويات القلق المتوسطة والعالية المبلغ عنها
ذاتيا موجودة في  68,0من العاملين في مجال الرعاية الصحية خالل جائحة ).)COVID-19
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المبحث الثاني  /الدراسات السابقة العربية:
 .Aدراسة عبد هللا عبد المجيد ( )2221بعنوان درجة قلق الموت جراء اإلصابة بفيروس كورونا ) )COVID-19وعالقته
باألداء الوظيفي لدى عينة من اساتذة التعليم االبتدائي ،حيث هدفت الدراسة الى معرفة العالقة بين قلق الموت ازاء
فيروس كورونا ) )COVID-19واالداء الوظيفي لدى عينة من اساتذة التعليم االبتدائي ،وطبقت الدراسة في مدينة
المسيلة ،تكونت الدراسة من عينة قوامها ( )٠٨مبحوثا ،توصلت الدراسة الى عدم وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا
بين قلق الموت واالداء الوظيفي لدى عينه من أساتذة التعليم االبتدائي.
 .Bدراسة سويح نسيمه ،صغير بيرم البتول ،بوراس أسماء ( )2021بعنوان قلق الموت لدى المسنين في ظل جائحه
كورونا ،حيث هدفت الدراسة الى التعرف على قلق الموت الناتج عن جائحه كورونا لدى عينة من المسنين بالمؤسسة
االستشفائية الصحية العمومية ،حيث طبقت الدراسة بمستشفى الزهراوي بالمسيلة ،تكونت الدراسة من عينة قوامها
( )61مسنا ومسنة ،توصلت الدراسة الى ان مستوى قلق الموت الناتج عن جائحة كورنا لدى عينة من المسنين بالمؤسسة
االستشفائية للصحة العمومية (الزهراوي) كان متوسط ،في حين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى قلق
الموت الناتج عن جائحة كورونا لدى افراد العينة تعزى الى متغيري الجنس والعمر.
المبحث الثالث  /الدراسات السابقة األجنبية:
 .Aدراسة خوسيه قوميز وكريستينا بيريز ( )2221بعنوان قلق الموت لدى االخصائيين االجتماعين نتيجة لجائحة كورونا،
حيث هدفت الدراسة الى تحديد مستوى القلق الموت لدى األخصائيين االجتماعين ،حيث طبقت الدراسة في اسبانيا،
حيث تكونت عينة الدراسة من ( )٤٨٣من األخصائيين االجتماعين في اسبانيا ،توصلت الدراسة الى ان مستوى قلق
الموت لدى االخرين مرتفع بنسبة(.)%84.6
 .Bدراسة دينز يجيت ،ايفر اجيكجوز ( )2221بعنوان مستويات القلق والقلق من الموت لدى الممرضات في جائحة
( )COVID-19والعوامل المؤثرة ،هدفت الدراسة الى تحديد مستويات القلق والقلق من الموت لدى الممرضات ،طبقت
الدراسة في يونايتد ،تكونت عينة الدراسة الوصفية المقطعية عبر االنترنت من ( )٧٢٦ممرضة ،توصلت الدراسة الى
ان مستويات القلق والقلق من الموت لدى الممرضات كانت مرتفعة ،وتم تحديد خوف الممرضات من اإلصابة وحمل
العدوى ألسرهن وتبين ان الممرضات يحتجن الى دعم نفسي خالل هذه الجائحة.

تعقيب على الدراسات السابقة:
إن مراجعة الدراسات السابقة قد افادت كثيرا في اثراء البحث الحالي ،حيث أجمعت على دراسة القلق وبعض المتغيرات
األخرى في ظل جائحة كورونا ) )COVID-19وتوضيح مدى خطورة الجائحة وتأثيراتها السلبية على جميع شرائح المجتمع،
كما اتفقت الدراسات على استخدام المنهج الوصفي ،وعليه فقد تباينت الدراسات من حيث:
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 الهدف :اختلفت الدراسات السابقة من حيث الهدف وقد كانت االستفادة من هذة الدراسات في الدراسة الحالية من حيث
تكوين فكرة أوسع وأعمق لموضوع الدراسة وكذا االطالع على المصادر والمراجع المستخدمة التي تتناسب مع
موضوع الدراسة الحالي.
 العينة :تنوعت الدراسات السابقة في العينات ما بين فئة الراشدين والمسنين.
 األدوات :استخدمت اغلب الدراسات أداة االستبانة واعتمد أغلبها على مقياس قلق الموت ،بينما استخدمت دراسات
مقاييس أخرى للقلق.
 النتائج :نظرا الختالف العينات والمتغيرات المرتبطة بمتغير القلق ،فأثبتت بعض الدراسات انه ال توجد عالقة بين
القلق وبعض المتغيرات خالل جائحة كورونا ،بينما أكدت دراسات على وجود عالقة بين القلق وبعض المتغيرات
األخرى خالل جائحة كورونا.

 .3منهجية الدراسة
 .1.3منهج الدراسة:
اعتمدنا في هذا الدراسة على استخدام المنهج الوصفي ألنه يناسب هدف الدراسة األساسي وهو التعرف على عالقة قلق
الموت بجائحة كورونا لدى عينة من األمهات العامالت وغير العامالت ،فهو يمتاز بالتدقيق بالعوامل المختلفة المؤثرة بالظاهرة
ويصفها كميا وكيفيا ،ويعرف المنهج الوصفي انه يهدف لجمع الحقائق والبيانات عن الظاهرة موضوع الدراسة مع محاولة
تفسير هذة الحقائق( .عبد المجيد)3134 ،

 .2.3عينة الدراسة:
تم االقتصار على اختيار عينة عشوائية عبارة عن( )61من فئة األمهات نظرا الهتمام طالبات البحث بهذه الفئة واإلحساس
بتأثرهم النفسي خالل جائحة كورونا ،تم تقسيمهم لمجموعتين متساويتين )21( ،من األمهات العامالت و ( )21من األمهات
غير العامالت ،تتراوح أعمارهم من ( )01-31سنة.

 .3.3األدوات المستخدمة:
 مقياس قلق الموت:
هو عبارة عن استبيان يحتوي على أسئلة حول قلق الموت وتنحصر اإلجابات بوضع عالمة ✔️ عند موافق او غير
موافق بحسب ما يعبر عن مشاعره ،ويتكون من ( )26بند ،يتم تصحيحه باإلجابة على جميع العبارات بموافق ويعطى درجة
( )4وماعدا العبارات التالية 32،38،30،31،41،0 :تكون اإلجابة بغير موافق ويعطى عليها المفحوص درجة ( )4وتتراوح
الدرجة الكلية ما بين صفر 26 :درجة ،بينما كان األسلوب المستخدم للصدق والثبات انه تم عرض البنود على عدد من
المحكمين المتخصصين في مجال علم النفس ،وذلك لقراءة البنود بتفحص ،بحيث كان عدد الفقرات  11فقرة،
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واعتمادا على هذه الخطوة عدلت صياغة عدد من البنود وتم حذف  1عبارات لم تحظ بالقبول من قبل المحكمين ،بالتالي اصبح
عدد عبارات المقياس في صورته األخيرة  26عبارة (شقير.)4228،

 .4.3طريقة االجراء:
 االجراء المكاني :تم تطبيق المقياس على مجموعة من األمهات في مدينة في جدة.
 االجراء الزماني :تم تطبيق الدراسة في شهر مارس من عام 3133م.
 كيفية التطبيق :طبق المقياس من خالل استطالع عبر االنترنت على موقع  ،Google formsبرابط تم نشره على
مواقع التواصل االجتماعي وهو
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu9ERkBzF8UTUWb9e-WQAHcoiIFvdumcM9sFzEDQpG-lvMg/viewform?usp=sf_link
 المشكَلت والصعوبات :قلت االستجابة في عينة األمهات العامالت.
 المبادئ واالخَلقيات التي تمت مراعاتها :الحفاظ على سرية بيانات المشتركات وابقاءها مجهولة واستخدام اإلجابات
فقط في البحث العلمي.

 .1.3األساليب اإلحصائية:
 .4المتوسط الحسابي
 .3االنحراف المعياري
 .2اختبار (ت)
 .1تحليل التباين أنوفا ()F
 .0النسب المئوية والتكرارات

 .4النتائج
 .1.4ملخص النتائج:
تبعا لنتائج الدراسة الحالية وفي ضوء ما تم عرضة من إطار نظري ودراسات سابقة واعتمادا على االساليب اإلحصائية
المعتمد عليها وانطالقا من الهدف الرئيسي للدراسة وهو التعرف على مستوى قلق الموت لدى مجموعة من االمهات العامالت
وغير العامالت في مدينة جدة في ضوء انتشار جائحة كورونا (كوفيد ،)42-توصلت الدراسة الحالية الى النتائج التالية:
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تنص الفرضية األولى على وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى األمهات العامالت وغير العامالت تبعا لمتغير العمل
في ظل جائحة كورونا ،ومع استخدام اختبار (ت) والمتوسطات واالنحرافات المعيارية توصلت النتيجة الى انه ال
يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين األمهات العامالت واألمهات غير العامالت في قلق الموت تبعا لمتغير العمل.

-

تنص الفرضية الثانية على وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى األمهات العامالت وغير العامالت تبعا لمتغير السن
في ظل جائحة كورونا ومع استخدام اختبار( )Fوالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري توصلت النتيجة الى أنه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االمهات العامالت وغير العامالت بين أفراد العينة في قلق الموت تبعا لمتغير
السن.
 .1.1.4نتائج متغير العمل:
العينة
النسبة المئوية

التكرار
األمهات
عامالت

21

%01

غير العامالت

21

%01

المجموع

61

%411

الجدول ( )4يوضح توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير العمل

60.00%
50.00%

50.00%

األمهات غير العامالت

األمهات العامالت

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

الرسم البياني ( )4يوضح نسب افراد عينة الدراسة تبعا لمتغير العمل
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يوضح الجدول ( )4والرسم البياني ( )4عينة األمهات من حيث العمل فنجد أن ( )%01من أفراد العينة من األمهات
العامالت ،بينما ( )%01من أفراد العينة من األمهات غير العامالت.
 .2.1.4نتائج متغير السن:
السن

التكرار

النسبة المئوية

من  31سنة إلى  21سنة

42

%24,6

من  24سنة إلى  11سنة

22

%00

من  14إلى  01سنة

8

%42.2

المجموع

61

%411

الجدول ( )3يوضح توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير السن

اعمار االمهات
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
من  41الى  50سنة

من 31سنة الى  40سنة

من  20سنة الى  30سنة

Series1

الرسم البياني ( )3يوضح نسب افراد عينة الدراسة تبعا لمتغير السن
يوضح الجدول ( )3والرسم البياني( )3السابق العينة من حيث السن فنجد أن ( )%24.6من أفراد العينة أعمارهم (من  31إلى
 21سنة) ونجد أن ( )%00من أفراد العينة أعمارهم (من  24سنة إلى  11سنة) ،بينما نجد أن ( )%42.2من أفراد العينة أعمارهم
(من  14سنة إلى  01سنة).
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 يوضح الجدول ( )3الفروق تب ًعا لمتغير العمل:
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
2.13
0.40

المتغيرات

العينة

األمهات العامَلت

21

03.26

21

01.11

األمهات غير
العامَلت

اختبار (ت)

1.240

مستوى
الداللة

1.262

الداللة

غير دالة

يوضح الجدول ( )2العينة المطبق عليهم مقياس قلق الموت وبحساب على عينة مكونة من ( )61من األمهات ،ينقسمون الى
( )21أمهات غير العامالت ،و ( )21من أمهات العامالت ،وبحساب المتوسط الحسابي لقلق الموت لدى األمهات العامالت
( )03.26واالنحراف المعياري ( )2.13وبحساب المتوسط الحسابي لقلق الموت لدي األمهات غير العامالت ()01,11
واالنحراف المعياري ( ،)0.40نرفض الفرض السابق حيث إنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين األمهات العامالت
واألمهات غير العامالت في قلق الموت وذلك الن (ت) تساوي ( )1.240وهي غير دالة إحصائيا.
 يوضح الجدول ( )4الفرق تبعا لمتغير السن:
المتغيرات
من  31سنة إلى 21
سنة
من  24سنة إلى 11
سنة
من  14إلى  01سنة

المتوسطة

االنحراف

الحسابي

المعياري

2

18.88

0.22

41

04.02

6.22

2

12.41

3.22

العينة

اختبار انوفا مستوى
F

1.811

الداللة

1.112

الداللة

غير دالة

يوضح الجدول ( )1العينة المطبق عليهم مقياس قلق الموت وعددهم ( )61من األمهات العامالت وغير العامالت )2( ،من
أفراد العينة أعمارهم تتراوح ما بين  31سنة إلى  21سنة )41( ،من أفراد العينة تتراوح أعمارهم ما بين  24سنة إلى  11سنة،
( )2من أفراد العينة تتراوح أعمارهم من  14سنة إلى  01سنة ،وبحساب أنوفا تبين أنه ال يوجد فروق بين أفراد العينة تبعا لمتغير
السن وذلك الن ) )Fتساوي ( )1.811وهي غير دالة إحصائيا.

IJRSP

International Journal of Research and Studies Publishing
ISSN: 2709-7064
 .1تفسير النتائج ومناقشتها
 .1.1مقدمة:
في هذا الفصل سوف نتعرف على تفسير نتائج الفروق االحصائية لدى األمهات العامالت وغير العامالت تبعا لمتغير العمل
ومتغير السن في ظل جائحة كورونا ،ومناقشتها تحت ظل النظريات المستخدمة فالدراسة الحالية مع الدراسات االخرى.

 .2.1مناقشة وتفسير النتائج:
تبيعا لما تم توضيحه في الفصل السابق تبين أن كال من األمهات العامالت وغير العامالت يعيشون نفس العوامل المساهمة في
ارتفاع مستوى قلق الموت الناجم عن كوفيد ،42-حيث إن اإلجراءات الوقائية المتبعة داخل المجتمع نفسها بالنسبة لألمهات
العامالت وغير العامالت ،كما أن الظروف التي ساهمت في استثارة وسيطرة فكرة الموت تشابهت كالتعرض لنفس ضغوط
الحياة واإلحباطات التي يتعرضون لها نتيجة فرض القيود في عملية التنقل بحرية والتباعد االجتماعي والحجر الصحي على كل
أفراد المجتمع وخاصة األم سواء كانت عاملة أو غير عاملة مما زاد من مستوى القلق.
وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع ما فسرته بعض النظريات فقد أكدت النظرية السلوكية إلى أن مرور الفرد ببعض
الضغوط المتعلقة بالخطر أو المرض يولد لديهم خوف وقلق من الممكن أن يزيد عن حدة خاصة إذا تعايش الشخص مع ظروف
الخطر وهذا ما حدث ألفراد المجتمع عند انتشار جائحة كورونا.
كذلك أكدت النظرية المعرفية أن سلوك قلق الموت ينتج عن األفكار التي يكونها الفرد عن الخطر الذي يحيط به ،وهذا ما
يفسر ما تسببت وسائل اإلعالم من اشاعات وما يتناقله أفراد المجتمع عن المرض أن تولد لدى األفراد أفكار سلبية أدت إلى
إصابة الفرد بقلق الموت والخوف من الموت إذا ما أصيبوا بفيروس كورونا.
أما نظرية التحليل النفسي فقد أكدت أن القلق يحدث عندما يدرك الفرد الخطر الذي يحط به ،وهذا ما حصل ألغلب أفراد
المجتمع عندما انتشر فيروس كورونا حيث شعر الفرد بخطر الموت يقترب منهم.
وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة (سويح نسيمه ،صغير بيرم البتول ،بوراس أسماء )2021،حيث توصلت إلى
عدم وجود فروق في مستوى قلق الموت الناتج عن جائحة كورونا لدى افراد العينة تعزى السن.
كذلك اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة (حمد اليامي واخرون )3131 ،حيث توصلت الدراسة الى انه ارتفعت
اإلصابة ببعض األمراض النفسية في فترة جائحة كورونا.
وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة (عبد هللا عبد المجيد )3134 ،حيث توصلت الى عدم وجود عالقة ارتباطية
دالة احصائيا بين قلق الموت واالداء الوظيفي.
لكن اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة (خوسيه قوميز وكريستينا بيريز )3134 ،التي توصلت إلى ارتفاع نسبة قلق
الموت بين أفراد المجتمع بنسبة ()%84.6
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أيضا اختلفت نتائج دراسة (دينز يجيت ،ايفر اجيكجوز )3134 ،عن الدراسة الحالية والتي توصلت الى ان مستويات القلق
والقلق من الموت لدى الممرضات كانت مرتفعة.
كذلك اختلفت نتائج دراسة (ثامر حسن العنزي  )3131،عن الدراسة الحالية بالتالي توصلت الى ان مستويات القلق المتوسطة
والعالية المبلغ عنها ذاتيا موجودة في  68,0من العاملين في مجال الرعاية الصحية خالل جائحه كورونا.
من األسباب التي أدت إلى انتشار قلق الموت في هذه الفترة أيضا عدم استعداد أفراد المجتمع لتقبل فكرة الموت نتيجة لتقلص
الوازع الديني والخوف من المجهول بعد الموت مما أدى إلى ارتفاع نسبة قلق الموت بين أفراد المجتمع ،ولكن يجب علينا
وج م َشيَّ َد ٍة) سورة النساء ( ،)28لذلك
اإليمان بأن الموت حق كما ذكر هللا تعالى (أَ ْينَ َما تَكونوا ي ْد ِر ْككم ْال َموْ ت َولَوْ ك ْنت ْم فِي بر ٍ
مهما سعيت يا ابن آدم لحماية نفسك من الموت فهو مالقيك.
من هنا يمكن أن نوجز نتائج الدراسة الحالية في أنه:
 .4ال يوجد فروق ذات دالالت إحصائية بين أفراد العينة في ظل جائحة كورونا تبعا لمتغير العمل.
 .3ال يوجد فروق ذات دالالت إحصائية بين أفراد العينة في ظل جائحة كورونا تبعا لمتغير السن.

 .3.1الخاتمة:
كان الهدف الرئيسي من إجراء الدراسة الحالية هو التعرف على مستوى قلق الموت لدى مجموعة من األمهات العامالت
وغير العامالت في مدينة جدة في ضوء انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد ،42 -والتعرف عن الفروق االحصائية لدى األمهات
العامالت وغير العامالت تبعا لمتغير العمل و السن في ظل جائحة كورونا ،وقد استخدمنا في الدراسة الحالية مقياس قلق الموت،
حيث تم نشره من خالل رابط إلكتروني على عينة عبارة عن ( )61من األمهات ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
وهي :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين األمهات العامالت واألمهات غير العامالت في قلق الموت تبعا لمتغير العمل ،كما
تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في قلق الموت تبعا لمتغير السن.
 .4.1التوصيات:
ومن خالل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فقد تم وضع مجموعة من التوصيات وهي:


ضرورة االهتمام بالرعاية النفسية بقدر ما يهتم برعاية الصحة الجسمية لكل فئات المجتمع.



ضرورة التوعية الصحية وطرح أهم استراتيجيات التعامل مع المواقف الضاغطة في ظل كوفيد .42-



إعداد برامج إرشادية وتوعوية للتخفيف من حدة الشعور بالقلق النفسي الناجم عن كوفيد 42-لدى مختلف شرائح المجتمع.

 االعتماد على البرامج العالجية المعرفية لتصحيح األفكار غير العقالنية والمعتقدات الخاطئة عن الموت.


ضرورة اهتمام رجال الدين بالتوعية الدينية الالزمة حول موضوع الموت على أنه حق وال يمكن الجزع منه وأنه نتيجة
حتمية لكل الكائنات الحية.
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 .1المراجع
 .1.1المراجع العربية:
 )4البادري ،سعود مبارك ( ،)3134القلق الناجم عن جائحة كورونا (كوفيد )42لدى بعض افراد المجتمع بسلطنة عمان:
مستويات القلق ومحفزاته واثارة 3 .عدد (.16-44 ،)3
 )3بدران ،دليلة &وردة ،برويس &أسماء ،سلطاني ( .)2021قلق الموت لدى عينة من المسنين في ضوء انتشار
فيروس كوفيد .19-دراسات نفسية وتربوية ،مجلد177-187،)2(14
 )2بوفرة ،مختار ( :)3134قلق الموت الناجم عن (كوفيد )42وعالقته ببعض المتغيرات .دراسة ميدانية بمدينة معسكر،
(الجزائر) :جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر.
 )1بوفرة ،مختار ( ،)3134قلق الموت الناجم عن كوفيد 42وعالقته ببعض المتغيرات(41 ،عدد.311-488 ،)3
 )0تعلب ،صبرين صالح ( ،)3131األمل األكاديمي في ظل جائحة فيروس کورونا (کوفيد )42-لدي طالبات کليات
جامعة القصيم وعالقته بمتغيرات ديموغرافية وقلق المستقبل والشفقة بالذات والتنظيم المعرفي لالنفعاالت ،مجلة کلية
التربية في العلوم النفسية.383-488 ،)2(11 .
 )6خلف ،على ) ،)2021المشكالت النفسية المترتبة على فيروس كورونا المستجد Covid-19وعالقتها بضغوط التعلم
والتقييم االلكتروني لدى عينة من طلبة كلية التربية .مجلة الدراسات التربوية والنفسية.256-276 ،)2(15 ،
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Cyberbullying and its relationship to self-esteem among high school students in the Sabya
Education Administration
إعداد الباحثة /أماني بنت غالب بن أحمد عاتي
ماجستير في التربية ،تخصُّ ص اإلرشاد النفسي ،قسم علم النفس ،كلية التربية ،جامعة جازان ،المملكة العربية السعودية

الملخص
هد

البحددا الحددالي الددف الكطددع عددع قبيعددة الع قددة بدديع التن ُّمددر اإللكترونددي وتيد ير الدداات ،والتحيددي مددع تد ير التن ُّمددر

اإللكتروني علف تي ير الاات ،والكطع عع نسبة اسهام التن ُّمر اإللكتروني في تيد ير الداات ،حيدا نبد احسداا الباح دة بالمطدكلة
مع م حظتها لطيوع استخ ام اإلنترند بديع قالبدات المرحلدة ال انويدة حيدا زءدب جدح ايا مدع حيداتهع اليوميدة نتيةدةا للتردور
التكنولددوجي فددي التربييددات المرتبرددة بددل ومواق د التواء د ا جتمدداعي وتحييياددا أه د ا

اسددتخ م الباح ددة المددنه ،الوءددفي،

وتكون د عينددة البحددا مددع  )٠٧٤قالب دةا مددع قالبددات الصددع اأو ال ددانو  ،تددم ايتيددارهع بالررييددة العطددوااية البسدديرة مددع
الم ارا الحكومية التابعة إلدارة تعليم ءبيا ،ولةم البيانات استخ م الباح ة ميياا التن ُّمدر اإللكتروندي ومييداا تيد ير الداات
ك همددا مددع اعد اد الباح ددة) ،وباسددتخ ام معامد ارتبدداق بيرسددون ،وتحليد ا نحد ار الخرددي ،ومعددام ت معادلددة ا نحد ار الخرددي
توءل الباح ة الف النتاا ،التالية :وجود ع قة سالبة دالة بديع التن ُّمدر اإللكتروندي وتيد ير الداات عند مسدتو

 ،). .0ووجدود

ت ير دا للتن ُّمر اإللكتروني علف تي ير الاات ،كما زن التن ُّمدر اإللكتروندي يسدهم بنسدبة فدي تيد ير الداات وفدي هدوي هداا النتداا،
قد م الباح دة بعد

التوءدديات والبحدو الميترحدة زهمهددا زيدادة الدوعي المةتمعددي مدع يد

وسدداا اإلعد م بمطدكلة التن ُّمددر

اإللكتروني ،وقرق مواجهتل ،عي محاهرات ون وات في الم ارا لتعريع الرالبات بمفهوم التن ُّمر وزشكالل ومظاهرا وكيفيدة
التعام معل ،ا هتمام بالح مع سلوكيات التنمر اإللكتروني ل

قالبات المرحلة ال انوية

الكلمات المفتاحية :التن ُّمر اإللكتروني ،تي ير الاات ،قالبات المرحلة ال انوية ،ادارة تعليم ءبيا
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Cyberbullying and its relationship to self-esteem among high school students in
the Sabya Education Administration
By: Amani Ghaleb Ahmed Atti

Abstract
The current research aims to reveal the nature of the relationship between cyberbullying and selfesteem, to verify the effect of cyberbullying on self-esteem, and reveal the percentage of
cyberbullying’s contribution to self-esteem. The researcher's sense of the problem stemmed from
her observation of the widespread use of the Internet among secondary school students; It
became a part of their daily life; As a result of technological development in related applications
and social networking sites, For achieving research goals, the researcher used the descriptive
approach, the research sample consisted of (470) female students from first grade of secondary
school and were selected by simple random method from government schools affiliated to Sabya
Education Department. For collecting data, the researcher used the cyberbullying scale and the
self-esteem scale (both of which were prepared by the researcher). And by using the Pearson
correlation coefficient, linear regression analysis, and the coefficients of the linear regression
equation; the researcher concluded to the following results: The existence of a negative
significant relationship between cyberbullying and self-esteem at the level of (0.01), also has
been noticed there is an indicative effect of cyberbullying on self-esteem, cyberbullying also
contributes significantly to self-esteem. By Considering of these results, the researcher made
some recommendations and proposed of this research, which The most important
recommendations is raising societal awareness; Through the media, about the problem of
cyberbullying, and ways to confront it, holding lectures and seminars in schools; To familiarize
students with the concept of bullying, its forms and manifestations, and how to deal with it, and
to reduce cyberbullying behaviors among secondary school students.

Keywords: Cyberbullying, Self-Esteem, High School Students, Sabya Education
Administration.
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 .1مقدمة البحث:
يعيش العالم اليوم ورة تكنولوجيا المعلومات وا تصا ت ،التدي ترافيد مد ت يُّدرات جاريدة قالد كافدة مرافدي الحيداة،
وق واكب ذلك انتطار وسااط اإلع م اإللكتروني م  :الفيسبوك ،وتويتر ،وانست رام ،وغيرها وظهر ندوع ج يد مدع التعد ،
يصاحبل المضاييات والخ اع والتحاي بصورة الكترونية ،وهو ما يسمف بالتن ُّمر اإللكتروني ))Cyberbullying
وتعتبر الم رسة مع زهم مؤسسات التنطئة ا جتماعية التي تهت ُّم بتربية الر ب اذ يكتسبون الع ي مع السلوكيات التي ق
تكون سويةا وميبولدةا اجتماعيادا ،وزيدر غيدر ميبولدة كدالتن ُّمر اإللكتروندي اذ يعد التن ُّمدر اإللكتروندي مطدكلةا تربويدةا واجتماعيدةا
وشخصيةا بال ة الخرورة ،ذات نتاا ،سلبية علف البيئة الم رسدية ،وعلدف الرد ب ،وعلدف عمليدة التعلديم الم رسدي ،وزيضادا علدف
المناخ العام للم رسة عب اليادر والريماو  ،9.02 ،ص )54
وق زءب التن ُّمر اإللكتروني زك ر ءور التن ُّمدر انتطدا ارا نظد ارا لتدوافر فدرص ال مدوو والتخفدي للمتنمدر ،وعد م المواجهدة
المباشددرة ،وايفدداي المتنمددر لطخصدديتل الحييييددة ،وانتحدددا شخصدديات زيددر وهميددة ،كدد ُّ ذلدددك مددع شدد نل زن يةعدد بيئددة الويدددب
ا فتراهية ،وزدوات الويب المختلفدة مةدا ا مناسدباا ل سدتمرار فدي التن ُّمدر اإللكتروندي ،والحداق اأذ بداريريع اللي دي ودرويدش،
 ،9.02ص )9..
وتوءل دراسة ك ٍّ مع :جرادات والطدريع 9.08 ،العمدار 9.02 ،المكدانيع )9.08 ،الدف ارتفداع مسدتو التن ُّمدر
اإللكتروني ل

ق ب الم ارا

وتؤك د دراسددة الحربددي  )9.08علددف زن دل كلمددا انخفض د المطددك ت الحياتيددة ل د

الر د ب وزاد شددعورهم با سددتيرار

النفسي والرها زاد تي يرهم لاواتهم
وتوء دل دراسددة اكسددترميرا وكوينتانددا زورتددس وميري د ا لددوبيح ورا )Extremera, Quintana-Orts, (2018
 Mérida-López & Reyالف وجود ع قة سلبية بيع تي ير الاات والتن ُّمر اإللكتروني ،ز  :زن المتنمريع يعانون مع انخفاو
في تي ير الاات

 .1.1مشكلة البحث:
لي نب احساا الباح ة بالمطكلة مع م حظتها لطيوع استخ ام اإلنترن بيع قالبات المرحلة ال انوية حيا زءب جح ايا
مع حياتهع اليومية نتيةةا للترور التكنولوجي في التربييات المرتبرة بل ومواق التواء ا جتماعي
وعلددف الددرغم مددع المحايددا الهاالددة التددي تحيي د بسددبب ال ددورة التكنولوجيددة المتناميددة مددع امكانيددات هاالددة ،وف درت علددف
الرالبات الوق والةه والما

ا زنها في المياب ءاحبتها الع ي مع ا نعكاسات السلبية نتيةةا لسوي استخ ام هاا التينية

لددالك فهندداك فئددة مددع الرالبددات يسددتخ مع شددبكات التواء د ا جتمدداعي بطددك سدديئ ،يتم د فددي نطددر اأذ والضددرر
باأيريات ،وهو ما زد الف ظهور نوع ج ي مع التن ُّمر ،يختلع عع المفاهيم المعتادة مع التن ُّمر الةس
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حيا ظهر ما يرلي عليدل بدالتن ُّمر اإللكتروندي ،وهدو زشد زندواع التن ُّمدر هدر ارا

عتمدادا علدف الوسداا التكنولوجيدة فدي

البيئة ا فتراهية عب اليادر والريماو  ،9.02 ،ص )080
وتر الباح ة زن التن ُّمر اإللكتروني قد يحد

نتيةدةا لتد ني تيد ير الداات لد

الرالبدات ،وتد يرا علدف تكديُّفهع الطخصدي

وا جتماعي حيا زك ال سوقي  ،9.02ص  )99علف زن المتنمر يسعف الف ت كيد ذاتدل مدع يد

تن ُّمدرا علدف اريدريع ،فهدو

يمي الف السيررة واستخ ام اليوة ،ويظهر اتةاهات ايةابية نحو العنع ،و يتعاقع م الضحايا ،وتوءدل دراسدة زبدو الد يار
 )9.90الف وجود ارتباق سلبي بيع التنمر اإللكتروني وتي ير الاات
وتتم

مطكلة البحا في اأسئلة ارتية:

 -0ه توج ع قة ارتباقية بيع التن ُّمر اإللكتروني وتي ير الاات ل
 -9ه يوج ت ير للتن ُّمر اإللكتروني علف تي ير الاات ل
 -3ما م

اسهام التن ُّمر اإللكتروني في تي ير الاات ل

قالبات المرحلة ال انوية بإدارة تعليم ءبيا؟

قالبات المرحلة ال انوية بإدارة تعليم ءبيا؟
قالبات المرحلة ال انوية بإدارة تعليم ءبيا؟

 .1.1أهداف البحث:
يه

البحا الحالي الف ما يلي:

 -0الكطع عع الع قة بيع التن ُّمر اإللكتروني وتي ير الاات ل
 -9التحيُّي مع ت ير التن ُّمر اإللكتروني علف تي ير الاات ل

قالبات المرحلة ال انوية بإدارة تعليم ءبيا
قالبات المرحلة ال انوية بإدارة تعليم ءبيا

 -3الكطع عع نسبة اسهام التن ُّمر اإللكتروني في تي ير الاات ل

قالبات المرحلة ال انوية بإدارة تعليم ءبيا

 .1.1أهمية البحث:
تكم دع زهميددة البحددا الحددالي فددي زهميددة الموهددوع الددا ي رسددل حيددا تعم د الباح ددة علددف دراسددة الع قددة بدديع التن ُّم در
اإللكتروني وتي ير الاات ،وتح د زهمية البحا مع الناحية النظرية والتربييية علف النحو التالي:
األهمية النظرية:
 -تتض زهمية البحا مع ي

تناولل للتن ُّمر اإللكتروني ،الا يعد ظداهرةا متحايد ة ا نتطدار فدي اروندة اأييدرة بديع قد ب

الم ارا ،وما لها مع آ ار سلبية علف الةوانب الطخصية ،وا جتماعية ،والنفسية ،والتربوية
 ا هتمددام ب راسددة الخصددااص النفسددية للمتنمددر نفسددل حيددا انددل اذا عرفدد اأسددباب فيدد يمكددع معالةددة ظدداهرة التن ُّمددراإللكتروني ،والح مع يرورتل النفسية علف المتنمر وهحاياا
 تكويع ءورة واهحة عع الع قة ا رتباقية بيع التن ُّمر اإللكتروني وتي ير الاات -ا راي المكتبة البح ية بالمعلومات النظرية والمعرفية عع التن ُّمر اإللكتروني وتي ير الاات
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األهمية التطبيقية:
 تعح اأهمية التربييية للبحا الحالي الف بناي ميياسيع زح هما ليياا التن ُّمر اإللكتروني ،واريدر لييداا تيد ير الداات ،وقدهاتان اأداتان اهافةا للمكتبة المحلية والعربية

تم

 ق د تسددهم نتدداا ،البحددا الحددالي فددي مسدداع ة المرش د يع النفسددييع والتربددوييع والمعلمدديع علددف اع د اد وترددوير ب درام ،وقاايددةوع جية للتعام م مطكلة التن ُّمر اإللكتروني

 .1.1مصطلحات البحث:
ً
أول :التنمر اإللكتروني (.)Cyberbullying
تعر
لها الفرد ي
ويعر

زبو الع

 )9.02التن ُّمر اإللكتروني ب نل" :التخويع والترهيب وما يطم عليل مع اساية متعم ة ،والتي يتعدرو

استخ امل لخ مات شبكة اإلنترن " ص .)45.
التن ُّمر اإللكتروني زيضاا ب نل" :سلوك يت ُّم عبدر اإلنترند زو وسداا اإلعد م اإللكترونيدة زو الرقميدة ،والدا ييدوم بدل

فرد زو جماعة مع ي

ا تصا المتكرر الا يتضمع رساا ع ااية زو ع وانيدة ،والتدي تهد

تكدددددون هويدددددة المتنمدددددر مةهولدددددةا زو معروفدددددةا للضدددددحية ،كمدددددا يحددددد

الدف الحداق اأذ بداريريع ،وقد

التن ُّمدددددر اإللكتروندددددي دايددددد الم رسدددددة زو يارجهدددددا"

)(Tokunaga, 2010, p 278
ثانيًا :تقدير الذات (.)Self-Esteem
هو" :عبارة عدع تيد ير الفدرد لااتدل ،وهداا التيد ير يضدعل الفدرد بنفسدل ،ومدع ي لدل يطدعر الفدرد بالرهدا النفسدي والنةدا
والسعادة ،زو يطعر الفرد بخيبة اأم والفط  ،وعلف ذلك فهو اما زن يستمر في است مار ما ل يل مع امكانات وق رات ،زو ينحد ر
بااتل نحو الع وانية واإلحساا بالي ا" الةما  ،9.9. ،ص )48
وتعرفل الباح ة اجرااياا ب نل :ال رجة التي تحص عليها قالبدات الصدع اأو ال دانو فدي مييداا تيد ير الداات ،المعد فدي
هاا البحا
ثالثًا :طالبات المرحلة الثانوية ).(High School Female Students
تعرفهع الباح ة اجرااياا ب نهع :الرالبات الملتحيات بالم ارا الحكومية ال انوية ،التابعة إلدارة تعليم ءبيا

 .1.1حدود البحث:
 -0الحدود الموضوعية :تتح د بالموهوع الا يتناولل البحا الحدالي ،وهدو "التن ُّمدر اإللكتروندي ،وع قتدل بتيد ير الداات
ل

قالبات المرحلة ال انوية بإدارة تعليم ءبيا"

 -9الحدود البشرية :قالبات الصع اأو ال انو
 -3الحدود المكانية :الم ارا ال انوية الحكومية ،التابعة إلدارة تعليم ءبيا
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 -5الحدود الزمانية :قبي البحا الحالي في الفص ال راسي ال اني مع العام ال راسي 0559هـ9.90،م)

 .1أدبيات البحث
 .1.1اإلطار النظري
تناول الباح ة في هاا الفص اإلقار النظر المرتبط بالتن ُّمر اإللكتروني ،وتيد ير الداات كمدا تدم اسدتعراو ال راسدات
السابية ،والتعييب عليها ،وفروو البحا
 1.1.1التنمر اإللكتروني (.)Cyberbullying
 .1.1.1.1تمهيد:
مددد تحايددد اسدددتخ ام قددد ب المددد ارا لمختلدددع زدوات التكنولوجيدددا الح ي دددة ،وتربيياتهدددا عبدددر اإلنترنددد

ظهدددر التن ُّمدددر

اإللكترونددي ،وزءددب زك ددر انتطددا ارا بدديع مسددتخ مي وسدداا ا تصددا اإللكترونيددة وي ح دظ زن التن ُّمددر اإللكترونددي يطددبل التن ُّمددر
الم رسددي التيلي د  ،ولكنددل يختلددع مددع حيددا انتطددارا علددف نردداق زوس د  ،كمددا زن ت يراتددل زك ددر يرددورةا ويطددير "زولددويس"
 )Olweusالف زن التن ُّمر ظاهرة ق يمة ج ا ا ومعروفة ،ورغم م حظة الع ي مع الباح يع لهاا الظاهرة فإنهم لم ي رسوا سلوك
التن ُّمر دراسة مي انية ا في سبعينيات اليرن الماهي زبو ال يار ،9.09 ،ص )02
وللتن ُّمر اإللكتروندي زشدكا

منهدا :الته يد  ،زو التخويدع ،زو نطدر الطدااعات بعد ة زسداليب ،سدواي باسدتخ ام اإلنترند زو

الهاتع النيا  ،ومهما كان شك التن ُّمر فإنل يطم ع ادا مع الخصااص فهو موجل إللحاق ز اذ بطخص آير ،ويكون عادةا بطك
متكددرر ،ويح د

ص دا آيددر زهددعع منددل ،سددواي مددع الناحيددة الب نيددة زو النفسددية زو كليهمددا قرددامي
بدديع شددخص قددو ٍّ يهدداجم شخ ا

والصرايرة ،٩٤٤٢ ،ص )٤٠
 .1.1.1.1مفهوم التنمر اإللكتروني (:)Cyberbullying Behavior
يعر

التن ُّمر ل وياا ب نل" :التطبل بالنمر ،ييا  :نمر نم ارا) كان علف شبل مع النمر ،وهو زنمر ،وهي نمراي ،نمر) ف ن:

ز غضب وساي يليل ،تنمر) لف ن ز  :تنكر لل وتوع ا باإليااي" مةم الل ة العربية ،9..0 ،ص )٥٣٦
ويعر

جيوفوفيع وجروا التن ُّمر اإللكتروني ب نل" :هو اسدتخ ام اإلنترند  ،زو ز زجهدحة اتصدا الكترونيدة إلهاندة زو

ته ي شخص آير" )(Juvonen & Gross, 2008, p 12
وتعرفل لرفي  )9.02ب نل" :سلوك لفظي زو زدااي ،هار ،وميصود ،ومتعم ومتكرر يعتم علف امكانيات وتسدهي ت
استخ امات زجهحة التواء اإللكترونية ،يص ر مدع شدخص فدي ال الدب غيدر معلدوم الهويدة بسدبب اسدت ارتل زو إلظهدار اليدوة،
ويسمف المتنمر اإللكتروني الف شخص آير معلوم الهوية ،ويسمف هحية المتنمر اإللكتروني م وجدود متفدرجيع
هوية المتنمر اإللكتروني" ص )30
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وتر الباح ة مع ي

عرو التعريفات السابية :زنها جمي اعا ركحت علف عنصر النية واليصد  ،وزن تكدرار ذلدك ييصد

بل قيام المتنمر بتحمي ونطر الصور ومياق الفي يو المسيئة للضحية زك ر مع مرة ،وبمدا زن المتنمدر غالبادا غيدر معلدوم الهويدة
فإن ذلك يةعلدل يتمداد فدي ايدااي اريدريع ،مسدتخ اما وسداا التكنولوجيدة :البريد اإللكتروندي  -مواقد التواءد ا جتمداعي -
الرساا النصية)
 .1.1.1.1أشكال التنمر اإللكتروني:
ياكر وي رد ) Willard (2008زن التن ُّمر اإللكتروني يتخا زشكا ا مختلفةا كما يلي:
 -0الرساا الع ااية :وتطير الف معدارك عبدر اإلنترند

باسدتخ ام الرسداا اإللكترونيدة بل دة غامضدة كإرسدا رسداا تحمد

الته ي عبر البري اإللكتروني مع مةهو
 -٩المضايية :وتت ُّم بإرسا رساا مسيئة وقاسية للضحية عبر البري اإللكتروني ،زو است راج الضحية مع زجد الد يو علدف
روابط تحتو علف فيروسات ،تعود بالضرر علف جهاز الحاسوب الخاص
 -3التحييددر وتطددويل السددمعة :وذلددك بنطددر الطددااعات حددو شددخص معدديع بنطددر اليصددص الم لوقددة واأكاذيددب عددع زءددحاب
الحسابات لتطويل سمعتهم وء اقاتهم
 -5التم ي وانتحا الطخصية :وفيل يتظاهر المتنمر اإللكتروني ب نل شخص آير ،ييوم بإرسا ونطر المواد اإللكترونيدة لةعد
الضحية تي في يرر ،يه د سمعتها زو ء اقاتها
 -4ا ستبعاد :وفيل ييوم المتنمر بإقصاي شخص ما الضدحية) مدع جماعدة علدف اإلنترند
صص )48-42
 .1.1.1.1خصائص شخصية ال ُمتن ِّمر اإللكتروني:
 -يعاني مع الع ي مع ا هررابات النفسية :اكتئاب  -يو

 -قلي)

 يصعب عليل التيييم اإليةابي للتفاع ا جتماعي انخفاو في المهارات ا جتماعية حرية في استخ ام التكنولوجيا المهارة في استخ ام تكنولوجيا ا تصا ت ،وبخاءة عالم اإلنترن ع م الي رة علف تح ُّم الض وق -تعرُّ هل أشكا مختلفة مع التن ُّمر كضحية
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 .1.1.1.1أبعاد التنمر اإللكتروني:
ير حسيع  ،9.02ص  )83زن التن ُّمر اإللكتروني يتكون مع زربعة زبعاد هي كالتالي:
 -0التخفي اإللكتروني :وييص بل اللةوي الف زسماي مستعارة لحسابات وهمية للتخفي ويد اع اريدريع عبدر وسداا التواءد
ا جتماعي
 -9المضاييات اإللكترونية :ز التعرُّ و للمضداييات مدع يد
ه ك ،زو التحري
 -3اليدا

قيدام زحد الحسدابات عبدر وسداا التواءد ا جتمداعي بالحطد

 ،زو اإلساية ،زو المهاجمة بالفيروسات ،زو البرام ،الضارة ،زو اإلرغام ،زو ا ست

اإللكتروندي :وييصد بدل التعدرُّ و للسدب مدع يد

ال ُّسمعة ،وتلفيي الصور ،والض ط ل ست

التعلييدات والرسداا البايئدة ،واسدت م الصدور اإلباحيدة ،وتطددويل

الةنسي

 -5المراردة اإللكترونية :وييص بها التعرُّ و لإلءدرار مدع قبد المتنمدر اإللكتروندي وذلدك مدع يد
حسابات للترءُّ  ،واإلجبار علف التواء والم حية بيص اإلذ

حسداب وهمدي زو عد ة

والترهيب وا ست

 .2.1.1.1العوامل التي تُسهم في حدوث التنمر:
 -1العوامل النفسية:
وهي العوام التي تطير الف الخصااص النفسية ل
مع ي

المتنمر ،وت فعل الدف سدلوك التن ُّمدر ،فدالمتنمر يسدعف الدف ت كيد ذاتدل

ضا يظهر اتةاهات ايةابية نحو العنع ،و يتعاقع مد
تن ُّمرا علف اريريع ،ويمي الف السيررة واستخ ام اليوة ،وزي ا

الضحايا وعلف الةانب ارير هناك يصااص نفسية تتسم بهدا الضدحية ،تد ف المتنمدر ل عتد اي عليهدا بطدك مسدتمرٍّ  ،فالضدحية
يمي الف ا نسحاب وا ستس م والخضوع والبكاي ،وهاا الخصااص يمكع زن ت عم سلوك المتنمدر ،وتحيد مدع اسدتمرار سدلوك
التن ُّمر
 -1العوامل األسرية:
يتعحز سلوك التن ُّمر ل

الرف مدع يد

اأسدرة ،عند ما

ييابد بسدلوك آيدر مضداد ،قداام علدف الته يد والعيداب غيدر

الب ني ،كما زن اأقفا الايع ي حظون آبايهم وايوانهم يظهدرون سدلوك التن ُّمدر زو كدانوا هدحايا للتن ُّمدر فدإنهم سيسدلكون علدف
نحو مطابل لهم ،فض ا عع ذلك فإن استخ ام اأساليب السلبية زو العياب الب ني مع ارباي سدو

يدؤد بهدم الدف سدلوك التن ُّمدر،

الا يةعلهم يطعرون باليوة والسيررة واأهمية
 -1العوامل المدرسية:
مع العوام الم رسية التي تسهم في ح و التن ُّمر :يافة الم رسة ،الرفاق ،دور المعلدم وع قتدل بدالر ب فدالعنع الدا
يمارسددل المعلدددم علدددف الردد ب ،والممارسدددات ا سدددتفحازية الخاقئدددة مددع بعددد

المعلمددديع ،والتدد ير السدددلبي لةماعدددة الرفددداق،

والخصددااص النفسددية غيددر س دوية ،وهددعع التواء د بدديع الم رسددة وزوليدداي اأمددور ،والظددرو
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والع قات المتوترة داي الم رسة ،وزسلوب الت ريس ال ير فعا

ك هاا العوام تؤد الف اإلحبداق ممدا يد ف الرد ب للييدام

بسلوكيات التن ُّمر
 -1عوامل تتعلق بضحية التنمر:
ان الر ب هحايا التن ُّمر يعانون مع مطك ت نفسية وجسمية ،تعوق تكيُّفهم ونموهم ا نفعدالي وا جتمداعي واأكداديمي،
وهاا المطك ت تسبب لهم األم النفسي ،واليلي ا جتماعي واأكاديمي ،والكب  ،والوح ة ،ويطعرون بع م اأمان فدي الم رسدة
مما يةعلهم زك ر عرهةا للتن ُّمر
 -1عوامل تتعلق بال ُمتن ِّمر:
مع اأسباب التي تؤد بالمتنمر الف الييام بسلوكيات التن ُّمر:
 -ع م تعلُّم المتنمر للسلوك المناسب

فتيادا الي وة في المنح

 ا عتياد ب نل ب زن يكون قاسياا وءار اما حتف يحيي مكانةا متميحةا بيع زم ال افتيادا الي رة علف التح ُّكم في ال ضب مطاه ة زح ا اليسوة والعنع في التلفحيون ،والتي تؤ ر ب ورها علف سلوكل ،وتةعلل يتيب التن ُّمر كةحي مع حياتل الربيعية -ت ني مفهوم الاات ل

المتنمريع ال سوقي ،٩٤٤٥ ،ص )٩٥-٩٩

 -2عوامل مرتبطة باإلعالم والثورة التقنية:
أ -األعاب اإللكترونية:
اعتاد ك ير مع اأبناي قضاي وق قويد فدي ممارسدة األعداب اإللكترونيدة علدف زجهدحة الحاسدوب زو الهداتع المحمدو ،
والتي تعتم عادةا علف مفاهيم م  :اليوة الخارقة وسحي الخصوم ،واستخ ام كافة اأساليب لتحصي زعلف نياق ل نتصدار ،دون
ز ه

لالك زبو غحا  ،9..2 ،ص )29

ب -زف م الكرتون العنيفة:
ييضي زغلب اأبناي وقتاا قوي ا في مطاه ة زف م الكرتون ،ويظع اأه زن زبنايهم فدي زمدان حيدا

يطداه ون ا تلدك

الينددوات ،والحيييددة زنهددا زيرددر فددي توءددي الرسدداا العنيفددة بسددبب سددرعة تص د يي الر د ب الص د ار لهدداا اأفكددار زك ددر مددع
الكبار )Lipson, 2001, p 62
ج -انتطار زف م العنع:
ان ما يعرو في التلفاز مع زف م ،سواي كان موجهةا للكبار زو الص ار ن حظ فيها ا سدتهانة بدالنفس البطدرية ،وك درة
مطدداه العنددع واليت د الهمةددي في د زادت هدداا اأف د م بطددك كبيددر فددي ارونددة اأييددرة ،وتكم دع يرورتهددا عن د ما ييددوم الرف د
والمراهي بتص يي هاا اأمور ومحاكاتها)(Bulach, Osborn & Samara, 2012, p 11
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 .2.1.1.1نظريات فسرت سلوك التنمر:
 -1النظرية التحليلية)Sigmund Freud-1881( :
تع م رسة التحلي النفسي سلوك المتنمدر نتاجادا للتنداق
تعايب اريدريع وعيدابهم ،والتصد

لهدم كدي

بديع دافد الحيداة والمدوت ،ورغبدةا فدي تحييدي اللداة عدع قريدي

ينةحدوا كمدا يؤكد التحليليدون اليد امف زن الرفد فدي ز نداي الرهداعة يكدون قد

اكتسب يبرات سارة زو مؤلمة ،ترتبط باألم والموازنة والتمييح ،ويخحن م

هاا الخبرات في ذاكرتل ،وتظ ُّ هاا الخبرات تلد ُّ

وتسعف للظهور في ز مناسبة ،وزحياناا تفط المياومات الطخصية في ايفاي هاا الخبرات بسبب اليصور البيولوجي والضدعع
الةسدمي ،ووعد ا ا بيد وم اأيددام المناسدبة إلظهدار هداا ا نفةددارات ا نفعاليدة علدف ءدورة هةددوم زو اعتد اي زو تن ُّمدر زبدو الد يار،
 ،9.09ص )20
 -1النظرية السلوكية)John Watson 1913( :
ينصبُّ اهتمام علماي النظرية السلوكية علف السلوك اإلنساني وقوانينل المختلفدة ،حيدا تدر النظريدة السدلوكية زن سدلوك
التن ُّمر هو سلوك مكتسب مع البيئة المحيرة وفياا ليوانيع التعلُّم حيا ان المتنمر يعتاد علف سلوك التن ُّمر اذا قابلل تعحيح عادةا مدا
ينت ،مع الطعور بالبرولة الوهمية ،ويطارك في ذلك سلوكيات اأفراد المحيريع بدل كدالحم ي واأءد قاي ،والتدي قد تسدهم فدي
تعحيح سدلوك التن ُّمدر ممدا يد ف المتنمدر لتكدرار سدلوك التن ُّمدر فدي مواقدع ج يد ة ،ويدت ُّم يفد

سدلوك التن ُّمدر مدع يد

الفنيدات

السلوكية كالتعحيح ،وا نرفاي ،والعياب اللي ي ودرويش ،9.02 ،ص )9.8
 -1نظرية التعلم الجتماعي) Bandura 1986) :
يددر زءددحاب هدداا النظريددة زن التن ُّمددر سددلوك مدتعلم ،م لددل م د غيددرا مددع زنددواع السددلوك اأيددر  ،وزن زسدداليب التربيددة
والتنطئة ا جتماعية تلعب دو ارا ا
مهما في تعلُّم اأفراد اأساليب السلوكية التي يتمكنون عع قرييها مع تحييي زه افهم ،كمدا يدر
زءحاب هاا النظرية زن السلوك متعلم ،ويعحون ذلك الف زن الفرد يتعلم الك ير مدع زنماقدل السدلوكية عدع قريدي مطداه تها عند
غيرا ،فاأقفا يتعلمون السلوك الع واني عع قريي م حظة النماذج الع وانية عن والد يهم وم رسديهم وزءد قااهم ال سدوقي،
 ،٩٤٤٥ص )٣٣
 -1نظرية اإلحباط /العدوان( Dollard- Miller- Caesar1939) :
ينصبُّ اهتمام زءحاب هاا النظرية علف الةوانب ا جتماعية للسلوك اإلنساني ،والمب ز الةدوهر فدي هداا النظريدة هدو
وجود ع قة سببية بيع اإلحبداق والعد وان حيدا ان م يدر اإلحبداق يم د عدام ا سدببياا سدتةابة العد وان ،فدإذا مند اإلنسدان مدع
تحييي ه

معيع شعر باإلحباق ،وتول ت ل يل اسدتةابة العد وان ،التدي ينيلهدا الدف مصد ر آيدر ،سدواي بررييدة مباشدرة زو غيدر

مباشرة عب الباقي ،٩٤٤٧ ،ص )٣٩٤
 -1النظرية اإلنسانية)Rogers -Maslow 1987(:
تركح هاا النظرية علف احترام مطاعر الفرد ،وه فها الدرايس هدو وءدو الفدرد الدف تحييدي ذاتدل وتفسدر زسدباب سدلوك
التن ُّمر حسب هاا النظرية مع ي
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مع م ك ومطرب وحاجات زساسية زير  ،اأمر الا ينت ،عنل ع م الطعور بداأمع ،وعد م الطدعور بداأمع يدؤد بالتدالي الدف
هعع ا نتماي الف جماعدة الرفداق وهدو مدا قد يدؤد الدف تد ني تيد ير الداات ،والتعبيدر عدع ذلدك ب سداليب ع وانيدة الصدبحيع
واليضاة ،9.03 ،ص )43
 .2.1.1.1قياس التنمر اإللكتروني:
قام الحهراني  )9.02بإع اد ميياا للتن ُّمر اإللكتروني يتكون في ءورتل النهااية مع  )99مفردةا ،وزع ت زبو العد
 )9.02ميياسادا آيددر تكددون زيضادا مددع  )99مفددردةا بينمددا قدام اللي ددي ودرويددش  )9.02بإعد اد مييدداا إلسددتراتيةيات مواجهددة
التن ُّمددر اإللكترونددي ،مكددون مددع  )92مفددردةا وزع د العمددار  )9.02مييا اس دا آيددر للتن ُّمددر اإللكترونددي مكونا دا مددع  )3.مفددردةا،
تتضددمع

ددة زبعدداد هددي :التن ُّمددر الةس د  ،التن ُّمددر اللفظددي ،التن ُّمددر العدداقفي) كمددا زع د عب د الددوار

 )9.9.مييا اس دا للتن ُّمددر

اإللكتروني مكوناا مع  )58مفردةا ،يتضمع يمسة زبعاد هي :تنمر نفسي ،تنمر لفظي ،تنمر عاقفي ،انتحا الطخصدية ،ارسدا
برام ،هارة) وزع حسيع  )9.02مييا اسا للتن ُّمر اإللكتروني مكوناا مع  )35مفردةا
 .1.1.1تقدير الذات ).(Self-Esteem
 .1.1.1.1تمهيد:
ان مع نعم هللا علف العب زن يهبل المي رة علف معرفة ذاتل ،ووهعها في الموه ال اي بها اذ ان جه اإلنسدان بنفسدل،
وع م معرفتل بي راتل يةعلدل يخردئ فدي تييديم ذاتدل ،فإمدا زن يعريهدا زك در ممدا تسدتحي في يد كاهلهدا ،وامدا زن ييلد مدع قيمتهدا،
ويسيط نفسل كما زن مطاعر وزحاسيس الفرد اإليةابية تةاا نفسل هي التي تكسبل الطخصية اليوية المتميحة ،وتؤ ر ايةابياا علدف
تي يرا لااتل ،وازدياد المطاعر السلبية التي يملكها الفرد تةاا نفسل تؤ ر سلباا علف تي يرا لااتل الةلبي ،9.02 ،ص )923
 .1.1.1.1مفهوم الذات ):(The Self
يع مفهوم الاات مع اأبعاد المهمة فدي بنداي الطخصدية ،وتح يد قد رتها علدف التفاعد مد المةتمد بطدك فعدا  ،وتتم د
وظيفدة مفهدوم الداات فددي تنظديم وتح يد السددلوك مدع يد
للتفاع ا جتماعي وزنماق التنطئة ا جتماعية ي

عددالم الخبدرة المت يدر الددا يعيطدل الفدرد ،وينمددو مفهدوم الداات كنتداج

مراح حياة اإلنسان المختلفدة ،ومندا مراحد الرفولدة المبكدرة حيدا يكدون

الفرد زفكا ارا ومعتي ات مح دةا عع ذاتل وامكانياتل المختلفة عامر ،9.08 ،ص )08
ويطير مفهوم الاات الف الصورة التي يكونها الفرد عع نفسل ،ولهاا الصورة

ة جوانب منها:

 معرفة الاات ز  :ما يعرفل المري عع نفسل م  :العمر والةنس -والتوقُّعات مع الاات :وهاا التوقعات تسهم في تح ي اأه ا

الطخصية

تصور الفرد لما يمكع زن يكون عليل ،ولما يةب زن يصد اليدل وتييديم هدايع اأمدريع يندت ،عندل تيد ير
 وتيييم الاات :ويتضمعُّ
الاات عب هللا ،٩٤٤٧ ،ص )٥٤
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 .1.1.1.1مفهوم تقدير الذات:
التقدير في اللغة :ق ر بمعنف مع ،اعتبر ،زعرف قيمةا المتيع)9..5 ،
والذات في اللغة هي :النفس كما زن الاات هي ناحية مع النواحي الطخصية ،قدادرة علدف المعرفدة ا سدتنتاجية مسدعود،
 ،0222ص )093
اصطالحا:
تعريف تقدير الذات
ً
يعر

لورانس ) Laurence (1981تيد ير الداات ب ندل" :عبدارة عدع تييديم الطدخص لااتدل ،علدف نهايدة قردب موجدب زو

سالب زو بينهما" )(p 245
ويعرفددل السددكر

 )٩٤٤٤ب نددل" :احسدداا الفددرد بييمتددل الطخصددية ،والتددي تنبد مددع اأفكددار ال ايليددة واليديم ،زك ددر منهددا

اقرا ادا زو اعترافاا مع قب اريريع" ص )4٧
وتعر

الباح ة تي ير الاات ب نل :هو اتةاا الرالبة نحو ذاتها ونحو اريريع ،سواي كان هاا ا تةاا ايةابيادا زم سدلبياا ممدا

يةع الرالبة تطعر بالرها التام عع نفسها ،وتعم علف تحييي ذاتها
 .1.1.1.1الفرق بين مفهوم الذات وتقدير الذات:
ميدح "كلدديمس" بدديع مفهددوم الدداات وتيد ير الدداات بد ن مفهددوم الدداات يتعلدي بالةانددب اإلدراكددي مددع شخصددية الفددرد ،فهددي
الصورة اإلدراكية التي يكونها عع مفهومل لااتل ،زما مفهوم تي ير الاات فيتعلي بالةانب الوج اني منها حيا يتضمع اإلحسداا
بالرها عع الاات زو ع مل بررا ،9..8 ،ص )522
وتر الباح ة :زن الفرق بيع الاات وتي ير الاات هو زن مفهوم الاات هو التعريع الا يضعل الفرد لااتل ،زو الفكرة التي
يكونها الفرد عع ذاتل ،زما تي ير الاات فهو التيييم الا يضعل الفرد لااتل بما فيها مع ءفات
 .1.1.1.1أهمية تقدير الذات:
ت تي زهمية تي ير الاات مع ي

ما يصدنعل الفدرد لنفسدل ،ويدؤ ر بوهدو فدي تح يد زه افدل واتةاهاتدل واسدتةاباتل نحدو

اريريع ونحو نفسل ،ما جع الع ي مع المنظريع مع مةا الصحة النفسية الف ت كي زهمية تي ير الاات في حياة اأفراد ،وكدان
"فددروم" زح د اأواا د الددايع حظددوا ا رتبدداق الو يددي بدديع تي د ير الطددخص لنفسددل ومطدداعرا نحددو اريددريع ،وزن تي د ير الدداات
المنخف

يعتبر شك ا مع زشكا العصاب ويختلع اأفراد في تحييي هاا التوازن ممدا يعمد علدف ايدت

حمامة ،9.0. ،صص )89-80
 .2.1.1.1مستويات تقدير الذات:
تقدير الذات المنخفض:
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يعيي تي ير الاات المنخف

زءحابل ،فيركحون بطك عا ٍّم علف عيوبهم ونيااصدهم وءدفاتهم غيدر الةيد ة ،وهدم يتد رون

ضا مع سمات هاا الندوع
زك ر بض وق الةماعة واإلنصات ررااها وزحكامها ،كما يضعون أنفسهم توقُّعات زدنف مع الواق وزي ا
في ان ال ية في ق راتل ،وا هرراب ا نفعالي ،وع م ق رتل علف ايةاد ح ٍّ لمطك تل شريفي ،9..9 ،ص )2.
تقدير الذات المرتفع:
ان اأشددخاص مددع ذو التي د ير المرتف د لددااتهم يتمتعددون بتي د ير عددا لددااتهم ،ويكونددون بوجددل عددا ٍّم وا يدديع ب نفسددهم،
وموجهيع ذاتياا ،وحاسميع ،ويعبدرون عدع آرااهدم وزفكدارهم ،ويحبدون النداا ،ويتكيفدون بطدك جيد معهدم ،كدالك فدإنهم يتيبلدون
زنفسهم ب ير شرق و قيود ،ويتكيفون م مواقع اإلحباقات بطك جي  ،ويكونون علف استع اد أن يتخاوا م دامرات محسدوبة
مالهي وريحنر ،9..2 ،صص )92-98
 .2.1.1.1مصادر تقدير الذات:
 -1الخبرات الشخصية:
ق يرتف تي ير الاات ل
تيد ير ذات مددنخف

الطخص اذا كاند معظدم زفكدارا ويبراتدل ايةابيدة ،زمدا اذا كاند يبراتدل سدلبيةا فإندل ينطد ل يدل

 ،ويختلددع الطددخص ذو التيد ير المرتفد عددع الطددخص ذ التيد ير المددنخف

الحياة ،والتكيُّع معها مع ي

فددي قدرق ا سددتةابة لخبددرات

ايتيارا للمواقع الا يتفوق فيها ،وتفسدير يبراتدل ،وتضدخيم انةازاتدل فدي الةهدود والمطداري

المطتركة
 -1المقارنات الجتماعية:
يعتم تيد ير الداات علدف الميارندات ا جتماعيدة فيد يكدون نةدا اأخ زو الصد يي زك در اي امدا مدع زذ شدخص غريدب،
فتحداد الميارنة ا جتماعية في هاا الحالة ،في نفس الوق الا نستمت بما حييل الطدخص مدع انةدازات نطدعر بدوه ،انةازاتدل
ق يطت ُّ برييل وحرارتل علينا الف ح ٍّ مؤلم ،ولكننا

نملك حرية ايتيار مع نيارن زنفسنا بهم

 -1تقييم الذات بنا ًء على معيار داخلي:
ان الاات

تت ر فيط بما يح

للفرد مع الخدارج ،بد تتد ر بمدا يحد

دايلندا ،وعلدف الدرغم زن معظدم النداا يصدفوننا

ب ننا زشخاص ناجحون ا زننا نظ نطعر بفطلنا في الوءو الف المستو المناسب للمعايير ،التي نسعف مع ي لها لنص الدف
ما نعتبرها موجهات للاات ،وهاا الموجهات لها ءورتان :الاات الم الية وهدي ذات الطدخص الدا نسدعف لنكدون م لدل ،والداات
المتوقعة وهي ذات الطخص الا نطعر زنل ينب ي علينا زن نكون م لل عب الرحمع ،9..5 ،ص )032
 .2.1.1.1أبعاد تقدير الذات:
حدد النعيمات والسرور ( ،1112ص  )122ستة أبعاد لتقدير الذات؛ هي كما يلي:
 -1تقدير الذات األكاديمي:
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يييس توقُّعات اأفراد وق راتهم واتةاهاتهم وقيمهم المرتبرة بالةوانب الم رسية واأكاديمية
 -1تقدير الذات الشخصي:
يييس م

ردود زفعا اأفراد تةاا زنفسهم ،وم

شعور الفرد بييمة نفسل وزهميتها.

 -1تقدير الذات الجتماعي:
يسعف هاا البع ليياا تي ير الاات ما بيع مةموعات مكونة مع اأفراد وزقرانهم ،همع اقار المةتم  ،ومعرفة توقُّعات
الفرد حو اتةاهاتل وقيمل واهتماماتل ،وتفاعلل م زقرانل يارج نراق العاالة ،وهمع مةتمعل
 -1تقدير الذات العائلي:
يييس هاا البع تي ير الاات همع اقدار العاالدة زو البيد  ،وييديس توقُّعدات الطدخص نحدو نفسدل هدمع العاالدة مدع حيدا
ق راتل واهتماماتل وقيمل وتفاعلل م زفراد العاالة.
 -1تقدير الذات الرفاقي:
يهت ُّم هاا البع بيياا تي ير الفرد لااتل مع ي

سلوك رفاقل وزء قاال تةاهل.

 -2تقدير الذات العام:
يسعف هاا البع الف قياا م

توقُّعات الفرد نحو نفسل كفرد وانسان ،ويبحا هاا البع في الحالة العاقفية والةسدمانية،

والنةا والفط  ،واليبو مع اأفراد اريريع.
سرة لتقدير الذات:
 .2.1.1.1النظريات ال ُمف ِّ
 -1نظرية روزنبرغ ):(Rosenberg1965
حاو "روزنبرغ" دراسة نمو وارتياي سلوك تيييم الفرد لااتدل مدع يد

المعدايير ا جتماعيدة السداا ة المحيردة بدالفرد،

وق اهتم بصفة ياءة بتيييم المراهييع لاواتهم ،وركح علف دور اأسرة الا تيدوم بدل فدي تييديم الفدرد لااتدل ،وزيضادا عمد علدف
توهددي الع قددة بدديع تي د ير الدداات الددا يتكددون فددي اقددار اأسددرة ،والسددلوكيات ا جتماعي دة ال حي دة بددالفرد فيمددا بع د  ،واعتبددر
"روزنبرغ" زن تي ير الاات مفهوم يعكس اتةاا الفرد نحو نفسل المعايرة ،9..2 ،ص )85
 -1نظرية كوبر سميث ):(Cooper Smith1976
تم ل نظريتل في دراسة تي ير الاات عن زقفا ما قب المرحلة ال انويدة ،وقد ميدح بديع ندوعيع مدع تيد ير الداات ،وهمدا:
تي ير الاات الحيييي ،ويوج ل

اأفراد الايع يطعرون بد ن لهدم قيمدة ،ولكدنهم

يسدتريعون ا عتدرا

بهداا الطدعور والتعامد

علف زساسل م زنفسهم وم اريريع ،وق ركح سميا علف يصااص العمليدة التدي تصدب مدع ي لهدا مختلدع جواندب الظداهرة
ا جتماعية ذات الع قة بعمليدة تيد ير الداات ،وقد افتدرو زربد محد دات لتيد ير الداات ،وهدي :النةاحدات ،اليديم ،الرموحدات،
وال فاعات) عب هللا ،9.0. ،ص )89
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 -1نظرية زيلر ):(Zelar1969
ير زيلر زن تي ير الاات ما هو ا بناي اجتماعي ،ويصفل ب نل تي ير ييوم بل الفرد لنفسل ،ويلعدب دور المت يدر الوسديط،
ز  :زنل يط

المنرية المتوسرة بيع الاات والعالم الواقعي ،وعلف ذلك فعن ما تح

تي ير الاات هو العام الا يح د نوعية الت يُّرات التدي سدتح

ت يُّرات في بيئة الطخص ا جتماعيدة فدإن

فدي تييديم الفدرد لااتدل تبعادا لدالك وتيد ير الداات قبيادا لحيلدر هدو

مفهوم يربط بيع تكام الطخصية مع ناحية ،وق رة الفرد علف زن يستةيب لمختلع الم يرات التي يتعرو لها مع ناحية زيدر
زبو جادو ،9..5 ،ص )042
 -1النظرية اإلنسانية لماسلو ):(Maslow Theory-1954
يفترو زءحاب هداا النظريدة زن الفدرد يكداف بطدك فردر ٍّ ليحصد علدف اأشدياي التدي تدؤد الدف اشدباع ذاتدل ،ويدر
روجرز زن ك فرد يمي لتحييي وتحسيع وتروير ذاتل يعتبر فر ادا فعا ا  ،فالسلوك يت ر بنظرة الفرد للعوام ا جتماعية والعدالم
الخارجي ،ويتضمع الاات الم الية والحيييية واهتم ماسلو بعملية تحييي الداات ،وهدي عمليدة يهد

فيهدا الفدرد الدف زن يكدون مدا

هرمدي ،وزن هداا الحاجدات هدي التدي ت فعدل لتردوير نفسدل
يري ويرم اليل ،وقد رتبد هداا النظريدة الحاجدات اإلنسدانية بطدك
ٍّ
وتحييي ذاتل الةلبي ،9.02 ،ص )922
 .2.1.1.1العوامل ال ُمؤثِّرة في تقدير الذات:
 -1البيئة األسرية:
يب ز نمو تي ير الاات منا المي د ،ويتفي العلماي بطك عا ٍّم زن التةارب المبكرة ز ناي مرحلة الرفولدة والمراهيدة لهدا تد ير
كبير في نمو تي ير الاات واأسرة هي العام اأساسي في التنطئة ا جتماعية ،فهدي تعردي الرفد مؤشدرات مب ايدة عدع نفسدل،
بخصوص ما اذا كان ميبو ا زو غير ميبو  ،محبوباا زو غير محبوب ،ج ي ارا بال ية زو غير ج ير بها
 -1آراء اآلخرين:
يت ر تي ير الاات بالرريية التي يعاملنا بهدا اريدرون ،فداأفراد الدايع تدت ُّم معداملتهم بداحترام واهتمدام مدع قبد اأشدخاص
المهمدديع فددي حيدداتهم كددالمعلميع واأء د قاي غالبادا يكددون تي د يرهم لددااتهم مرتف اع دا بمعنددف زن مسددتو تي د ير الدداات يددرتبط ب د راي
وتيييمدات اريدريع ،وياءدةا مدع نعتبدرهم مهمديع وزكفداي وزقويداي والتييدديم اإليةدابي يرفد فدي ال الدب تيد ير الداات ،زمدا التييدديم
السلبي فييل منل
 -1المظهر:
ان مظهر الفرد عنصر مهم في تح ي مستو تي ير الاات ،ويرج ذلك الف زن تيييمات وآراي اريريع تكون مبنيدة علدف
المظهددر ،فدداأفراد الةدداابون يكونددون زك ددر قبددو ا ميارندةا باأشددخاص غيددر الةدداابيع ،وبوجددل عددا ٍّم فددإن اأشددخاص الددايع لد يهم
مطاعر ايةابية عع مظهرهم يكون ل يهم في ال الب مستو زعلف مع تي ير الاات
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 -1اإلنجاز األكاديمي:
يت ر تي ير الاات باإلنةاز اأكاديمي للفرد ،فال رجات اأكاديمية الةي ة تعحز مع شعورا بالييمة والكفاية وتيد ير الداات
واإلنةاز اأكاديمي يكونان مرتبريع بطك كبير ما بيع العاميع الساب والخامس عطر
 -1األفكار الذاتية:
تي ير الاات يتح د باأفكار الااتية ،زو الصورة التي يرسمها الفرد لااتل ،وهاا اأفكدار يتيبلهدا العيد  ،ويسدلم ب نهدا حيييدة،
وتطك هاا اأفكار زسا اسا لصورتنا الااتية التي تؤ ر بطك كبير علف مستو تيد ير الداات ،فعند ما تكدون ءدورة الداات ايةابيدةا
ينمو ل

الفرد الطعور بالكفاية وقيمة الاات

 -2التطلعات الشخصية:
ان مستويات الترلُّعات الطخصدية تدؤ ر علدف تيد ير الداات ،فمدا يم د نةاحادا لطدخص معديع يمكدع زن يكدون فطد ا ريدر،
ومستو تي ير الاات ل

الفرد يرتف اذا حيي انةازات ،زو فاق ترلُّعاتدل الطخصدية فدي جاندب قديم مدع جواندب السدلوك مدالهي

وريحنر ،9..4 ،صص )02-04
 .11.1.1.1قياس تقدير الذات:
زع سدالم  )9.04ميياسادا لتيد ير الداات ،يتكدون مدع  )3.عبدارةا موزعدة علدف تسدعة زبعداد :عد م احتدرام الداات ،ال يدة
بالنفس ،تي ير ذات اجتماعي ،الطعور بالنيص ،الي رة علف الت ير علف اريريع ،الرها عع الاات ،الطعور بكفاية الاات ،تيبُّد
الني  ،الي رة علف اإلقناع ،الرها عع الاات) وزع الياهي  )9.08ميياسادا لتيد ير الداات يتكدون مدع  )3.عبدارة كمدا زعد ت
بيومي  )9..2مييا اسا لتي ير الاات يتكون مع  )3.عبارةا موزعة علف

دة زبعداد :تيد ير ذات شخصدي ،تيد ير ذات زسدر ،

تيد ير ذات اجتمدداعي) ومييداا بددع عمدور  )9.08والددا يتكدون مددع  )30عبدارة موزعددة علدف يمسددة زبعداد :ال يددة بددالنفس،
احترام الاات ،الكفاية الم رسية ،الكفاية الطخصية ،الكفاية ا جتماعية)
 .1.1.1العالقة بين التنمر اإللكتروني ،وتقدير الذات.
المراهية هي الوق الا يكون فيل تروير الهوية م ا
هما بطك ياصٍّ  ،ي

هاا الفترة ،وتعتم عمليدة تكدويع الهويدة الدف

ح ٍّ كبير علف اشارات مع البيئدة ا جتماعيدة ز  :الصدور النمريدة المةتمعيدة) لدالك يميد الطدباب الدف البحدا عدع السدلوكيات
ايةابي ،وتةنُّدب زولئدك الدايع يةعلدونهم يطدعرون بالسدوي تةداا هدويتهم بطدك
والمواقع التي تساع هم علف تي ير زنفسهم بطك
ٍّ
عددا ٍّم يددرتبط هدداا بتصد ُّدورات الرف د وقبولددل لت ييددر نفسددل ،ويلعددب دو ارا ا
مهمدا فددي توجيددل مسددار نمددوا الطخصددي ،وحتددف المهنددي
)(Hinduja & Patchin, 2010

 .1.1الدراسات والبحوث السابقة.
 .1.1.1الدراسات والبحوث التي تناولت متغير التنمر اإللكتروني.
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دراسةة سةوبارليا ورمضةانيب ) ،Suparlia & Ramdhanib (2015والتدي هد ف الدف التعدرُّ

علدف الع قدة بديع

الصفات ا نفعالية وتوءل ال راسة الف زن الصفات ا نفعالية تلعب دو ارا ا
مهما تةاا التن ُّمر اإللكتروني
دراسةةة لطفةةي ( ،)1112والتددي هد ف الددف يفد
ال راسة الف وجود فعالية للبرنام ،اإلرشاد في يف

التن ُّمددر اإللكترونددي لد
التن ُّمر اإللكتروني

دراسةةة أبةةو العةةال ( ،)1112والتددي ه د ف الددف التعددرُّ
والتعرُّ

قالبددات المرحلددة اإلع اديددة ،وزشددارت نتدداا،

علددف نسددبة انتطددار التن ُّمددر اإللكترونددي بدديع زفددراد عينددة البحددا،

علف مستويات التن ُّمر ل يهم ،وزشارت النتاا ،الف زن نسبة انتطار سلوك التن ُّمر اإللكتروني بيع المراهييع بالعيندة بل د

 ،%4882كما زن مستو التن ُّمر اإللكتروني لد

العيندة جداي ب رجدة اسدتةابة متوسدرة مدع وجهدة نظدر الرد ب والرالبدات مدع

زفراد عينة ال راسة
دراسة العمار ( ،)1112والتي ه ف الف الكطع عع ا تةاهات نحو اأنماق المستة ة مع التن ُّمر اإللكتروني ،وع قتها
بإدمان اإلنترن فدي هدوي بعد

المت يدرات ال يموغرافيدة ،وقد زشدارت النتداا ،الدف وجدود ع قدة ارتباقيدة موجبدة ذات د لدة

احصااية بيع التن ُّمر اإللكتروني وادمان اإلنترن علف جمي اأبعاد ،ووجود فدروق ذات د لدة احصدااية بديع متوسدري درجدات
الاكور واإلنا مع ق ب التعليم التربييي ب ولة الكوي في اتةاا الاكور في التن ُّمر اإللكتروني
دراسة عمارة ( ،)1112والتي ه ف الف الكطع عع الع قة بيع التن ُّمر التيلي

واإللكتروني بيع قد ب التعلديم مدا قبد

الةامعي ،وكطـف نتاا ،ال راسة عع وجود ع قة ارتباقية موجبة ذات د لة احصااية عن مستو

 ). .0بيع التن ُّمر التيلي

واإللكتروني بالنسبة لضحايا التن ُّمر وبالنسـبة للمتنمريع ،وعـ م وجود فروق بـيع الـاكور واإلندا علدف مييداا التن ُّمدر التيليد
واإللكتروني
دراسة المصطفى ( ،)1112والتي ه ف الف التعرُّ

علدف الد واف الرايسدة لممارسدة التن ُّمدر اإللكتروندي لد

اأقفدا ،

وكالك الفروق في ال واف نحو ممارسة التن ُّمدر اإللكتروندي تبعادا للةدنس والم يندة وقد توءدل ال راسدة الدف زن ا سدتبانة تطدك
واق اعا فعلياا بالنسبة ل واف اأقفا لممارسة التن ُّمر اإللكتروني ،بالرغم مع ايت

بيئاتهم الة رافية وا قتصدادية وا جتماعيدة،

وزن هناك فروقاا في دواف اأقفا تةاا التن ُّمر اإللكتروني بيع الاكور واإلنا عن مستو
دراسةةة القحطةةاني ( ،)1112والتددي هد ف الددف التعددرُّ
للطخصددية ،والتعددرُّ

علددف الع قددة بدديع التن ُّمددر اإللكترونددي والعوامد الخمددس الكبددر

علددف زك ددر العوامد اسددها اما فددي التن ُّمددر اإللكترونددي ،وزشددارت النتدداا ،الددف انتطددار التن ُّمددر اإللكترونددي بدديع

الر د ب ،ووجددود ع قددة ارتباقيددة موجبددة دالددة احصددااياا عن د مسددتو

 ). .0بدديع العوام د الخمددس فددي الطخصددية والتن ُّمددر

اإللكتروني في بع العصابية ،ووجود ع قات ارتباقية سالبة دالة احصااياا عن مستو
مستو

 ). .4لبع

 ). .4لصال الاكور

 ). .0لبع ا نفتاحيدة واليبدو  ،وعند

ا نبساقية وييظة الضمير ،كما تنب ت العوامد الخمدس الكبدر للطخصدية بدالتن ُّمر اإللكتروندي ،وجدايت

العصابية ك قو اأبعاد اسها اما في التنبؤ بالتن ُّمر اإللكتروني
دراسة محمد ( ،)1112والتي ه ف الف التعرُّ
التن ُّمر اإللكتروني ل

ق ب المرحلة ال انوية وق توءل ال راسة الف زن نسبة انتطار التن ُّمر اإللكتروني لد

ال انوية جايت ب رجة متوسرة بل
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كما زن ق ب المرحلة ال انوية يمارسون الع ي مع زشدكا التن ُّمدر اإللكتروندي جداي ترتيبهدا علدف النحدو التدالي :السدخرية
الطدااعات ،نطدر معلومدات م لوقدة زو ءدور محعةدة ،التحدرُّن ،اإلهاندات

عع قريي ا قتراع ،التطهير بطخص مدا مدع يد
المتكررة ب شكا مختلفة ،انتحا الطخصية

دراسةةة بسةةيوني والحربةةي ( ،)1111والتددي ه د ف الددف معرفددة مسددتو انتطددار ظدداهرة التن ُّمددر اإللكترونددي بدديع قالبددات
المرحلة الةامعية ،وع قة ممارسة التن ُّمر اإللكتروني بالطدعور بالوحد ة النفسدية وزظهدرت النتداا ،وجدود ع قدة ارتباقيدة دالدة
احصااياا بيع زفراد عينة ال راسة ممع يعانيع مع الطعور بالوح ة النفسية وممارسة سلوك التن ُّمدر اإللكتروندي عند مسدتو د لدة
). .4
 .1.1.1الدراسات والبحوث التي تناولت متغير تقدير الذات.
علف م

دراسة عيد ( ،)1111وه ف الف التعرُّ

فاعلية البرندام ،اإلرشداد المعد لتنميدة وجهدات الضدبط ال ايليدة،

وزيادة تي ير الاات ،وز را علف ال افعية لإلنةاز أداي ق ب الةامعة وق توءل ال راسة الف وجود فروق دالة احصااية بيع
متوسري رتب درجات اليياا اليبلي واليياا البع

بيع زفراد المةموعة التةريبية علف ميياا تي ير الاات ،وتوج فروق دالة

احصااياا علف ميياا تي ير الاات بيع متوسري رتب درجات المةموعدة التةريبيدة والمةموعدة الضدابرة بعد تربيدي البرندام،،
و توج فروق دالدة احصدااية بديع متوسدري رتدب درجدات الييداا البعد

والييداا التتبُّعدي أفدراد المةموعدة التةريبيدة علدف

ميياا تي ير الاات
دراسة يعقوب ( ،)1111والتي ه ف للتعرُّ
في :تي ير الداات ،اليلدي) لد

علف الطعور بالوح ة النفسية وع قتل ببع

مت يرات الطخصية المتم لدة

الت ميدا غيدر المتدوافييع دراسدياا والت ميدا المتدوافييع دراسدياا وقد بيند ال راسدة وجدود ع قدة

ارتباقية سالبة ودالة بيع درجات الطعور بالوح ة النفسية ودرجات تي ير الاات بحيا انل كلما ارتف الطدعور بالوحد ة النفسدية
انخف

تي ير الاات ،والعكس ءحي
دراسةةة علةي ( ،)1112والتددي هد ف الددف معرفددة ع قددة تيد ير الدداات بالتحصددي ال راسددي وتكوند عينددة ال راسددة مددع

 )928قالب وقالبة مع المرحلة ال انوية بو ية الخرقوم واعتم ت ال راسة علف المنه ،الوءفي ،واستخ م الباح ة مييداا
تيد ير الدداات مدع اعد اد :مخيمددر) ،ومييداا التحصددي ال راسددي وتم لد اأسدداليب اإلحصددااية المسدتخ مة فددي :ايتبددار "ت"،
معام ارتباق بيرسون) وق زشارت نتاا ،ال راسة الف زن تيد ير الداات مرتفد لد

العيندة ،وزندل توجد ع قدة ارتباقيدة قرديدة

دالة احصااياا بيع تي ير الاات والتحصي ال راسي
دراسة المتعاني ( ،)1112والتي ه ف الف التعرُّ

علف مستو تيد ير الداات لد

الرد ب ،والكطدع عدع الع قدة بديع

اإلساية اللفظية مع المعلميع وبيع تي ير الاات ،وتكون عينة ال راسة مع  )284قالباا بمحافظة جد ة ،واعتمد ت ال راسدة علدف
المددنه ،الوءددفي ،واسددتخ م الباحددا مييدداا اإلسدداية اللفظيددة مددع اعد اد الباحددا) ،ومييدداا تي د ير الدداات مددع اع د اد الباحددا)
وزظهرت النتاا :،زن مسدتو تيد ير الداات لد

الرالدب كدان مرتفعادا ،ووجدود ع قدة ارتباقيدة عكسدية بديع اإلسداية اللفظيدة مدع

المعلميع تةاا ق ب المرحلة ال انوية في محافظة ج ة وبيع تي ير الاات ل يهم.
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دراسةةة األعسةةم ( ،)1111والتددي تناولد تيد ير الدداات وع قتددل بددا تحان ا نفعددالي لد

عينددة مددع الرلبددة المددراهييع فددي

م ارا م ينة رهط حيا استخ م الباحا المنه ،الوءفي ا رتباقي ،وتكون عينة ال راسة مع  )393مراهيادا ،قبدي الباحدا
عليهم ميياا تي ير الاات مع اع اد الباحا) ،وميياا ا تحان ا نفعالي مع اع اد الباحا) وقد توءدل ال راسدة الدف وجدود
ع قة ايةابية ذات د لة احصااية بيع ال رجة الكلية لتي ير الاات وبيع ال رجة الكلية ل تحان ا نفعالي
دراسةة القرنةةي ومزكةي ( ،)1111والتددي هد ف الدف معرفددة الع قدة بدديع الصد بة النفسدية وتيد ير الداات وتكوند عينددة
ال راسة مع  )9..قالب مع ق ب المرحلة ال انوية بمحافظة الةموم ،واستخ م المنه ،الوءفي ،وتدم تربيدي مييداا الصد بة
النفسية مع اع اد :مخيمر ،)9.00 ،وميياا تي ير الاات مع اع اد :ال ريني وآيريع )0283 ،وتوءل ال راسة الدف وجدود
ع قة بيع زبعاد الص بة النفسية :ا لتحام ،التحكم ،التح ) وتي ير الاات
دراسة المالكي ( ،)1111والتي ه ف الف التعرُّ

علف الع قدة بديع الداكاي الروحدي وتيد ير الداات وقد توءدل نتداا،

ال راسة الف وجود ع قة ارتباقية موجبة بيع الاكاي الروحي وتي ير الاات ل

الرلبة المتفوقيع عيلياا مما يطير الف زن ارتفاع

مستو الاكاي الروحي ب رجة مرتفعة لد

الرلبدة المتفدوقيع عيليادا يدؤد الدف ارتفداع وتحسديع تيد ير الداات لد يهم ،وزن ارتفداع

مستو الاكاي الروحي ب رجة متوسرة ل

الرلبة العادييع يؤد الف تحسُّع متوسط ونسبي لمستو تي ير الاات ل يهم

 .1.1.1الدراسات والبحوث التي تناولت التنمر اإللكتروني وعالقته بتقدير الذات.
دراسةةة هينةةدوجا وباتشةةين ) ،Hinduja & Patchin (2010والتددي هد ف الددف التعددرُّ

علددف الع قددة بدديع التن ُّمددر

اإللكتروني وتي ير الاات ووج هاا العم زن الر ب الايع تعرهوا للتن ُّمر اإللكتروني ،كضحية ومةرم علف ح ٍّ سدواي كدان
ل يهم تي ير ذاتي زق بك ير مع زولئك الايع ل يهم يبرة قليلة زو مع ومة م التن ُّمر اإللكتروني
دراسةة أكسةتريمرا وآخةرين ) ،Extremera et al. (2018والتدي تناولد التن ُّمدر اإللكتروندي وع قتدل بتيد ير الداات
وزبعاد الاكاي الوج اني ل

المراهييع المتنمريع وهحاياهم وق توءل نتاا ،ال راسة الف حصو هحايا التن ُّمدر اإللكتروندي

والمتنمريع علف درجات عالية في ا نتحار ،وانخفاو تي ير الاات ،ووجود ع قة سلبية بيع تي ير الاات والتن ُّمر اإللكتروني
دراسة رامةين وهةالل ) ،Ramin & Hilal (2019والتدي هد ف الدف التعدرُّ

علدف ز در المروندة والتن ُّمدر اإللكتروندي

علددف تيد ير الدداات وللتحييددي فددي ز ددر المرونددة والتن ُّمددر اإللكترونددي علددف تيد ير الرد ب لددااتهم تددم اسددتخ ام التصددميم ا رتبدداق
التنبؤ

حيا تم جم البيانات مع  )48.مع ق ب الصع التاس في م ارا اأناهو ال انوية وزظهرت نتداا ،ال راسدة زندل

م زيادة مستو المرونة يحداد مستو تي ير الاات زيضاا ،م زيادة التن ُّمر اإللكتروني يتناقص تي ير الاات
دراسةةة أبةةو هةةالل ( ،)1111والتددي ه د ف الددف الكطددع عددع الحاجددات النفسددية وع قتهددا بددالتن ُّمر اإللكترونددي ل د

قلبددة

المرحلة اأساسية العليا في م ارا محافظة نابلس ،ونوع الع قة ا رتباقية بينهما ،وتوءل نتاا ،ال راسة الف انتطدار ظداهرة
التن ُّمر اإللكتروني بيع الرلبة ،ووجود ع قة ارتباقية سلبية بيع الحاجات النفسية منهدا :تيد ير الداات والتن ُّمدر اإللكتروندي ،كمدا
زظهرت النتاا ،زن مت يرات :الةنس ،والصع ،والتحصي ال راسي) استراع التنبؤ بالتن ُّمر اإللكتروني
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دراسةةة أبةةو الةةديار ( ،)1111والتددي ه د ف الددف الكطددع عددع الع قددة بدديع التعدداقع وتي د ير الدداات ،وع قتهمددا بددالتن ُّمر
اإللكتروني ل

عيندة مدع المدراهييع واسدتخ م الباحدا المدنه ،الوءدفي ،وتضدمن عيندة ال راسدة  )5..مدع المدراهييع فدي

م د ارا محافظددة ال ربيددة بمصددر ،قب دي علدديهم مييدداا التعدداقع مددع اع د اد :زبددو ال د يار ،)9.02 ،وتي د ير الدداات مددع اع د اد:
ال سوقي وموسف ،)9..5 ،وميياا التن ُّمر اإللكتروني مع اع اد زبدو الد يار )9.02 ،وقد زسدفرت نتداا ،ال راسدة عدع وجدـود
ارتباق سلبي بيع تي ير الاات والتن ُّمر اإللكتروني ،وزن لتي ير الاات ق رةا تنبؤيةا مرتفعةا بالتن ُّمر اإللكتروني ل

اإلنا

 .1.1فروض البحث
 -0توج ع قة ارتباقية دالة وسالبة بيع التن ُّمر اإللكتروني وتي ير الاات ل
 -9يوج ت ير دا للتن ُّمر اإللكتروني علف تي ير الاات ل
 -3يسهم التن ُّمر اإللكتروني بنسبة في تي ير الاات ل

قالبات المرحلة ال انوية بإدارة تعليم ءبيا

قالبات المرحلة ال انوية بإدارة تعليم ءبيا

قالبات المرحلة ال انوية بإدارة تعليم ءبيا

 .1منهج البحث وإجراءاته
يتضمع هاا الفص الخروات التي تدم اتباعهدا فدي تنفيدا البحدا ،مدع حيدا تح يد المدنه ،المسدتخ م فدي البحدا ،ومةتمد
البحددا وعينتددل ،وزدوات البحددا ،وكيفيددة بنااهددا ،وقددرق التحيُّدي مددع ءد قها و باتهددا ،وزييد ارا اأسدداليب اإلحصددااية والخرددوات
اإلجرااية التي استخ م للتوءُّ الف النتاا ،،وهي كما يلي:

 .1.1منهج البحث.
بنا اي علف مطكلة البحا وزسئلتل فإن المنه ،الم ام للبحا الحالي هو المنه ،الوءفي حيا يه

الف ايضا كيدع تدرتبط

ظاهرة ما بظداهرة زيدر  ،وتحليلهدا ،ومدع دم الوءدو الدف حيدااي وتفسديرات حولهدا ،ويخدتصُّ هداا المدنه ،ب راسدة الظدواهر فدي
وهعها الربيعي ،ويعتبر المنه ،الوءدفي مدع المنداه ،اأوليدة والمهمدة المتبعدة فدي البحدا العلمدي ابدراهيم ورداد  ،9.09 ،ص
)89

 .1.1مجتمع البحث.
تكون المةتم اأءلي للبحا مع جمي الرالبات المنتظمات بالصع اأو ال دانو بالمد ارا الحكوميدة ،التابعدة إلدارة
تعليم ءبيا ،في مكاتب تعليم ك ٍّ مع :ءبيا ،هم  ،بيش ،ال اير ،فيفدا ،هدروب ،العيد ابي ،الريدا ،الد رب) ،وعد دهع )4.39
قالبةا ،وفياا إلحصااية اإلدارة العامة للتعليم بإدارة تعليم ءبيا ملحي  ،)5والة و
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جدول ( :)1أعداد مجتمع البحث ،وتوزيعها على مكاتب التعليم.
مكتب تعليم

عدد الطالبات

مكتب تعليم

عدد الطالبات

مكتب تعليم

عدد الطالبات

صبيا

0292

الداير

429

العيدابي

342

ضمد

292

فيفا

9.0

الريث

024

بيش

225

هروب

949

الدرب

592

1111

المجموع

 .1.1عينة البحث.
 العينة الستطالعية:تكون العينة ا ستر عية مع  )9..قالبة مع قالبات الصع اأو ال انو بإدارة تعليم ءبيا ،تم ايتيارهع بالررييدة
العطددوااية البسدديرة ،وذلددك ب ددرو حسدداب الخصددااص السدديكومترية :ال بددات ،الصد ق) لميياس دي التن ُّمددر اإللكترونددي ،وتي د ير
الاات المستخ ميع في البحا الحالي
 العينة األساسية:تكون العينة اأساسية مع  )52.قالبدةا مدع قالبدات الصدع اأو ال دانو بدإدارة تعلديم ءدبيا ،تدم ايتيدارهع بالررييدة
العطوااية البسيرة
جدول ( :)1توزيع عينة البحث األساسية.
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م

مكتب تعليم

عدد الطالبات

1

ءبيا

84

1

هم

2.

1

بيش

22

1

ال اير

32

1

فيفا

02

2

هروب

35

2

العي ابي

29
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2

الريا

9.

2

ال رب

44

المجموع

121

 .1.1األدوات المستخدمة في البحث.
أ -ميياا التن ُّمر اإللكتروني مع اع اد الباح ة)
ب -ميياا تي ير الاات مع اع اد الباح ة)
أ -مقياس التنمر اإللكتروني:
قام الباح ة بإع اد ميياا التن ُّمر اإللكتروني ءورة المتنمر) ،وذلك وفي الخروات التالية:
 -0ا ستفادة مع اأقر النظرية السابية ،والتعاريع المختلفة ،والتي تناول مت ير التن ُّمر اإللكتروني
 -9ا ق ع علف المياييس السابية المتعلية بمت ير التن ُّمر اإللكتروني ،ومعرفة زبعادها ،وتحلي محتواها ل ستفادة منها فدي بنداي
المييدداا ومنهددا ميدداييس :زبددو الع د  9.02 ،حسدديع 9.02 ،حفنددي وءددادق 9.02 ،المصددرفف 9.02 ،عب د الددوار ،
 9.9.العمار)9.02 ،
 -3بع ما قام الباح ة بفحص زبعاد المياييس تمكن مع تح ي زربعة زبعاد لميياا التن ُّمر اإللكتروني
 -5تم تح ي وءياغة العبارات الخاءة بالميياا ،م مراعاة اأهمية النسبية لك بع  ،وبالك تكون الميياا في ءورتل اأولية
مع  )5.عبارةا ،كما هو موه في ملحي  ،)0موزعة علف زربعة زبعاد كما يلي:
 البع اأو  :التخفدي اإللكتروندي ،وييصد بدل قيدام الرالبدة بداللةوي الدف زسدماي مسدتعارة ،زو انطداي حسدابات وهميدة للتخفديوي اع اريريع عبر مواق التواء ا جتماعي ،وتم ل في العبارات)00 ،0. ،2 ،8 ،2 ،2 ،4 ،5 ،3 ،9 ،0 :
 البعدد ال دداني :المضدداييات اإللكترونيددة ،وييصدد بهددا قيددام الرالبددة بمضددايية اريددريع عبددر وسدداا التواءدد ا جتمدداعيبالتحري

والمهاجمة بالفيروسات والبرام ،الضارة زو ا ست

 ،وتم ل في العبارات،02 ،04 ،05 ،03 ،09 ،00 :

)90 ،9. ،02 ،08 ،02
 -البع ال الا :الهةوم اإللكتروني ،وييص بل قيام الرالبة بالسب والطتم مع يد

وسداا التواءد ا جتمداعي كالتعلييدات

السديئة ،وارسددا رسداا بايئددة ،وتلفيدي الصددور ،وتطدويل السددمعة ،وتم لد فددي العبددارات،92 ،94 ،95 ،93 ،99 ،90 :
)30 ،3. ،92 ،98 ،92
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 البع الرابد  :المرداردة اإللكترونيدة ،وييصد بدل اءدرار الرالبدة مدع يدواجبارهم علدف التواءد معهدا بيصد الترهيدب وا سدت

حسداب وهمدي تسدتخ مل فدي ترءُّ د اريدريع،

 ،وتم لد فدي العبدارات،32 ،32 ،34 ،35 ،33 ،39 ،30 :

)5. ،32 ،38
وتت ُّم ا ستةابة علف بنود الميياا وفياا لت ري ،ليكرت الخماسي :داا اما  ،)4غالباا  ،)5زحيانادا  ،)3نداد ارا  ،)9زبد ا ا ،)0
وتتراو درجات الميياا الكلية ما بيع )9..-5.
 الخصائص السيكومترية لمقياس التنمر اإللكتروني: -1الصدق:
 صدق المحكمين:تم عرو الميياا في ءورتل اأولية علف مةموعة مع المحكميع ع دهم  )0.مع زعضاي هيئة الت ريس فدي قسدم علدم
الةامعددات السددعودية ملحددي  )9ب ددرو اب د اي م حظدداتهم حددو زبعدداد ومفددردات

الددنفس بكليددة التربيددة جامعددة جددازان وبع د

الميياا ،مع حيا وهو المفردات وانتمااها لألبعاد
وق زظهر المحكمدون اتفاقادا علدف ءد حية المييداا فدي ءدورتل اأوليدة لييداا مدا وهد ليياسدل ،وليد قداموا مطدكوريع
بإب اي م حظاتهم علف الميياا حو عبارات الميياا ،وم
حا

بع

ء حيتها ومناسبتها أه ا

ال راسدة ،وانتمااهدا لألبعداد ،وقد تدم

البندود حيدا كاند نسدبة ا تفداق عليهدا زقد مدع  ،)%8.وهدي العبدارات رقدم  ،)30 ،98 ،90 ،9والةد و

يوه ذلك
جدول ( :)1نسب اتفاق المحكمين على ك ِّل عبارة من عبارات مقياس التنمر اإللكتروني.
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رقم

نسبة

رقم

نسبة

رقم

نسبة

رقم

نسبة

العبارة

التفاق

العبارة

التفاق

العبارة

التفاق

العبارة

التفاق

0

%0..

00

%2.

90

%2.

30

%2.

9

%4.

09

%2.

99

%0..

39

%2.

3

%0..

03

%0..

93

%2.

33

%0..

5

%2.

05

%0..

95

%0..

35

%0..

4

%2.

04

%0..

94

%0..

34

%0..

2

%2.

02

%2.

92

%0..

32

%0..

2

%2.

02

%8.

92

%2.

32

%0..

8

%2.

08

%2.

98

%2.

38

%2.

)3
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%8.

02

%0..

92

%2.

32

%0..

0.

%2.

9.

%8.

3.

%0..

5.

%8.

 التحليل العاملي الستكشافي ):(EFAتم حساب الص ق عع قريي التحلي العاملي ا ستكطافي ) (EFAبالت وير المااد بالفاريمداكس ،ومدع منرلدي مييداا "كيدح-
مير-زوكليع" ) (KMOلكفاية العينة ) ،(MSAوالدا يترلدب زن تكدون  ). 4.لكد مفدردة ،فيد تبديع مدع التحليد زنهدا زكبدر مدع
 )5يبيع نتاا ،هاا اإلجراي

 ). 4.حيا تراوح بيع  ). 23 - . 80والة و

جدول ( :)1نتائج التحليل العاملي بالتدوير المائل بالفاريماكس لمقياس التنمر اإللكتروني.
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1

1

1

الشيوع

المتوسط

النحراف
المعياري

مقياس
كفاية
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. 24
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0 52

. 82
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. 24

. 93

. 43
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. 83
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4 58

9 .0

0 40

0 33

---

---

---

---

نسبة الشيوع

35 94

52 84

42 34

25 22

---

---

---

---

شرات المطابقة للنموذج من نماذج القياس لمقياس التنمر اإللكتروني.
جدول (ُ :)1مؤ ِّ
نموذج القياس للمقياس
925 4

IJRSP

مقياس

مؤشرات حسن المطابقة
 χ2, dfمؤشر مرب كا المعيار
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52

 χ2/dfمؤشر مرب كا المعيار

. 29

 CFIمؤشــر المرابيــة الميــارن

. 23

 TLIمؤشر توكر لويس

. .2

 RMSEAمؤشر الةار التربيعي لمتوسط ير ا قتراب

. 23

 GFIمؤشر حسع المرابية

جدول ( :)2التقديرات البارامترات المعيارية والال معيارية لمقياس التنمر اإللكتروني.

المفردة

IJRSP

التشبعات العاملية التشبعات العاملية

الخطأ المعياري

الالمعيارية

المعيارية

SE

مربع معامل
قيمة "ت" t

الرتباط المتعدد
R2

1

0 99

. 24

. .2

02 08

. 42

1

. 85

. 23

. 00

02 22

. 5.

1

. 23

. 45

. 0.

08 58

. 92

1

0 9.

. 22

. .2

02 24

. 53

1

0 00

. 29

. 00

08 55

. 38

2

0 .2

. 48

. 00

08 9.

. 35

2

. 28

. 42

. 08

08 88

. 33

2

. 24

. 38

. 09

08 02

. 05

2

. 22

. 42

. 00

08 03

. 33

11

. 82

. 49

. 00

02 88

. 92

11

0 3.

. 23

. 00

02 20

. 43

11

. 89

. 40

. .2

08 32

. 92

11

0 02

. 24

. .8

02 80

. 59

11

0 99

. 2.

. .2

02 45

. 52

11

0 .2

. 22

. 03

00 34

. 54

12

. 82

. 42

. 02

09 58

. 30

12

. 23

. 45

. 0.

08 58

. 92

12

. 82

. 42

. 02

09 58

. 30
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المفردة

التشبعات العاملية التشبعات العاملية

الخطأ المعياري

الالمعيارية

المعيارية

SE

مربع معامل
قيمة "ت" t

الرتباط المتعدد
R2

12

0 9.

. 22

. .2

02 24

. 53

11

0 .2

. 22

. 03

00 34

. 54

11

0 00

. 29

. 00

08 55

. 32

11

. 85

. 23

. 00

02 22

. 5.

11

. 82

. 42

. 02

09 58

. 30

11

. 82

. 42

. 02

09 58

. 30

11

. 23

. 45

. 0.

08 58

. 92

12

0 99

. 24

. .2

02 08

. 42

12

0 00

. 29

. 00

08 55

. 32

12

0 02

. 24

. .8

02 80

. 59

12

0 99

. 2.

. .2

02 45

. 52

11

0 3.

. 23

. 00

02 20

. 43

11

. 89

. 40

. .2

08 32

. 92

11

. 82

. 42

. 02

09 58

. 30

11

. 23

. 45

. 0.

08 58

. 92

11

0 99

. 24

. .2

02 08

. 42

11

. 22

. 42

. 00

08 03

. 33

12

. 82

. 49

. 00

02 88

. 92

 -1الثبات:
 طريقة "ألفا-كرونباخ":تم حساب بات الميياا برريية "زلفا-كرونباخ" ،والة و

 )2التالي يوه نتيةة هاا اإلجراي

جدول ( :)2قيم معامالت ثبات "ألفا -كرونباخ" لدرجات مقياس التنمر اإللكتروني (ن=.)111
المقاييس الفرعية لمقياس التنمر اإللكتروني
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معامل "ألفا-كرونباخ"
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التخفي اإللكتروني

. 22

المضايقات اإللكترونية

. 22

الهجوم اإللكتروني

. 80

المطاردة اإللكترونية

. 89

المقياس ككل

. 83

 الصورة النهائية لمقياس التنمر اإللكتروني ملحي :)3تكون الصورة النهااية للميياا مع  )32عبارةا ،تت ُّم ا ستةابة عليها وفياا لت ري" ،ليكرت" الخماسي :داا امدا  ،)4غالبادا
 ،)5زحياناا  ،)3ناد ارا  ،)9زب ا ا  )0وتتراو درجات الميياا الكلية ما بيع  )08.-32درجة
ب -مقياس تقدير الذات:
قام الباح ة بإع اد ميياا تي ير الاات ،وذلك وفي الخروات التالية:
 -0ا ستفادة مع اأقر النظرية السابية ،والتعاريع المختلفة التي تناول مت ير تي ير الاات
 -9ا ق ع علف المياييس السابية المتعلية بمت ير تي ير الداات ،وا سدتفادة منهدا ،ومعرفدة زبعادهدا ،وتحليد محتواهدا ل سدتفادة
منها في بناي الميياا ومنها ميياا ك ٍّ مع اأعسم 9.9. ،بع عمور 9.08 ،بيدومي 9..2 ،سدالم 9.04 ،الياهدي،
)9.08
 -3بع ما قام الباح ة بفحص زبعاد المياييس تمكن مع تح ي زربعة زبعاد لميياا تي ير الاات
 -5تم تح ي وءياغة العبارات الخاءة بالميياا ،م مراعاة اأهمية النسبية لك بع  ،وبالك تكون الميياا في ءورتل اأولية
مدع  )39عبدارة ،كمدا هدو موهد فدي ملحدي  )0موزعدة علدف زربعدة زبعداد كمدا يلدي :تيد ير ذات م رسدي ،تيد ير ذات
زسر  ،تي ير ذات شخصي ،تي ير ذات اجتماعي) ،وتفصيلها كالتالي:
 -البع اأو  :تي ير ذات م رسي ،وييص بل تي ير الرالبة لااتها مع ي

سلوك معلماتها وزمي تها نحوهدا ،وتم لد فدي

العبارات)8 ،2 ،2 ،4 ،5 ،3 ،9 ،0 :
 -البعد ال دداني :تيد ير ذات زسدر  ،وييصد بددل تيد ير الرالبددة لددااتها مددع يد

سددلوك زفددراد زسددرتها تةاههددا ،وتم لد فددي

العبارات)04 ،05 ،03 ،09 ،00 ،0. ،2 :
 البع ال الا :تي ير ذات شخصي ،وييص بل الييمة التدي تضدعها الرالبدة لنفسدها قبيادا لتوقُّعدات النةدا واليبدو وقدوة الطخصدية،وتم ل في العبارات)93 ،99 ،90 ،9. ،02 ،08 ،02 ،02 :
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 -البع د الراب د  :تي د ير ذات اجتمدداعي ،وييص د بددل تي د ير الرالبددة لددااتها مددع ي د

تصد ُّدورات اريددريع عنهددا ،وتم ل د فددي

العبارات)39 ،30 ،3. ،92 ،98 ،92 ،92 ،94 ،95 :
 الخصائص السيكومترية لمقياس تقدير الذات: -1الصدق:
 صدق المحكمين:تم عرو الميياا في ءورتل اأولية علف مةموعة مع المحكميع ع دهم  )0.مع زعضاي هيئة الت ريس فدي قسدم علدم
الددنفس بكليددة التربيددة جامعددة جددازان وبع د

الةامعددات السددعودية ملحددي  )9ب ددرو اب د اي م حظدداتهم حددو زبعدداد ومفددردات

الميياا ،مع حيا وهو المفردات وانتمااها لألبعاد
وزظهر المحكمون اتفاقاا علف ء حية الميياا في ءورتل اأولية ليياا ما وهد ليياسدل ،وليد قداموا مطدكوريع بإبد اي
م حظاتهم علف الميياا حو عبارات الميياا ،وم

ءد حيتها ومناسدبتها أهد ا

العبارة رقم  )92حيا كان نسبة ا تفاق عليها زق مع  )%8.والة و

البحدا ،وانتمااهدا لألبعداد ،وقد تدم حدا

 )8التالي يوه ذلك

جدول ( :)2نسب اتفاق المحكمين على كل عبارة من عبارات مقياس تقدير الذات.
نسبة

رقم

نسبة

رقم

نسبة

رقم

نسبة

التفاق

العبارة

التفاق

العبارة

التفاق

العبارة

التفاق

1

%111

2

%111

12

%111

11

%111

1

%111

11

%111

12

%111

12

%111

1

%111

11

%21

12

%111

12

%21

1

%111

11

%111

11

%21

12

%111

1

%21

11

%111

11

%111

12

%21

2

%111

11

%21

11

%111

11

%111

2

%21

11

%21

11

%21

11

%111

2

%111

12

%21

11

%111

11

%21

رقم العبارة

 الصدق البنائي:يتبار الص ق البنااي للميياا تم تحلي مفردات الميياا  ،)30وذلك باستخ ام تحليد المكوندات الرايسدة مد التد وير
بالفاريماكس ،ويبيع ج و

IJRSP

 )2نتاا ،هاا اإلجراي
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جدول ( :)2نتائج التحليل العاملي لمقياس تقدير الذات.
م

العامل ( )1العامل ( )1العامل ( )1العامل ()1

المفردة

1

نتااةي ال راسية تةعلني فخورة

1.21

1

معلماتي يتوقعع مني الك ير

1.21

1

يعتبرني زمي تي شخصية مهمة في الفص

1.22

1

المهام

1.21

تعتم علي معلمتي في انةاز بع

1

زمي تي في الم رسة

2

زج ءعوبة في المطاركة داي الفص

1.22

2

زستري زن زحص علف ما زري مع زمي تي

1.22

2

يحعةني الني الموجل الي مع معلماتي

1.21

2

زعتي زن زسرتي تحبني

1.21

 11زر زني فرد هام في زسرتي

1.22

 11زشارك في ح مطك ت زسرتي

1.21

 11زشعر ب ن زسرتي غير راهية عني

1.21

 11زر زن وال

يعبرون عع حبهم لي

فخوران بي

 11يستمت ايوتي بالةلوا معي
 11وال ا

IJRSP

يعتم ون علي في قضاي حوااةهم

1.21

1.22
1.21
1.21

 12زشعر ب ني زق مع اريريع

1.21

 12ز ي بنفسي وق راتي

1.12

 12زر زن مظهر الخارجي ميبو

1.22

 12زعتي زني شخص ناج

1.22

 11زج ءعوبة في اتخاذ قراراتي بنفسي

1.21

 11زستري الت لُّب علف المطك ت التي تواجهني

1.21

 11زر زني ذو شخصية قوية

1.12
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المفردة

م
 11زستري التح ُّ

العامل ( )1العامل ( )1العامل ( )1العامل ()1

زمام اريريع ب ون حرج

1.21

 11زعتي زني زحظف باحترام اريريع

1.22

 11زشعر ب ني غير محبوبة مع اريريع

1.22

 12زشعر بسعادة اريريع عن تواج هم معي

1.21

 12يطعرني اريرون ب ني فرد منهم

1.22

ارراي

1.21

 12يؤيا برزيي عن ايت

 12زشعر ب ني غير فعالة في المةتم

1.22

 11زر زني قادرة علف لف انتباا اريريع

1.21

 11زتيب ني اريريع بسهولة

1.22
11

التباين المفسر %

11

12

12

وزظهرت مؤشرات المرابية للنموذج قيم حسع مرابية ميبولة للبنية العاملية العوام اأربعة) للمييداا ،كمدا يتضد مدع
الة و

 )0.التالي
شرات المطابقة للنموذج من نماذج القياس لمقياس تقدير الذات.
جدول (ُ :)11مؤ ِّ
نموذج القياس للمقياس

ويوه ج و

IJRSP

مؤشرات حسن المطابقة

390 2

 χ2, dfمؤشر مرب كا المعيار

30

 χ2/dfمؤشر مرب كا المعيار

. 29

 CFIمؤشــر المرابيــة الميــارن

. 23

 TLIمؤشر توكر لويس

. .2

 RMSEAمؤشر الةار التربيعي لمتوسط ير ا قتراب

. 25

GFIمؤشر حسع المرابية

 )00اأيراي المعيارية ،وقيم "ت" لك مؤشر والتبايع المفسر
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جدول ( :)11التقديرات البارامترات المعيارية والالمعيارية لمقياس تقدير الذات.

المفردة

IJRSP

التشبعات العاملية التشبعات العاملية

الخطأ المعياري

الالمعيارية

المعيارية

SE

مربع معامل
قيمة "ت" t

الرتباط المتعدد
R2

1

0 99

. 24

. .2

02 08

. 42

1

. 85

. 23

. 00

02 22

. 5.

1

. 23

. 45

. 0.

08 58

. 92

1

0 9.

. 22

. .2

02 24

. 53

1

0 00

. 29

. 00

08 55

. 38

2

0 .2

. 48

. 00

08 9.

. 35

2

. 28

. 42

. 08

08 88

. 33

2

. 24

. 38

. 09

08 02

. 05

2

. 22

. 42

. 00

08 03

. 33

11

. 82

. 49

. 00

02 88

. 92

11

0 3.

. 23

. 00

02 20

. 43

11

. 89

. 40

. .2

08 32

. 92

11

0 02

. 24

. .8

02 80

. 59

11

0 99

. 2.

. .2

02 45

. 52

11

0 .2

. 22

. 03

00 34

. 54

12

. 82

. 42

. 02

09 58

. 30

12

. 23

. 45

. 0.

08 58

. 92

12

0 9.

. 22

. .2

02 24

. 53

12

. 28

. 42

. 08

08 88

. 33

11

. 24

. 38

. 09

08 02

. 04

11

. 22

. 42

. 00

08 03

. 33

11

. 23

. 45

. 0.

08 58

. 92

11

0 9.

. 22

. .2

02 24

. 53
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المفردة

التشبعات العاملية التشبعات العاملية

الخطأ المعياري

الالمعيارية

المعيارية

SE

مربع معامل
قيمة "ت" t

الرتباط المتعدد
R2

11

0 00

. 29

. 00

08 55

. 32

11

0 .2

. 48

. 00

08 9.

. 35

12

. 28

. 42

. 08

08 88

. 33

12

. 82

. 42

. 02

09 58

. 30

12

. 23

. 45

. 0.

08 58

. 92

12

0 3.

. 23

. 00

02 20

. 43

11

. 89

. 40

. .2

08 32

. 92

11

0 02

. 24

. .8

02 80

. 59

 -1الثبات:
 طريقة "ألفا -كرونباخ":تم حساب بات الميياا برريية "زلفا-كرونباخ" ،والة و

 )09التالي يوه نتيةة هاا اإلجراي

جدول ( :)11قيم معامالت ثبات "ألفا-كرونباخ" لدرجات مقياس تقدير الذات (ن=.)111
المقاييس الفرعية لمقياس تقدير الذات

معامل "ألفا-كرونباخ"

التقدير المدرسي

1.21

التقدير األُسري

1.21

التقدير الشخصي

1.22

تقدير الذات الجتماعي

1.21

المقياس ككل

1.22

 التِّساق الداخلي:كما تم حساب ا تساق ال ايلي ليياا معامد ارتبداق كد عبدارة مدع عباراتدل مد ال رجدة الكليدة ،وذلدك بعد ا نتهداي مدع
التربيي ،ويوه الة و

IJRSP

 )03التالي معام ت ارتباق ك عبارة مع العبارات بال رجة الكلية لميياا تي ير الاات
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جدول ( :)11معامالت الرتباط بين عبارات مقياس تقدير الذات والدرجة الكلية للمقياس.
رقم العبارة

معامل الرتباط

مستوى الدللة

رقم العبارة
0

**. 400

. .0

02

*. 323

. .4

9

*. 302

. .4

08

**. 242

. .0

3

*. 339

. .4

02

**. 44.

. .0

5

*. 53.

. .4

9.

*. 538

. .4

4

**. 404

. .0

90

**. 522

. .0

2

*. 323

. .4

99

*. 500

. .4

2

*. 322

. .4

93

**. 25.

. .0

8

**. 493

. .0

95

**. 483

. .0

2

*. 503

. .4

94

*. 329

. .4

0.

*. 323

. .4

92

*. 323

. .4

00

**. 2.3

. .0

92

**. 242

. .0

09

**. 405

. .0

98

**. 44.

. .0

03

*. 538

. .4

92

*. 338

. .4

05

*. 502

. .4

3.

**. 423

. .0

04

*. 322

. .4

30

**. 522

. .0

02

*. 53.

. .4

** دا عن مستو

معامل الرتباط مستوى الدللة

). .0

*دا عن مستو

). .4

الصورة النهائية لمقياس تقدير الذات (ملحق :)1
تكون الصورة النهااية لميياا تي ير الاات مع  )30عبارة ،منها  )2عبارات سدلبية ،وهدي ،02 ،04 ،09 ،8 ،2 ،4
 ،)3. ،94 ،9.وتدددت ُّم ا سدددتةابة علدددف بندددود المييددداا وفيادددا لتددد ري" ،ليكدددرت" الخماسدددي :داا امدددا  ،)4غالبادددا  ،)5زحيانادددا ،)3
ناد ارا  ،)9زب ا ا  ،)0والعكس للعبارات السلبية ،وتتراو درجة الميياا كك ٍّ بيع  )044-30درجة
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 .1.1األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث.
تم المعالةة اإلحصااية للبيانات عع قريي برنام (SPSS) ،للتحيُّي مع ءحة فروو البحا ،وتم ل فدي اأسداليب
اإلحصااية التالية:
 معام ارتباق بيرسون تحلي ا نح ار الخري -معام ت معادلة ا نح ار الخري

 .2.1خطوات إجراء البحث.
قام هاا البحا علف ع د مع اإلجرايات المنهةية الخاءة بتربيي البحا ،وهي:
 -0تم ا ق ع علف الع ي مع ال راسات والبحدو السدابية ،وكدالك اأدبيدات النظريدة العربيدة واأجنبيدة التدي تناولد مت يدرات
البحا
 -9زع ت الباح ة ميياا التن ُّمر اإللكتروني ،وميياا تي ير الاات
 -3حصل الباح ة علف يراب موجل مع عمادة ال راسات العليا بةامعدة جدازان ،الدف ادارة تعلديم ءدبيا لتسدهي مهمدة الباح دة
في تربيي زدوات البحا علف قالبات المرحلة ال انوية/الصع اأو ال انو بإدارة تعليم ءبيا
 -5قبي الميداييس علدف المطداركات فدي عيندة البحدا ا سدتر عية ،وعد دهع  )9..قالبدة تدم ايتيدارهع بررييدة عطدوااية،
وحساب الخصااص السيكومترية الص ق ،ال بات) للمياييس
 -4بع د الت ُّك د مددع ء د ق زدوات البحددا و باتهددا ،وء د حيتها لييدداا مددا وه دع أجلددل ،واسددتخراجها فددي ءددورتها النهاايددة،
وتربييها علف العينة اأساسية ،وع دهع  )52.قالبة تم ايتيارهع برريية عطوااية مدع قالبدات المرحلدة ال انوية/الصدع
اأو ال انو بإدارة تعليم ءبيا
 -2تصحي المياييس الخاءة ب دوات البحا بع استبعاد نماذج المياييس غير المستوفاة ،زو غير المكتملة
 -2اجراي التحلي ت اإلحصااية ال زمة للتحيُّي مع ءحة فروو البحا
 -8تفسير نتاا ،البحا في هوي اإلقار النظر وال راسات السابية
 -2ءياغة بع
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 .1نتائج البحث ومناقشتها
النتائج المتعلقة بالفرض األول ومناقشتها:
ويددنص علددف زنددل" :توجةةد عالقةةة ارتباطيةةة دالةةة وسةالبة بةةين التنمةةر اإللكترونةةي وتقةةدير الةةذات؛ لةةدى طالبةةات المرحلةةة
الثانوية بإدارة تعليم صبيا"
و يتبار ءحة هاا الفرو تم استخ ام معام ارتباق "بيرسون" علف النحو ارتي:
جدول ( :)11اإلحصاء الوصفي والرتباط بين التنمر اإللكتروني وتقدير الذات.
المت يرات

0

9

التن ُّمر اإللكتروني

-

**. 32 -

تي ير الاات

**. 32 -

-

المتوسط

052 2.

2. 22

3 99

5 .2

ا نحرا

المعيار

مستو ال لة P <.01
واتفي هاا النتيةة م دراسة ك ٍّ مع :زبو ال يار 9.90 ،زبو ه

Hinduja Extremera et al., 2018 9.9. ،

 )& Patchin, 2010في وجود ع قة ارتباقية سالبة بيع التنمر اإللكتروني وتي ير الاات
النتائج المتعلقة بالفرض الثاني ومناقشتها:
ويدنصُّ علددف زندل" :يوجةةد تةةأثير دال للتنمةر اإللكترونةةي علةةى تقةدير الةةذات؛ لةدى طالبةةات المرحلةةة الثانويةة بةةإدارة تعلةةيم
صبيا".
و يتبار ءحة هاا الفرو تدم اسدتخ ام زسدلوب تحليد ا نحد ار الخردي بديع مت يدر التنبدؤ :التن ُّمدر اإللكتروندي ،ومت يدر
المحك :تي ير الاات كما في ج و

 )04التالي:

جدول ( :)11نتائج تحليل النحدار الخطي بين متغير التنبؤ ومتغير النتيجة.

النموذج a 1

معامل

مربع

النحدار

الرتباط

** 1.221

1.211

مربع
الرتباط
المعدل
1.212

 aالمتنبئات ال اب ) ،اجمالي التن ُّمر اإللكتروني ** ،دا عن مستو
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تغير مربع

درجات

درجات الحرية

الرتباط

الحرية 1

1

1.121

1

122

). .0
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جدول ( :)12ملخص تحليل النحدار الخطي بين متغير التنبؤ( :التنمر اإللكتروني) ،ومتغير النتيجة( :تقدير الذات).
النموذج

مجموع

متوسط

درجات الحرية

المربعات

المربعات

ا نح ار

9582 .95

0

9582 .95

البواقي

0549 328

528

380.334.

الكلي

3250 329

522

وتتفددي هدداا النتيةددة م د دراسددة رامدديع وهد

قيمة "ف"

مستوى الدللة

. .0

0.8 895

) ،Ramin & Hilal (2019والتددي زشددارت الددف وجددود ت د ير للتن ُّمددر

اإللكتروني علف تي ير الاات ،ز  :كلما زاد التن ُّمر اإللكتروني تناقص تي ير الاات ،والعكس
ضددا مد مددا ذكددرا ليدر وآيددرون ) Leary et al. (1995مدع زن زحد المسدداهميع اأساسدييع فددي المطددك ت
وتتفدي زي ا
السلوكية وا نفعالية هو ت ني تي ير الاات
النتائج المتعلقة بالفرض الثالث ومناقشتها:
وينصُّ علف زنل" :يُسهم التنمر اإللكتروني بنسبة في تقدير الذات؛ لدى طالبات المرحلة الثانوية بإدارة تعليم صبيا".
وللتحيُّدي مددع ءددحة هدداا الفددرو تددم اسددتخ ام معددام ت معادلددة ا نحد ار الخرددي لمت يددر التنبددؤ :التن ُّمددر اإللكترونددي)،
 )02التالي

والمت ير النتيةة :تي ير الاات) ،كما في ج و

جدول ( :)12معامالت معادلة النحدار الخطي بين متغير التنبؤ( :التنمر اإللكتروني) ،ومتغير النتيجة( :تقدير الذات).
المعامالت غير

المعامالت

 %21فترة الثقة

القياسية

القياسية

للمعامالت القياسية

النموذج

قيمة

ير
B

ا نحرا

بيتا

"ت"

مستوى
الدللة

اأدنف

اأعلف

المعيار
البواقي
مت ير التنبؤ التن ُّمر
اإللكتروني)

2 223

0 2.2

. 342

. .22

. 520

4 852

. .0

2 422

03 352

4 595

. .0

. 998

. 52.

وتتفي م ما زشار اليل فيل  ،٩٤٤٠ص  )٦٢مع زن التن ُّمر اإللكتروني مطكلة ذات زبعاد انفعالية واجتماعيدة وزكاديميدة،
وهو ظاهرة عامة في الع ي مع الم ارا في المةتمعات كافةا ،كما يع مع المظاهر الرايسة ل هررابات ا نفعالية كا كتئاب
واليلي وت ني تي ير الاات
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وتم توهي نتاا ،ا نح ار مع ي

رسومات بيانية للبواقي اليياسية ل نح ار ،منحندف ا حتمدا الربيعدي للبدواقي

الا يستخ م للحكم علف ما اذا كان توزي المت يرات يتسي م توزي محد د ،والييمدة التنبؤيدة اليياسدية ل نحد ار ،كمدا هدو مبديع
في اأشكا البيانية التالية:
شكل ( :)1البواقي القياسية لالنحدار

شكل ( :)1منحنى الحتمال الطبيعي للبواقي

شكل ( :)1القيمة التنبؤية القياسية لالنحدار
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كما هو مبيع في الطك

 )0فإن الرسم البياني للمتبييات م منحنف قبيعي مت اي  ،تبد و البدواقي فيدل قريبدة مدع وهدعها

الربيعي زما منحنف ا حتما الربيعي للبواقي فكما هو موه في الطك

 )9يبد و فدي شدك يردي تيريبادا ،وهداا يد عم الطدرق

الا يت ُّم فيل توزي شروق الخر برريية قبيعية ،بطك عا ٍّم ،كما هو مبديع فدي الطدك

البيداني للبدواقي
 )3حيدا يظهدر الرسدم
ُّ

البواقي والرسدم البيداني ذات التوزيد الربيعدي متطدابكة ومدع دم تدم تيد ير الييمدة الخريدة بواسدرة البدواقي المعياريدة ،والرسدم
البياني للتطتُّ للييم المي رة الموح ة اأشكا  )3-0كما يوه فحص الرسوم البيانيدة :زن التيد يرات الربيعيدة والخريدة قد تدم
استيفاؤها للنموذج

الخاتمة
ً
أول :خالصة نتائج البحث.
نتيجة الفرض األول :ينصُّ الفرو اأو علف زندل" :توجد ع قدة ارتباقيدة دالدة وسدالبة بديع التن ُّمدر اإللكتروندي وتيد ير
الاات ل

قالبات المرحلة ال انوية بإدارة تعليم ءبيا"

وتوءل النتيةة الف وجود ع قة ارتباقية دالة وسالبة بديع التن ُّمدر اإللكتروندي وتيد ير الداات حيدا بلدم معامد ارتبداق
بيرسون ر=  ،). 32 -وهي قيمة دالة عن مستو

). .0

نتيجة الفرض الثاني :ينصُّ الفرو ال اني علف زنل" :يوج ت ير دا للتن ُّمر اإللكتروني علف تيد ير الداات لد

قالبدات

المرحلة ال انوية بإدارة تعليم ءبيا"
وتوءل النتيةة الف وجود ت ير دا للتن ُّمر اإللكتروني علف تي ير الاات
نتيجة الفةرض الثالةث :يدنصُّ الفدرو ال الدا علدف زندل" :يسدهم التن ُّمدر اإللكتروندي بنسدبة فدي تيد ير الداات لد

قالبدات

المرحلة ال انوية بإدارة تعليم ءبيا"
وتوءدل النتيةدة الدف زن وزن بيتدا الدا يم د اإلسدهام النسدبي لمت يدر التنبدؤ التن ُّمدر اإللكتروندي) ،فدي المت يدر النتيةددة
تي ير الاات) ق بلم  ،). 520وبل

قيمة "ت"  ،)4 595وهي قيمة دالة عند مسدتو

 ،). .0ز  :زن التن ُّمدر اإللكتروندي

يسهم بنسبة في تي ير الاات

ثانيًا :توصيات البحث.
 -0زيادة الوعي المةتمعي مع ي

وساا اإلع م بمطكلة التن ُّمر اإللكتروني ،وقرق مواجهتل

 -9عي محاهرات ون وات في الم ارا لتعريع الرالبات بمفهوم التن ُّمر وزشكالل ومظاهرا وكيفية التعام معل
 -3ا هتمام بالح مع سلوكيات التنمر اإللكتروني ل
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ثالثًا :مقترحات البحث.
 -0التن ُّمر اإللكتروني وتي ير الاات ل

المراهييع :دور التواء م الوال يع

 -9دراسة قولية للتن ُّمر اإللكتروني :دراسة عوام الخرر والحماية
 -3برنام ،ارشاد انتيااي لخف

التن ُّمر اإللكتروني ل

قالبات المرحلة ال انوية

قائمة المراجع
ً
أول :المراجع العربية.
ابراهيم ،عب هللا سليمان رداد  ،زيع حسع  )9.09مناه ،البحا في العلوم اإلنسانية مكتبة الرش
 )٩٤٤٩سيكولوجية التن ُّمر بيع النظرية والع ج ق  )9مركح تيويم وتعليم الرف

زبو ال يار ،مسع نةا
زبددو ال د يار ،مسددع نةددا

عينددة مددع المددراهييع المةلددة

 )9.90التعدداقع وتي د ير الدداات وع قتهمددا بددالتن ُّمر اإللكترونددي ل د

المصرية لل راسات النفسية39-0 ،)00. 30 ،
زبو الع  ،حنان فوز

 )9.02فعالية اإلرشاد ا نتيااي في يف

مستو التن ُّمر اإللكتروني لد

عيندة مدع المدراهييع مةلدة

كلية التربية423-492 ،)2 33 ،
 )9.0.التفدداؤ والتطدداؤم وع قتهمددا بتيدد ير الدداات والرمددو

زبددو العدد ي ،محمدد زشددر

مةلددة دراسددات نفسددية :رابرددة

اأيصااييع النفسييع المصرية328-332 ،)9 2 ،
زبو جادو ،ءال محم

 )9..5سيكولوجية التنطئة ا جتماعية ق  )5دار المسيرة

زبو غحا  ،معاوية  )9..2ا ستيواي وع قتل بالطعور بالوح ة وال عم ا جتماعي المةلة اأردنية في العلوم التربوية)9 4 ،
003-82
زبددو ه د

 ،ياسددميع حسدديع  )9.9.الحاجددات النفسددية وع قتهددا بددالتن ُّمر اإللكترونددي ل د

قلبددة المرحلددة اأساسددية العليددا فددي

م ارا محافظة نابلس مةلة العلوم التربوية والنفسية025-022 ،)4 5 ،
اأحم  ،زم

 )9..5مطك ت وقضايا نفسية مؤسسة الرسالة

اأعسم ،ابراهيم جبر  ) 9.9.تي ير الاات وع قتل با تحان ا نفعالي ل

عينة مع الرلبة المراهييع في م ارا م يندة رهدط

[رسالة ماجستير غير منطورة] جامعة الخلي
بسيوني ،سوزان عب العحيح الحربي ،م ك  )9.9.التن ُّمدر اإللكتروندي وع قتدل بالوحد ة النفسدية لد
بةامعة زم الير

مةلة العلوم التربوية والنفسية للبحو 055-095 ،)09 5 ،

بررا ،حافظ بررا  .)9..8التكيع والصحة النفسية للرف
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بددع عمددور ،جميلددة  )9.08البنيددة العامليددة لمييدداا تيدد ير الدداات لدد

المددراهييع مةلددة اأكاديميددة لل راسددات ا جتماعيددة

واإلنسانية44-52 ،)02 ،
بيومي ،لمياي عب الحميد

 ) 9..2فعاليدة التد ريب علدف بعد

المهدارات ا جتماعيدة فدي تحسديع تيد ير الداات لد

عيندة مدع

المراهييع الموهوبيع المعاقيع سمعياا مةلة كلية التربية3..-945 ،)8. 02 ،
التميمي ،سميعة علي  )٩٤٤٤ز ر زسلوب النماجدة فدي تنميدة المهدارات ا جتماعيدة لد

زقفدا الروهدة [رسدالة ماجسدتير غيدر

منطورة] الةامعة المستنصرية ،ب اد
الةراحطة ،محم زحم

 )9.09تي ير الاات وع قتل بمستو التحصدي اأكداديمي :دراسدة مسدحية علدف الرلبدة الضدباق فدي

زكاديمية العلوم الطرقية بإمارة الطارقة شؤون اجتماعية0.2-82 ،)004 92 ،
جرادات ،زحم عب الكريم الطريع ،هيا محم
ل

 )9.08ع قة الخ مات اإلرشادية بمستو الرهدا عدع الحيداة وتيد ير الداات

الرلبة الموهوبيع بم ينة ج ة العلوم التربوية04.-095 ،)0 92 ،

الةحار ،هالدة حسديع  )9.05دور المؤسسدة التربويدة فدي غدرا قديم المواقندة الرقميدة :تصدور ميتدر

دراسدات عربيدة فدي

التربية وعلم النفس508-384 ،)42 ،
الةلبي ،سوسع شاكر  )9.02اكتطا

ومعالةة مطك ت اأقفا النفسية دار رس ن للرباعة والنطر

الةما  ،محم عاقع  )9.9.الاكاي الروحي للمراهييع :مفهومل ،وقرق تنميتل دار الوفاي ل نيا الرباعة والنطر
حةاز  ،فتياني زبو المكدارم  )٩٤٤٤مد

فاعليدة برندام ،ارشداد فدي تخفدي

حد ة السدلوك العد واني لد

ت ميدا المرحلدة

ا بت ااية [رسالة ماجستير غير منطورة] جامعة عيع شمس
ثانيًا :المراجع األجنبية.
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المستخلص:
هدفت الدراسة :إلى التعرف على دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات بمدينة
الرياض ،واعتمدت الدراسةُ على المنهج الوصفي المسحي ،واتخذت االستبانة أداةً لها في جمع المعلومات والبيانات ،تكوّن
المجتمع من جميع معلمات المرحلة االبتدائية في المدارس الحكومية في مدينة الرياض ( )55411معلمة ،حيث تشكلت عينة
الدراسة من ( )273معلمة.
وكان من أبرز نتائج الدراسة :أن المعلمات موافقات بدرجة كبيرة على فاعلية دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي
لدى التلميذات بمدينة الرياض ،والتي كان من أبرزها :تقديم المدرسة برامج إثرائية للتعريف بالمناطق التاريخية واألثرية في
المملكة العربية السعودية ،أن المعلمات موافقات بدرجة كبيرة على المعوقات التي تحد من نشر الوعي السياحي لدى التلميذات
في مدينة الرياض ،والتي كان من أبرزها :قلق إدارة المدرسة من تحمل مسؤولية التلميذات في الرحالت الخارجية ،أن المشاركات
في الدراسة موافقات بدرجة كبيرة جداً على المقترحات لدور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات ،والتي
كان من أبرزها :إشراك األسرة في كيفية المحافظة على المتنزهات والمواقع السياحية.
وكان من أهم التوصيات والمقترحات للبحث بأن تقدم وزارة التعليم دورات تدريبية لقائدات المدارس والمعلمات عن أهمية الوعي
السياحي ،ومردودها الثقافي واالجتماعي واالقتصادي ،تزويد مركز مصادر التعلم في المدرسة بمصادر مقروءة ومسموعة
ومرئية تبين أهم المعالم السياحية الموجودة في المملكة.
الكلمات المفتاحية :دور ،المدرسة االبتدائية ،الوعي ،السياحي ،مدينة الرياض
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from the point of view of teachers in Riyadh city
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Master's degree, Fundamentals of Education, Path of Fundamentals of Education, College of
Education, Imam Muhammad bin Saud Islamic University, Kingdom of Saudi Arabia

Abstract:
Study Object/Purpose: The study sought to identify the role of the primary schools in spreading
tourism awareness among female students from the point of view of teachers in Riyadh city.
Study Methodology: The study relied on the descriptive survey method, and the questionnaire was
used to collect the information and data.
Study Community: The community consisted of all primary school teachers in government/public
schools in Riyadh city which is about 11,450 female teachers. The study sample consisted of 372
female teachers.
The most important results: The participants in the study agreed on the effectiveness of the primary
schools’ role in spreading tourism awareness among female students in Riyadh city including: The
school offered archaeological programs to recognize the historical and archaeological areas in
Saudi Arabia, The participants in the study agreed on the obstacles/challenges that limit the
dissemination of tourism awareness among the female students in Riyadh city, for example: The
responsibility of the students on external trips, The participants in the study agreed on the
suggestions for the role of the primary school in spreading tourism awareness among the students,
for instance: Involve families in how to maintain parks and tourism areas.
The most important recommendations and proposals for the research were that the Ministry of
Education provide training courses for school leaders and teachers about the importance of tourism
awareness and its cultural, social and economic impact.
Providing the learning resource center in the school with reading, audio and visual resources
showing the most important tourist attractions in the Kingdom

Keywords: the role, Primary school, Awareness, Tourism, City of Riyadh
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 .1تمهيد:
تُعد التربية عمليةً اجتماعيةً وعليها يتوقف رقي المجتمع ،وهي طريق الحضارة والتقدم والنمو واإلعداد للحياة ،والعالقة بين
التربية والمجتمع عالقة تأثير وتأثر.
أن للتربية دوراً مهما ً في حياة المجتمعات والشعوب ،فهي عماد التطور والبنيان واالزدهار ،كما أنها ضرورة اجتماعية تهدف
لتلبية احتياجات المجتمع واالهتمام بها ،كما إنها أيضا ضرورة فردية من ضرورات اإلنسان ،فهي تكون شخصيته وتصقل قدراته
وثقافته ليسهم في المجتمع المحيط به بفعالية (العتيبي3131،م ،ص.)352
كما أن نظام التعليم في كل دول العالم تُعتبر صورة لثقافة هذه الدول ،لهذا نجد حرصها في تحديث وتطوير النظم التعليمية
لكل دولة بحسب إمكانياتها االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،ونجد أن النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية كثير التغيير
والتحديث والتطوير بسبب النقلة النوعية في وسائل التواصل االجتماعية ،والطفرة المعلوماتية التي أحدثتها التقنية والتكنولوجيا
الحديثة (أبو عراد والغفيري3157 ،م ،ص.)5
وتعتبر المدرسة ثاني أهم المؤسسات التربوية بعد األسرة في إعداد األجيال وركيزة أساسية في حياة كل من الناشئة ومنها
يكتسب الطالب المهارات التي تعنيه على التعامل مع الحياة.
وأشارت حفيظة جنيح ووريدة أغادير (3131م) أن المدرسة هي الوسيلة التي اصطنعها المجتمع لنقل الحضارة ونشر الثقافة
وتوجيه األبناء الوجهة االجتماعية الصحيحة ،كي يكتسبوا من العادات الفكرية واالجتماعية التي ال تساعدهم فحسب على التكيف
الصحيح في المجتمع ،بل على التقدم بهذا المجتمع ،فهي تعتبر مؤسسة تربوية مهمة نظراً لدورها الفعال في العمل الهادف والمنظم
تبعا ً ألهداف المجتمع وفلسفته ككل.
ولها العديد من األدوار التربوية ،وال يقتصر دورها على الدور التعليمي فقط ،فهي تشارك األسرة في تنشئة الطفل ،وتنمية
شخصيته والمساهمة في نموه على كافة المستويات المعرفية واألخالقية واالجتماعية والمهنية (سيد3131،م).
ومما سبق نجد أن دور المدرسة له أهمية كبيرة في بناء اإلنسان ،وقيام الحضارة ،وازدهار وتطور المجتمع بأكمله.
وفي اآلونة األخيرة زاد اهتمام المملكة العربية السعودية بتنمية الحركة السياحية ،ونتيجة لهذا االهتمام تم اعتماد قطاعات
السياحة والتراث الوطني كأحد أهم العناصر األساسية في رؤية المملكة 3121م ،التي نصت على أن من التزامات 3131م هي
زيادة عدد مواقع التراث القابلة للزيارة من  345إلى  447موقع ،والعمل على إحياء مواقع التراث الوطني والعربي واإلسالمي
وتسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي ،وتمكين الجميع من الوصول إليها بوصفها شاهداً حياً على إرثنا العريق ،وعلى الدور
الفاعل والموقع البارز على خريطة الحضارة اإلنسانية.

 .1.1مشكلة الدراسة:
من األهداف التي تسعى رؤية المملكة العربية السعودية لتحقيقها :حماية وتأهيل وتنمية وتوعية بمواقع التراث الوطني،
والمحافظة على اإلرث الثقافي والتاريخي السعودي والعربي واإلسالمي ،المحافظة على الهوية الوطنية ،وإبرازاها والتعريف
بها ونقلها إلى األجيال القادمة.
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وكذلك من مبادرات برنامج التحول الوطني 3131م في مجال السياحة والتراث أن المملكة تكون وجهة المسلمين بتمكين ضيوف
الرحمن من أداء فريضة الحج والعمرة والزيارة بكل يسر ،وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية ،أيضا برنامج خادم الحرمين
الشريفين للعناية بالتراث الحضاري ،وتطوير العُال وتطوير جزر فرسان وتطوير مدينة عكاظ (وزارة السياحة5441 ،ه).
وتشير خطة التنمية التاسعة في موقع وزارة االقتصاد والتخطيط (3152م) إلى أن الوعي بأهمية السياحة للوطن والمواطن
دون مستوى الطموحات ،لذا فإن نشر الوعي السياحي بين المواطنين يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه تنمية السياحة بالمملكة،
وهو ما يتطلب إعداد برامج توعوية ونشرها بين الفئات المختلفة من المواطنين في جميع مناطق المملكة .ومن أهداف الخطة
تعزيز وعي المواطنين بأهمية السياحة كأداة الستثمار الموارد الثقافية والتاريخية التراثية للدولة والمحافظة على البيئة وترشيد
استخدامات المياه والطاقة في المرافق السياحية.
وتوصي دراسة الحاسي ( 3152م) على التركيز على نشر ثقافة السياحة الداخلية ،والحفاظ على الموروث الثقافي ،بينما
أكدت دراسة عائشة المطيري (3152م) بالعمل على زيادة التعاون بين وزارة التعليم والهيئة العامة للسياحة واآلثار لتطوير
الخطط السياحية وتنسيق الجهود المشتركة والعمل سويا ً على تفعيل دور المدراس ،وتشجيع مبادراتها اإليجابية لإلسهام في
االرتقاء بالسياحة في المملكة العربية السعودية ودعمها ماديا ً ومعنوياً.
وتشير دراسة إملي ميخائيل( 3112م) بضرورة االهتمام بقضايا التعليم السياحي والعمل على نشر الوعي السياحي بين
األفراد سيسهم بشكل إيجابي في االرتقاء بمستوى معيشتهم بصورة غير مباشرة وذلك من خالل تحقيق التنمية السياحية ،وما
يترتب عليها من زيادة الدخل القومي ،وتوصلت دراسة عائشة المطيري (3154م) أن واقع دور المدرسة الثانوية في تنمية
الوعي السياحي لدى طالبها بمحافظة المذنب من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة منخفض بشكل عام.
وأوصت دراسة عيادة (3131م) إلى تدعيم دور األسرة في غرس السلوك السياحي والثقافة السياحية لدى األبناء ،وتوصلت
دراسة سارة رزيقي ( 3135م) إلى ضعف دور المعلم في تحقيق الوعي السياحي لدى تالميذ التعليم االبتدائي بأسوان ووجود
الكثير من المعوقات التي تحول دون قيام المعلم بدوره في تنمية الوعي السياحي لدى التالميذ ،كذلك كشفت أن من أهم معوقات
تنمية الوعي السياحي في المدارس االبتدائية هو النقص الكبير في الكادر البشرى المتخصص والمؤهل والقادر على إعداد
البرامج التدريبية الالزمة لتنمية الوعي السياحي.
وتورد الباحثة أنه بنشر هذا الوعي السياحي الدراسة الحالية ألكبر شريحة في المجتمع وهي تلميذات المراحل التعليمية
المختلفة ابتداء من المرحلة االبتدائية حتى ينشأ لدينا جيل واعي ومسؤول ومدرك لثقافة وحضارة وتطور بلده ومحافظ على
البيئة التراثية للوصول إلى مستقبل مزهر ومجتمع راقي وواعي ،وتأتي الدراسة الحالية للتعرف على دور المدرسة االبتدائية
في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات بمدينة الرياض.

 .1.1أسئلة الدراسة:
تسعى الدراسة إلى اإلجابة على السؤال الرئيس اآلتي :ما دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات
من وجهة نظر المعلمات بمدينة الرياض؟
وينبثق منه عدة أسئلة فرعية هي:
 -5ما واقع دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات بمدينة الرياض؟
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 -3ما المعوقات التي تحد من دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات
بمدينة الرياض؟
 -2ما المقترحات لدور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات بمدينة
الرياض؟

 .1.1أهداف الدراسة:
الهدف الرئيسي للدراسة هو :التعرف على دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر
المعلمات بمدينة الرياض.
وللوصول إلى هذا الهدف الرئيس سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف الفرعية التالية:
 -5توضيح واقع دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات بمدينة الرياض.
 -3الكشف عن المعوقات التي تحد من دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر
المعلمات بمدينة الرياض.
 -2تقديم بعض المقترحات لدور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات بمدينة
الرياض.

 .1.1أهمية الدراسة:
تتجلَّى أهمية الدراسة من خالل ما يلي:
أ-األهمية النظرية :تنُبع األهميةُ النظرية لهذه الدراسة من ع َّدة أمور ،لع َّل من أهمها:
 -5قد تساهم الدراسة في إثراء المكتبة التربوية بمعرفة علمية جديدة ،وذلك بالكتابة والدراسة في موضوع الوعي السياحي،
وأساليب نشرها لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات.
-3تتناول الدراسة الحالية موضوعا ً مهما َ وهو دور المدرسة في نشر الوعي السياحي ،وتبصير التلميذات في معرفة مقومات
الوطن وثرواته للحفاظ عليها ،وبذلك سيخرج لنا جي ٌل ومجتم ٌع مسئو ٌل وواع.
-2تنبع أهمية الدراسة من أهمية المرحلة العمرية التي تعني بها المدرسة االبتدائية باعتبارها مرحلة األساس لجميع مراحل
التعليم التالية لها ،وهي مرحلة التكوين الفكري واالجتماعي والشخصي والمهارى والمعلوماتي للتلميذة.
ب-األهمية التطبيقية :تتَّضح األهمية التطبيقية للدراسة من خالل ما يلي:
 -5قد يساهم هذا البحث في الكشف عن المعوقات التي تقابل المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي.
 -3من المأمول أن تسهم هذه الدراسة في تضمين الوعي السياحي لألنشطة المدرسية والرحالت التعليمية.
 -2قد تستفاد من نتائج هذه الدراسة وزارة التعليم والمدراس في تسهيل نشر الوعي السياحي بين التلميذات ،وفهمه واستيعابه،
وبالتالي يتم تطبيقه وانتشاره بين افراد المجتمع.
 -4من المتوقع أن تساعد هذه الدراسة المعلمات في تحقيق توصيات رؤية المملكة  3121في نشر الوعي السياحي بعد
تشخيص واقع الحال لدور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي ،والكشف عن نواحي القوة لتعزيزها ،ونواحي
الضعف لدعمها.
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 -1من المأمول أن تساهم هذه الدراسة في نشر بعض المهارات التي تساعد التلميذات في معرفة الوعي السياحي من خالل
االنتماء للوطن ،واالعتزاز بالمعالم السياحية الموجودة ،والمحافظة على المعالم البيئية وعلى اآلثار ،واحترام القيم والعادات.

 .1.1حدود الدراسة:
التزمت الدراسةُ بالحدود التالية:
أ-الحدود المكانية :اقتصرت الدراسةُ على المدارس االبتدائية الحكومية للبنات في مدينة الرياض
ب-الحدود الزمانية :تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراسي األول 5442هـ
ج-الحدود الموضوعية :اقتصرت حدود الدراسة الموضوعية على واقع دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى
التلميذات ،والكشف عن المعوقات التي تحد من دور المدرسة في نشر الوعي السياحي ،وتقديم المقترحات لدور المدرسة في نشر
الوعي السياحي لدى التلميذات.

 .1.1مصطلحات الدراسة:
أ -الدور لغة ":الحركة وعودة الشيء إلى ما كان عليه" (الهواري3117،م ،ص.)172
الدور اصطالحاً :هو مجموعة من المسؤوليات ،واألنشطة ،والصالحيات الممنوحة لشخص أو فريق ،ويمكن لشخص أو
فريق أن يكون له عدة أدوار (قاموس المعاني3151،م).
ويعرفه رويتر بأنه" وظيفة الفرد في الجماعة والدور الذي يلعبه الفرد في جماعات ،أو موقف اجتماعي" (الشرجبي3151،م،
ص.)522
ب -الوعي لغةً" :الفهم وسالمة اإلدراك" (المعجم الوجيز5292،م ،ص.)274
الوعي اصطالحاً :عرفت إملي ميخائيل (3112م) بأنه " :فهم الطالب وإدراكه وتقديره للبيئة المحيطة به وما بها من مناطق
وإمكانيات مختلفة وقدرته على التكيف معها والمحافظة عليها فيصبح وجوده فيها وجوداً واعيًا" (ص.)513
السياحة لغةً ":التنقل من بلد إلى بلد طالبا التنزه أو االستطالع " (الهواري3117 ،م ،ص.)919
السياحة اصطالحاً :ويعرف غضبان (3151م) هو نشاط يقوم به فرد أو مجموعة أفراد يحدث عنه انتقال من مكان إلى آخر
أو بلد إلى آخر بغرض أداء مهمة معينة أو زيارة مكان معين أو عدة أماكن أو بغرض الترفيه ،وينتج عنه االطالع على حضارات
وثقافات أخرى وإضافة معلومات ومشاهدات عديدة ،وااللتقاء بشعوب جنسيات متعددة (ص.)21
الوعي السياحي اصطالحاً :يعرفه أبو درب (3151م)"إدراك التالميذ وإحساسهم بأهمية السياحة كثروة قومية يجب المحافظة
عليها ،والوسائل التي يمكن من خاللها تنمية السياحة" (ص.)91
التعريف اإلجرائي لدور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي بأنه :نشر الوعي السياحي وفهمه لدى التلميذات منذ
الصغر من خالل التوجيهات واإلرشادات واألعمال واألنشطة (الصفية ولالصفيه) لتنشئة جيل واعي ومحافظ على تراثه ومعالمه
االثرية واثراء معرفتهم بالمعالم السياحية والتراثية في المملكة العربية السعودية.
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 .1اإلطار النظري والدراسات السابقة
 .1.1اإلطار النظري:
المبحث األول :الوعي السياحي:
مفهوم الوعي السياحي:
يشكل الوعي السياحي لتلميذات أهمية كبيرة في تنمية المجتمع وتقدمه وازدهاره ،ولقد تعددت التعاريف التي تناولت هذا
المفهوم وتنوعت باختالف وجهات النظر إليها ومجاالت البحث فيها.
ويرى السيسي (3151م)"أنه أحد فروع الوعي االجتماعي ألن اإلحاطة بكل الواقع المحيط باإلنسان والمجتمع والطبيعة هو
هدف نشاط السياحة ومن ثم فإن تنمية الوعي االجتماعي من خالل التعريف بهذه المواقع من خالل الرحالت والزيارات سوف
تؤدي حتما إلى تنمية الوعي السياحي لدى أفراد المجتمع ،مما يجعلهم يتعرفون على قيمة ما يحيط بهم" (ص.)525
و َّعرفته عائشة المطيري ( 3152م) بأنه إدراك الطالب ألهمية السياحة القائم على اإلحساس ،واإللمام باإلمكانات والمناطق
السياحية بالمملكة العربية السعودية ،واكتسابهم لمهارات وسلوكيات وقيم واتجاهات جيدة للتعامل مع السائحين ،والتي تتيح لهم
المشاركة بفاعلية في أوضاع مجتمعهم ومشكالته ،والعمل على حلها من أجل تطوير المجتمع وتنمية (ص.)123
وذكرت سارة رزيقي ( 3135م) بأنه "درجة إدراك تلميذ المرحلة االبتدائية ألهمية السياحة وأثارها في مختلف جوانب
المجتمع االجتماعية واالقتصادية والثقافية وغيرها".
بينما تطرقت سحر بكر ( 3152م) في تعريفها للوعي السياحي أنه :امتالك الطفل للمعلومات والمهارات واالتجاهات
والسلوكيات اإليجابية نحو السياحة.
وعرفته إملي ميخائيل (3112م) أنه "فهم الطفل وإدراكه وتقديره لبيئته المحيطة بها وما بها من أماكن مختلفة وقدرته على التكيف
معها والمحافظة عليها فيصبح وجوده فيها وجودا واعياً".
وأشار له مغراوي (3112م) بأنه إدراك قائم على اإلحساس باألماكن السياحية في البالد ،وأهميتها االجتماعية واالقتصادية
والسياسية والثقافية والتربوية ،للمساهمة في تنميتها ،ومعالجة المشكالت التي تواجه الحركة السياحية (ص.)517
وذكر عراد (3151م) في تعريف الوعي السياحي أنه إدراك المدرسين لكافة المعارف المتعلقة باألبعاد السياحية التي تزودهم
بقدر من المعارف واالتجاهات والمهارات ،والتي تساعدهم في معرفة المعالم السياحية وأنواعها المختلفة كالسياحة الدينية
والترفيهية واألثرية (ص.)7
وعرفه الرفاعي ( 3159م) أنه المعرفة واإلدراك ألهمية إيجاد البيئة الحاضنة الواعية بالقيمة المترتبة جراء زيادة الوعي
السياحي فيها ،والقدرة على تحسين الصورة السياحية للمعالم ،واإلرث التاريخي والحضاري للدولة ،ألهميته في تحقيق أهداف
اقتصاديه واجتماعية (ص.)51
فيما يعرف الزيعلي (3114م) بأنه محصلة معرفة األفراد وآرائهم ،واتجاهاتهم وسلوكهم تجاه الواقع السياحي بشكل مباشر
أو غير مباشر ،ويشمل اإلدراك القائم على المعرفة بضرورة حسن التعامل مع السياح والمنشآت السياحية والقدرة على مواجهة
المشكالت السياحية وكذلك حسن التصرف في المواقف المختلفة المتعلقة بالسياحة،
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وتتكون المحصلة السابقة من خالل مجموعة من المعطيات تؤثر في سلوك األفراد ومواقفهم كما تتأثر بها في نفس الوقت ،كما
يتضمن الوعي السياحي مجموعة التعاليم واآلراء والمعارف المتعلقة بالسياحة داخليا ً وخارجيا ً (ص.)95
ومما سبق يمكن مالحظة أن اغلب التعريفات ركزت على الجانب الوجداني ،وبعضها ركزت على الجانب المعرفي ،والبعض
على الجانب المهارى ،ومنها ما جمعت جميع الجوانب ،وأجمعت كل التعريفات بأن غاية الوعي السياحي هو إدراك الفرد لمقومات
السياحة في بلده ،وكيفية المحافظة عليها من خالل اكتساب المهارات والسلوكيات الجيدة لبيئته المحيطة به ،حيث أن الدراسة
الحالية عرفت الوعي السياحي لتلميذات المرحلة االبتدائية بأنه :نشر الوعي السياحي وفهمه لدى التلميذات منذ الصغر من خالل
التوجيهات ،واإلرشادات واألعمال ،واألنشطة (الصفية و الالصفيه) لتنشئة جيل واعي ومحافظ على تراثه ومعالمه االثرية،
واثراء معرفتهم بالمعالم السياحية والتراثية في المملكة العربية السعودية.
أهمية الوعي السياحي:
إن إيجاد وعي سياحي لدى التلميذات يحقق لنا تنمية شاملة للمجتمع في تقدمه وتطوره ،من خالل المشاركة اإليجابية الفعالة
للبلد.
ذكر النقاش ( 3152م) أن االهتمام بالوعي السياحي يرجع إلى حدوث مجموعة من التغيرات على الصعيد المحلي في تنوع
السياحة وتطورها تطوراً مذهالً ،وأصبحت في العصر الحاضر صناعة هامة من صناعات المستقبل توضع لها الخطط والبرامج،
وترصد لها األموال والميزانيات (ص.)221
فيما أشار الزيعلي (3114م) أن بعض األفراد ليس لديهم تصورات عن ماهية السياحة ،وأهميتها اقتصاديا ً وإعالميا ً وحضاريا ً
وثقافياً ،وقد يؤدي غياب الوعي بالسياحة وأهميتها إلى حدوث أضرار باقتصاد الدولة وسمعتها (ص.)91
وبذلك فإن نشر الوعي السياحي يعتبر شرط لنجاح النشاط السياحي في أي بلد ،فالتلميذة بالمدرسة في حاج ٍة دائمة إلى من
يشرح لها تاريخ وحضارة وثقافة وآثار المكان السياحي ،فهي تتطلع دائما ً إلى معرفة األصل التاريخي لكل ما تشاهده من معالم
تاريخية وسياحية ،وخاصة في البالد التي ولدت في ها أعظم الحضارات اإلنسانية القديمة والحضارة اإلسالمية ومركز ومهبط
الديانات السماوية الرئيسية ،فالتاريخ القديم والتاريخ اإلسالمي وما خلفه اإلنسان من المواقع األثرية والمدن والمعالم الثقافية
والتاريخية والموروث الحضاري البد من معرفتها والتوعية فيها (الحديثي3131،م،ص .)34
وقد أشار كل من بظاظو (3131م ،ص ص  ،)342-521ونعيمي حكيمة وحياة حراث ( ،3157ص )19بأن الوعي السياحي
له أهمية كبيرة في تدعيم مفاهيم السياحة في المملكة العربية السعودية ،والتعامل مع ضيوف وسياح البلد بالصدق واألدب إلعطاء
انطباع حسن عن البلد وأ هله بشكل عام ،وهناك بعض من أبناء المجتمع من ينظر إلى السائح كفرد غريب ومختلف عن مجتمعه
إما من الناحية الثقافية أو الدينية ،لذا يظهر في بعض األحيان من األطفال سلوك عدائي تجاه السائح في المواقع السياحية.
وتكمن أهمية الوعي السياحي لدى التلميذات في أنها:
 -5ضرورة مهمة في كيفية تهيئة التلميذات للتعامل مع السياح بإيجابية وسلوك حضاري يعكس طبيعة المجتمع السعودي.
 -3تساعد في تعزيز االنتماء الوطني السعودي ،من خالل االعتزاز بالمقومات السياحية ،ومظاهر الحضارة ،والمواقع
األثرية ،والمحافظة على الثروات السياحية في المملكة العربية السعودية.
 -2تشجيع مبدأ احترام وفهم وقبول األخرين على اختالف أديناهم وثقافتهم.
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واتفقا كل من عائشة المطيري (3152م ،ص )172والهياجي (3151م ،ص )542بأن أهمية الوعي السياحي تجعل التلميذات
أكثر قدرة على فهم واختالف الثقافات وعادات وتقاليد السائحين ،من خالل زرع الثقافة السياحية في أذهان التلميذات بتثقيفهم
تاريخيا وأثريا وحضارياً ،مما يسهم في مواجهة المشكالت وتقديم الحلول الواعية لها.
وأشارت سحر بكر ( 3152م) إلى أن فكرة االهتمام بنشر الوعي السياحي لدى التلميذات له ثمار كبيرة في تأكيد الهوية
الثقافية ،وتنمية الفكر والمعرفة من خالل تزويدهم بالمهارات واالتجاهات في حماية البيئة ،والمحافظة على الحياة الطبيعية وذلك
إلعداد جيل على مستوى عالي من الكفاءة الحياتية ،والوصول إلى مستوى مرتفع من الوعي السياحي ،حيث أنهم سينقلون خبراتهم
في مجال السياحة إلى أسرهم وبيئاتهم ،بما يخدم إثراء وزيادة الوعي السياحي المجتمعي مستقبالً.
وقد أكد السيسي (3151م ،ص ) 527على تعميق مفهوم الوعي السياحي ،وأن يكون بالممارسة الفعلية والعملية للتلميذة ،من
خالل االطالع على األماكن واألنشطة السياحية واالستمتاع بها ،فيجب أن تعيش التلميذة مناخ السياحة.
ومن خالل ما سبق نستنتج أن أهمية الوعي السياحي لدى التلميذات ينمي روح المسؤولية نحو حماية الوطن ،واالعتزاز
بالثروات الموجودة في البالد ،وكيفية المحافظة عليها ،والتعرف على الثقافات المختلفة ،وطريقة التعامل بشكل الئق مع السائحين.
 -1مكونات الوعي السياحي
يتكون الوعي السياحي من عدة مكونات وجميعها تتكامل مع بعضها البعض وتحقق السلوك اإليجابي المرغوب جيد لدى
تلميذات المرحلة االبتدائية.
وقد اتفق عدد من الباحثين على هذه المكونات وهم الريامي والنبهاني والكندي (3151م ،ص ص  )92-95وبظاظو (3131م،
ص )532ومروة الشناوي (3151م ،ص ص )94-92والطوالبة (3154م ،ص )32على النحو التالي:
 -5المكون المعرفي  :يتضمن تزويد التلميذات وإكسابهم معلومات ومعارف وحقائق عن المواقع السياحية واألثرية في
المملكة العربية السعودية ،وأهميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتربوية ،والتعرف على عادات وتقاليد األخرين.
 -3المكون المهارى :إكساب التلميذات مهارات عديدة تهدف إلى تكوين وعي سياحي في أذهانهم ،ويشتمل على اكتساب
المهارات االجتماعية في طريقة التعامل مع اآلخرين ،وتنمية مهارة التفكير ومهارة حل المشكالت ومهارة الحوار في
المناطق السياحية وزوارها.
 -2المكون الوجداني :إكساب التلميذات واتجاهات إيجابية نحو التعامل الحسن مع السائحين ،واالهتمام بالمناطق السياحية
واألثرية ،وتنمية روح الوالء واالنتماء واالعتزاز بالوطن.
إضافة إلى ذلك فأنه عند اكتساب التلميذات المعارف الالزمة والمهارات المتعددة واالتجاهات الجيدة المرغوبة سوف تعود
فائدتها ونفعها على المجتمع بالكامل ،من خالل السلوك الصحيح على أرض الواقع في المحافظة على األماكن السياحية وحمايتها،
ومعرفة اختالفات المجتمع وطبيعة البيئة التي يعيشون فيها ،وكيفية التعامل مع أفراد المجتمع في مناطق المملكة العربية السعودية
المختلفة والقادمين من السواح األجانب من الخارج لوطننا.
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 .1.1الدراسات السابقة:
المحور األول :الدراسات العربية:
دراسة سحر بكر (1111م) بعنوان" :دور مؤسسات ما قبل المدرسة في تنمية الوعي السياحي لدى طفل رياض األطفال"
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إدراك معلمات رياض األطفال لمفهوم الوعي السياحي ،والتعرف على دور مؤسسات
ما قبل المدرسة في تنمية الوعي السياحي لدى طفل رياض األطفال ،والتعرف على أبرز المعوقات التي تحد من ذلك وكيفية
التغلب عليها ،تم استخدام المنهج الوصفي المسحي ،وكانت األداة المتبعة في الدراسة هي االستبانة ،وبلغ عدد افراد العينة ()511
معلمة من معلمات رياض األطفال في محافظة دمياط ،وجاءت أبرز نتائج الدراسة أن هناك وعي متوسط لدى معلمات رياض
األطفال حول بعض عناصر الوعي السياحي مثل أهمية العائد االقتصادي للسياحة على الفرد والمجتمع ،وحب الرحالت وزيارة
األماكن التاريخية ،ووعي ضعيف بمفهوم السياحة وأهميتها ،ومردودها الثقافي واالجتماعي واالقتصادي ،كذلك من ضمن النتائج
ضعف دور مؤسسات ما قبل المدرسة مما يشكل خطراً على دورها في إمداد األطفال بالخلفية البيئية والسياحية والوعي بقضاياها
الالزمة لالنطالق للمستقبل.
دراسة عايشه المطيري (1111م) بعنوان" :دور المدرسة الثانوية في تنمية الوعي السياحي لدى طالبها " دراسة ميدانية
بمحافظة المذنب"
هدفت الدراسة إلى الوقوف على واقع دور المدرسة الثانوية في تنمية الوعي السياحي لدى طالبها من خالل المناهج الدراسية –
المعلمين والمعلمات – األنشطة المدرسية ،من وجهة نظر الطالب والمعلمين ،وتقديم بعض المقترحات التي يمكن أن تسهم في
تفعيل دور المدرسة الثانوية في تنمية الوعي السياحي لدى طالبها في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع طبيعة المجتمع
السعودي ،تم استخدام المنهج المسحي ،وكانت األداة المتبعة في الدراسة االستبانة ،وكان عدد أفراد العينة ()221من طالب
وطالبات ومعلمين ومعلمات ،وكان من أبرز ما توصلت إليه من نتائج واقع دور المدرسة الثانوية في تنمية الوعي السياحي لدى
طالبها بمحافظة المذنب من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة منخفض بشكل عام.
دراسة الطوالبة (1111م) بعنوان" :تطوير كتاب الجغرافيا للصف العاشر األساسي في ضوء البنية المعرفية للتربية
السياحية وقياس أثره في تنمية الوعي السياحي"
هدفت الدراسة إلى تطوير كتاب الجغرافيا للصف العاشر األساسي في ضوء البنية المعرفية للتربية السياحية ،وقياس أثره في
تنمية الوعي السياحي ،تم استخدام المنهج شبه التجريبي والمنهج التحليلي والمنهج الوصفي ،وكانت األداة المتبعة في الدراسة
االختبار ،وكان عدد افراد العينة( )522طالبا ً وطالبة في محافظة إربد باألردن ،أبرز ما توصلت إليه الدراسة وجود أثر للوحدة
التعليمية المقترحة في تنمية الوعي السياحي عند الطلبة.
دراسة العجلوني (1111م) بعنوان" :تطور السياحة في األردن دراسة الوعي السياحي لدى طلبة الجامعات األردنية دراسة
حالة جامعة أربد األهلية وجامعة جدارا"
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توفر الوعي السياحي لدى طالب الجامعات الخاصة األردنية (جامعة أربد وجامعة
جدرا) ،وتم استخدام المنهج الوصفي ،وكانت األداة المتبعة في الدراسة االستبانة ،وكان عدد أفراد العينة ( )311طالب وطالبة،
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وكان من أبرز ما توصلت إليه الدراسة :إن هناك درجة عالية من الوعي السياحي نحو أهمية السياحة اآلثار االيجابية لتطور
السياحة في األردن.
دراسة إيمان عبود (1112م) بعنوان" :الوعي السياحي لدى طالب كلية السياحة :دراسة وصفية لطالب كلية السياحة في
جامعة طرطوس"
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توفر الوعي السياحي لدى طالب كلية السياحة في جامعة طرطوس بسوريا ،وتم
استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت األداة المتبعة هي االستبانة ،وكان عدد افراد العينة ( )11طالب وطالبة ،وكان من أبرز
ما توصلت إليه الدراسة إدراك طالب كلية السياحة من الجنسين مدى أهمية الوعي السياحي في المجاالت االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،تمتع الطالبات بمستوى وعي سياحي أكبر من الطالب الذكور.
دراسة نسمة األلفي (1112م) بعنوان" :فاعلية نظم الرحالت المدرسية في تنمية الوعي السياحي بالتطبيق على مدينة
المنصورة"
هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الوعي السياحي ،وتأثيره على الحركة السياحية ،توضيح أنواع الرحالت المدرسية
ودورها التربوي والتعليمي في تحقيق الوعي السياحي لألطفال في المرحلة االبتدائية ،وقياس مدى الوعي السياحي لدى الطالب،
تم استخدام المنهج الوصفي ،وكانت األداة المتبعة هي االستبانة ،وكان عدد أفراد العينة ( )131من الطالب والعاملين بمدارس
المرحلة االبتدائية بمدينة المنصورة ،أبرز ما توصلت إليه الدراسة قصور دور وزارة التربية والتعليم في تنمية الوعي السياحي
لدى طالبها ،و انعدام البعد السياحي في خطط وبرامج الرحالت المدرسية المعدة من قبل الوزارة ،وعدم اهتمام المدارس الحكومية
بتقديم المعلومات السياحية لطالبها ،عدم اهتمام المدارس الحكومية بالرحالت المدرسية السياحية ،وعدم تخصيص الوقت الكافي
لها.
دراسة الرفاعي (1112م) بعنوان" :درجة ام تالك معلمي الجغرافيا للمرحلتين األساسية والثانوية للوعي السياحي في
محافظة أربد"
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة امتالك معلمي الجغرافيا للمرحلتين األساسية والثانوية للوعي السياحي في محافظة
اربد ،وتم استخدام المنهج الوصفي ،وكانت األداة المتبعة في الدراسة االستبانة ،وكان عدد افاد العينة( )95معلما ً من معلمي
الجغرافيا للمرحلتين األساسية والثانوية في محافظة اربد ،أبرز ما توصلت اليه الدراسة من نتائج أن درجة امتالك معلمي الجغرافيا
للمرحلتين األساسية والثانوية للوعي السياحي جاءت بدرجة تفضيل متوسطة على األداء بشكل إجمالي.
دراسة خديجة الشافعي (1112م) بعنوان" :دور األنشطة الطالبية في تنمية وعي طالبات الجامعة بالسياحة الداخلية"
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور األنشطة الطالبية بجامعة الحدود الشمالية في توعية طالبات الجامعة بالسياحة الداخلية
في المملكة العربية السعودية ،تم استخدام المنهج الوصفي ،وكانت األداة المستخدمة في الدراسة هي االستبانة ،وبلغ عدد افراد
العينة( )371طالبة ،وجاءت أبرز النتائج إلى أن الطالبات لديهم وعي بمعالم السياحة الداخلية في المملكة وأماكنها واألوقات
التي تجرى فعالياتها المختلفة كما أوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تكرارات استجابات العينة فيما يتعلق
بدور األنشطة الطالبية في تنمية الوعي كانت النتائج في صالح المجموعة األدبية،
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ويرجع ذلك إلى اهتمامات التخصص األدبي فغالبا ما يكون اهتمام هذا التخصص في األنشطة التي ترتبط بثقافة المجتمع
واآلثار والتاريخ والجغرافيا والرحالت وغيرها والتي ترتبط بشكل مباشر بالسياحة الداخلية.
دراسة ايناس زكى (1112م) بعنوان" :دور معلمة رياض األطفال في تنمية الوعي السياحي لدى طفل الروضة "
هدفت الدراسة إلى لكشف عن أبعاد الوعي السياحي التي يجب تنميتها لطفل الروضة،والكشف عن واقع دور معلمة رياض
األطفال في تنمية الوعي السياحي لطفل الروضة،كذلك الكشف عن معوقات التي تقف أمام تنمية الوعي السياحي لطفل
الروضة،وتم استخدام المنهج الوصفي ،وكانت األداة المتبعة في الدراسة االستبانة ،وكان عدد افراد العينة ( )511معلمة رياض
أطفال من روضات إدارة حلوان التعليمية ،أبرز ما توصلت اليه من نتائج ضعف دور المعلمة في تحقيق الوعي السياحي لدى
طفل الروضة ،وضعف دور المعلمة في تنمية الوعي السياحي لدى طفل الروضة ،وجود معوقات تحول دون قيام المعلمة بدورها
في تنمية الوعي السياحي لدى طفل الروضة.
دراسة بدور العمرو ورجاء باحاذق (1112م) بعنوان" :دور األنشطة الفنية في الوعي السياحي لدى طفل الروضة من
وجهة نظر معلماتهم في ضوء مستوى وعيهن السياحي"
هدفت الدراسة إلى التعرف ع لى دور األنشطة الفنية في الوعي السياحي لدى طفل الروضة ،وتم استخدام المنهج الوصفي
المسحي ،وكانت األداة المتبعة في الدراسة االستبانة ،وكان عدد افراد العينة( )453معلمة من معلمات رياض األطفال الحكومية
في منطقة الرياض ،وكان من أبرز ما توصلت إليه الدراسة أن تقديرات مفردات عينة الدراسة من المعلمات جاءت بدرجة مرتفعة
تجاه كل من دور األنشطة الفنية في تنمية المعرفة السياحية لدى طفل الروضة ،دور األنشطة الفنية في تكوين سلوك إيجابي لدى
طفل الروضة ،بينما جاءت بدرجة مرتفعة جداً تجاه مستوى الوعي السياحي لدى معلمات رياض األطفال.
دراسة العمير (1111م) بعنوان" :تصور مقترح لتفعيل الشراكة بين وزارة التعليم والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
لتنمية التربية السياحية لطالب المرحلة الثانوية في ضوء متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 1111م"
هدفت الدراسة إلى صياغة تصور مقترح لتفعيل الشراكة بين وزارة التعليم والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتنمية
التربية السياحية لطالب المرحلة الثانوية في ضوء متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 3121م ،وتم استخدام المنهج الوصفي
المسحي والمنهج الوصفي الوثائقي ،وكانت األداة المتبعة في الدراسة هي االستبانة ،عدد افراد العينة ( )411من المشرفين
التربويين و( )525موظفا ً من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن واقع
الشراكة بين وزارة التعليم والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتنمية التربية السياحية لطالب المرحلة الثانوية كما يراها
المشرفون التربويون وقادة المدارس الثانوية جاءت بدرجة متوسطة ،وقد تمثلت أبرز الجوانب المتحققة في هذا المجال اشتراك
الهيئة والوزارة في تنمية االنتماء للوطن والمحافظة على الهوية الثقافية و تعاون الوزارة والهيئة في تنمية وعي الطالب للمحافظة
على المقدرات السياحية والتراثية من خالل إقامة الرحالت السياحية الهادفة.
دراسة سارة رزيقي (1111م) بعنوان" :دور معلم االبتدائي في تنمية الوعي السياحي للتالميذ في ضوء التنمية المهنية له"
هدفت الدراسة إلى زيادة وعي تالميذ المرحلة االبتدائية بالسياحة وأهميتها ،والكشف عن أبعاد الوعي السياحي التي يجب
تنميتها لتالميذ المرحلة االبتدائية ،وتم استخدام المنهج الوصفي ،وكانت األداة المتبعة في الدراسة االستبانة ،وبلغ عدد أفراد العينة
( )11معلم من إدارة ادفو التعليمية بأسوان،
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من أبرز ما توصلت إليه نتائج الدراسة ضعف دور المعلم في تحقيق الوعي السياحي لدى تالميذ التعليم االبتدائي ،وجود الكثير
من المعوقات التي تحول دون قيام المعلم بدوره في تنمية الوعي السياحي لدى تالميذ التعليم االبتدائي ،قلة االهتمام بوضع رؤية
لتطبيق برامج التوعية بالمدرسة ،وقلة تشجيع المدرسة الطالب على القيام برحالت لألماكن السياحية ،رفض األسرة التعاون مع
المدرسة ،وإهمال إشراك أولياء األمور في التخطيط والتنفيذ لزيارة األماكن السياحية ،وال تهتم المدرسة بعقد ندوات ومحاضرات
لنشر الثقافة.
دراسة موسى (1111م) بعنوان" :فاعلية برنامج قائم على األنشطة التعليمية لتنمية الثقافة السياحية التاريخية لدى أطفال
الروضة"
هدفت الدراسة إلى إعداد برنامج قائم على األنشطة التعليمية لتنمية الثقافة السياحية التاريخية لدى طفل الروضة ،وتم استخدام
المنهج الوصفي والمنهج التجريبي ،وكانت األداة المتبعة هي االختبار ،وبلغ عدد أفراد العينة ( )71طفالً وطفلة من أطفال الروضة
بإحدى الروضات التابعة إلدارة القاهرة ،أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة( )1.15في مستوى الثقافة
السياحية التاريخية لطفل الروضة لصالح المجموعة التجريبية ،مما يشير إلى فاعلية البرنامج المقترح في تنمية الثقافة السياحية
التاريخية لدى طفل الروضة.
المحور الثاني :الدراسات األجنبية:
دراسة سارينين1111( Saarinenم) بعنوان" :الوعي المحلي السياحي نظرة المجتمع في كاتوتورا ومحمية الملك نهال
في ناميبيا"
هدفت الدراسة إلى التعرف على الوعي السياحي المحلي و مناقشة لنظرة المجتمع في مجتمعين من مجتمعات ناميبيا كاتوتورا
ومحمية الملك نهال ،وتم استخدام المنهج الوصفي المسحي ،وكانت األداة المتبعة في الدراسة هي المقابلة ،عدد افراد العينة()557
من المجتمع من أعمار مختلفة ،ذكور وإناث ،من أميين ومتعلمين تعليم ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعي ،وكان من أبرز النتائج
التي توصلت إليها الدراسة أن تسليح المجتمعات بالوعي السياحي من شأنه أن يساعدهم في أن يكونوا عمالء في النمو السياحي
بدال من كونهم أشخاصا عاديين في المجتمعات الريفية والمتحضرة في جنوب افريقيا.
دارسة جابر 1112( Jaberم) بعنوان" :تحسين الوعي بالتعليم السياحي بين طالب المرحلة المتوسطة والثانوية بالمملكة
العربية السعودية :من منظور خبراء في الدراسات االجتماعية"
هدفت الدراسة إلى معرفة جوانب التعليم السياحي من وجهة نظر خبراء المناهج في المدارس المتوسطة والثانوية بالمملكة
العربية السعودية ،وتطوير ورفع الوعي السياحي ،تم استخدام المنهج النوعي ،وكانت األداة المتبعة في الدراسة هي المقابلة ،عدد
افراد العينة(  ) 2من خبراء األشراف التربوي من المدارس المتوسطة والثانوية بمنطقة جازان ،أبرز النتائج التي توصلت إليها
الدراسة ضعف في جوانب التعليم السياحي في المناهج التعليمية للمرحلتين المتوسطة والثانوية ،ووجود ضعف في التواصل بين
واضعي المناهج في التعليم السعودي وخبراء الميدان في المدراس.
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دراسة جربوز 1112( Gurbuzم) بعنوان" :مستوى وعي الطالب اتجاه السياحة الريفية :دراسة حالة من والية
أذربيجان"
هدفت الدراسة إلى معرفة وضع السياحة الريفية في أذربيجان ،ومدى تأثيرها على التطور الريفي ،ومستوى وعي الطالب
للسياحة الريفية ،تم استخدام المنهج الوصفي المسحي ،وكانت األداة المتبعة في الدراسة هي االستبانة ،وبلغ عدد أفراد العينة()459
من طالب وطالبات الجامعة ،وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى
الوعي السياحي الريفي بناء على الجنس أو مستوى الدخل الشهري بينما يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مكان السكن ووظائف
اإلباء واألمهات.

التعليق على الدراسات السابقة:
بعد استعراض الدراسات السابقة التي أجريت في المملكة العربية السعودية أو البلدان العربية والغربية يالحظ اهتمامها بالوعي
السياحي ،وبما أن الدراسة الحالية تتناول الموضوع نفسه ،ولكي نبدأ من حيث انتهى اآلخرون ينبغي تحليل الدراسات السابقة،
ومعرفة موقع هذا البحث من تلك الدراسات؛ وذلك من خالل إبراز نقاط االختالف واالتفاق بين تلك الدراسات والدراسة الحالية،
وبيان أوجه االستفادة من تلك الدراسات ،وماهي اإلضافة العلمية التي من الممكن أن تضيفها الدراسة الحالية إلى تلك الدراسات،
وذلك على النحو التالي:

أوجه االختالف واالتفاق مع الدراسات السابقة:
اتفقت الدراسة الحالية مع كالً من :دراسة سحر بكر(3152م) ،ودراسة عائشة المطيري(3154م) في الهدف من الدراسة
وهو دور المدرسة في نشر الوعي السياحي ،بينما اختلفت عن دراسة كالً من سارينين3151(Saarinenم) في التعرف على
الوعي السياحي لدى افراد المجتمع ،ودراسة الطوالبة (3154م) في تطوير كتاب الجغرافيا في ضوء البنية المعرفية للتربية
السياحية وقياس أثره في تنمية الوعي السياحي ،و دراسة العجلوني (3152م) ،و دراسة إيمان العبود(3159م)في التعرف على
مدى توفر الوعي السياحي لدى الطالب ،و أما دراسة نسمة االلفي (3159م) فقد هدفت إلى التعرف على مفهوم الوعي السياحي
و دور الرحالت المدرسية التربوي و التعليمي في تحقيق الوعي السياحي لألطفال ،و دراسة جابر3159( Jaberم) في تطوير
ورفع الوعي السياحي في المناهج الطالبية ،و دراسة الرفاعي (3159م) في التعرف على درجة امتالك معلمي الجغرافيا
للمرحلتين األساسية والثانوية للوعي السياحي ،ودراسة خديجة الشافعي (3152م) في التعرف على دور األنشطة الطالبية في
توعية الطالبات بالسياحة الداخلية ،ودراسة إيناس زكي (3152م) في التعرف على دور معلمة رياض األطفال في تنمية الوعي
السياحي ،ودراسة بدور العمرو (3152م) في التعرف على دور األنشطة الفنية في الوعي السياحي لدى طفل الروضة ،ودراسة
جربوز 3152( Gurbuzم) في معرفة وضع السياحة الريفية في أذربيجان ،ومدى تأثيرها على التطور الريفي ،ومستوى وعي
الطالب للسياحة ودراسة سارة رزيقي (3135م) هدفت إلى زيادة وعي تالميذ المرحلة االبتدائية بالسياحة وأهميتها ،ودراسة
موسى ( 3135م) هفت إلى إعداد برنامج قائم على األنشطة التعليمية لتنمية الثقافة السياحية التاريخية ،ودراسة العمير(3135م)
هدفت إلى صياغة تصور مقترح لتفعيل الشراكة بين وزارة التعليم والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتنمية التربية السياحية.
وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة بدور العمرو(3152م) ،ودراسة العمير(3135م) في البعد المكاني؛ إذ طبقت في مدنية
الرياض ،بينما طبقت دراسة عائشة المطيري (3154م) بمحافظة المذنب ،ودراسة خديجة الشافعي (3152م) في عرعر،
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وطبقت دارسة سحر بكر (3152م) ،ودراسة سارينين 3151( Saarinenم) في ناميبيا ،ودراسة نسمة األلفي (3159م)،
ودراسة إيناس زكي (3152م) ،ودراسة سارة رزيقي (3135م) في مصر ،وطبقت دراسة الطوالبة (3154م) ،ودراسة
جابر3159( Jaberم) في جازان ،ودراسة العجلوني (3152م) ،ودراسة الرفاعي (3159م) في األردن ،وطبقت دراس إيمان
العبود (3159م) في سوريا ،ودراسة جربوز3152( Gurbuzم) في أذربيجان.
أما من حيث المنهج المستخدم فتتفق الدراسة الحالية مع أكثر الدراسات السابقة التي عرضت؛ إذ استخدمت أكثر الدراسات
السابقة المنهج الوصفي المسحي ،فيما عدا بعض الدراسات التي اختلفت؛ فنجد دراسة الطوالبة (3154م) قد استخدم المنهج شبه
التجريبي والمنهج التحليلي والمنهج الوصفي ،ودراسة إيمان عبود (3159م) قد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي ،ودراسة
جابر3159( Jaberم) استخدم المنهج النوعي ،ودراسة موسى (3135م) استخدم المنهج الوصفي والمنهج التجريبي ،في حين
نجد المنهج الوثائقي والمنهج الوصفي قد استخدم في دراسة العمير(3135م).
واتفقت الدراسة الحالية من حيث عينة الدراسة مع دراسة الرفاعي(3159م) ،،واختلفت مع دراسة سحر بكر(3152م)،
ودراسة إيناس زكي (3152م) ،ودراسة بدور العمرو (3152م) ،ودراسة موسى (3131م) التي طبقت على أطفال الروضة،
ودراسة نسمة األلفي (3159م) طبقت على طالب المرحلة االبتدائية ،أما دراسة عايشه المطيري (3154م) ،ودراسة الطوالبة
(3154م) طبقت على طالب وطالبات المرحلة الثانوية ،ودراسة العجلوني (3152م) ،ودراسة إيمان عبود (3159م) ،ودراسة
خديجة الشافعي (3152م) ،ودراسة سارة رزيقي (3135م) التي طبقت على معلمات ومعلمين المرحلة االبتدائية ،ودراسة
جربوز3152(Gurbuzم) طبقت على طالب وطالبات المرحلة الجامعية ،ودراسة العمير (3135م) طبقت على المشرفين
التربويين والموظفين من الهيئة العامة للسياحة والتراث ،ودراسة سارينين3151(Saarinenم) طبقت على افراد المجتمع،
ودراسة جابر 3159( Jaberم) طبقت على خبراء المناهج من المشرفين.
أما من حيث أدوات الدراسة فمن المالحظ أن الدراسة الحالية اتفقت مع أكثر الدراسات السابقة في استخدام االستبانة ،فيما
عدا دراسة الطوالبة (3154م) ،ودراسة موسى (3131م) التي اعتمدت على االختبار أداة للدراسة ،ودراسة جابرJaber
(3159م) ،ودراسة سارينين 3151(Saarinenم) ،ودراسة جربوز3152( Gurbuzم) التي اعتمدت على المقابلة أداة للدراسة.

أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في عدة جوانب يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
 -5تحديد مشكلة الدراسة ،وصياغة أهدافها وأسئلتها بطريقة علمية مبنية على خلفية نظرية ودراسات علمية سابقة.
 -3بناء اإلطار النظري للدراسة.
 -2مساعدة الباحثة في إعداد أداة الدارسة(االستبانة) وصياغة عباراتها بما يتناسب مع الدراسة الحالية.
 -4اختيار المنهج المناسب للدارسة ،واألساليب اإلحصائية المالئمة لها.
 -1االستفادة من نتائج الدراسات السابقة في مناقشة الدراسة الحالية
 -2الرجوع إلى بعض المراجع والمصادر العلمية التي تخص موضوع الدراسة الحالية.
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 .1منهجية الدراسة وإجراءاتها
 .1.1منهج الدراسة:
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي؛ لكونه المنهج األنسب لتحقيق أهداف البحث في التعرف على الدور الذي تقوم به
المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات ،وقد عرفه العساف (3152م) بانه " ذلك
النوع من البحوث الذي يتم بواسطته استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة منه وذلك بهدف وصف الظاهرة المدروسة
من حيث طبيعتها ودرجة وجودها " (ص)355

 .1.1مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة في جميع معلمات المرحلة االبتدائية بمدارس التعليم العام الحكومي والتابعة لمكاتب وزارة التعليم بمدينة
الرياض والبالغ عددهن ( )55411معلمة بموجب إحصائية اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

 .1.1عينة الدراسة:
اختارت الباحثة العينة من خالل الطريقة العشوائية البسيطة؛ وذلك نظراً لكبر عدد أفراد مجتمع الدراسة ،وقد بلغ عدد
المعلمات ( )273معلمة من معلمات المرحلة االبتدائية في مدينة الرياض ،تمثل نسبة ( )%2,3من مجتمع الدراسة ،وقد حددت
حجم العينة وفقا ً لمعادلة هيربرت اركن))Herbert Arkin

 .1.1أداة الدراسة:
بعد تحديد أهداف الدراسة ومنهجها ومجتمعها ،ولإلجابة عن أسئلتها ،اعتمدت االستبانة أداة للدراسة ،وفيما يلي عرض
إلجراءات بنائها.
أ -بناء أداة الدراسة:
بعد االطالع على األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية ،وفي ضوء معطيات الدراسة وتساؤالتها
وأهدافها ،بنيت األداة (االستبانة) ،وتكونت-في صورتها النهائية – من ثالثة أجزاء .وفيما يلي عرض لكيفية بنائها ،واإلجراءات
المتبعة للتحقق من صدقها ،وثباتها:
القسم األول :يحتوي على مقدمة تعريفية بأهداف الدراسة ،ونوع البيانات والمعلومات التي تود الباحثة جمعها من المشاركات في
الدراسة ،مع تقديم الضمان بسرية المعلومات المقدمة ،والتعهد بقصر استخدامها على أغراض البحث العلمي.
القسم الثاني :يحتوي على البيا نات األولية الخاصة بالمشاركات في الدراسة ،والمتمثلة في (:المكتب التعليمي – سنوات الخبرة
– المؤهل – التخصص).
القسم الثالث :يتكون من ( ) 21عبارة موزعة على ثالثة محاور أساسية ،وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي للحصول على
استجابات عينة الدراسة ،وفق درجات الموافقة اآلتية( :موافق بشدة-موافق – محايد-غير موافق-غير موافق بشدة).
ب -صدق أداة الدراسة:
صدق أداة الدراسة يعني التأكد من أنها تقيس ما أعدت لقياسه ،كما يقصد به شمول االستبانة لكل العناصر التي تدخل في
التحليل من ناحية ،ووضوح عباراتها من ناحية ،بحيث تكون مفهومه لكل من يستخدمها.
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ثبات أداة الدراسة:
تم التحقق من ثبات أداة الدراسة من خالل استخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ (معادلة ألفا كرونباخ))Cronbach's Alpha(a
ويوضح الجدول ( )2-2قيم معامالت الثبات ألفاكرونباخ لكل محور من محاور االستبانة.

 .1.1إجراءات تطبيق الدراسة:
 -5طلب خطاب تسهيل مهمة باحث لتطبيق االستبانة ،من وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي (ملحق رقم ،)1موجه إلى
إدارة التخطيط والمعلومات بإدارة التعليم في منطقة الرياض ،وطلب خطاب تسهيل مهمة باحث موجه إلى إدارة تقنية المعلومات
في وزارة التعليم؛ وذلك لنشر االستبانة (ملحق رقم .)2
 -3توزيع ( ) 273استبانة إلكترونية عن طريق وزارة التعليم ،متمثلة في إدارة تقنية المعلومات على معلمات المدارس االبتدائية
الحكومية في الرياض.
 -2وصول االستجابات من العينة.
 -4مراجعة االستبانات ،والتأكد من صالحيتها ،ومالءمتها للتحليل.

 .1.1أساليب المعالجة اإلحصائية:
لتحقيق أهداف البحث ،تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
 -5معادلة هيربرت آركن ( )Herbart-Arken Equationلحساب حجم العينة.
 -3معامل ارتباط بيرسون ( )Person Correlation Coefficientلحساب االتساق الداخلي ألداة البحث.
 -2معامل ألفا كرونباخ ( ،)Alpha Cronpachومعادلة سبيرمان براون ( )Spearman-Brownلقياس ثبات أداة
البحث.
 -4المتوسطات الحسابية ( ،)Meansوالتكرارات ( ،)Frequenciesواالنحرافات المعيارية (،)St-Deviations
والنسب المئوية ( ،)Percent'sوذلك لمعرفة واقع دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من
وجهة نظر العينة ،والكشف عن المعوقات التي تحد من دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات،
ومعرفة المقترحات لدور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات.

 .1نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها
أوالً :إجابة السؤال األول :ما واقع دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات
بمدينة الرياض؟
وللتعرف على واقع دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات بمدينة
الرياض حُسبت التكرارات ،والنسب المئوية ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والرتب الستجابات المشاركات
في الدراسة على عبارات دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى تلميذات المرحلة االبتدائية ،وجاءت النتائج كما
يلي:
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جدول ( )1-1التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة حيال :واقع
دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات بمدينة الرياض
التكرار
م

العبارات

برامج المدرسة تقدم
للتعريف إثرائية
5

درجة الموافقة

النسبة

موفق

%

بشدة

ك

571

موفق محايد

544

52

غير
موافق
32

غير

المتوسط

االنحراف

موافق

الحسابي

المعياري

بشدة
55

التاريخية بالمناطق
المملكة في واألثرية

4,35
%

47

29,7

1,5

2,3

الرتبة

1,227

5

2

السعودية العربية
المقررات تتضمن
التعريف الدراسية
3

للسياحة  2030برؤية
المملكة في
المسرح المدرسة تفعل

2

ك

541

529

42

54

3
4,59

%

22

ك

512

55,2 41,3

513

32

2,9

1.1

33

51

كيفية في المدرسي
البيئة على المحافظة

4,51
%

43,7

41,2

7,9

1,2

1.931

1,293

3

2

3,7

السياحية واألماكن
اإلذاعة برامج تهتم
4

بتوعية المدرسية
بالسلوكيات التلميذات
السليمة السياحية
في المدرسة تشارك

1

ك

511

542

21

31

9
4,53

%

45,7

41,5

2,4

2,7

3,3

ك

524

591

37

32

9

تعبر فنية لوحات تقديم
في السياحية المعالم عن

4,51
%

22

49,4

7,2

2,3

1.291

1.225

4

1

3,3

المملكة
2
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542

25

24

55

4,14

5,114
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لوحات المدرسة تضع
الوعي لنشر إرشادية

%

22,1

41.5

2,5

9,2

2

التلميذات لدى السياحي
الرحالت المدرسة تنظم
7

%

21,1

41,2

2,7

9,2

1,2

ك

559

523

42

24

53

للمواقع المدرسية
السياحية
مصادر مركز يحتوي
مصادر على التعلم

9

ك

523

515

22

25

33
2.25

2,25

معلومات فيها متنوعة
االطالع يمكن سياحية

5,533

5,532
%

23

51,5 29,3

51,9

7

9

4

عليها
من ُشورات المدرسة تعد
2

43

برامج بأهم تعريفية
السياحة وزارة
ورش المدرسة تعقد

51

ك

552

571

25

52
2,21

%

21,4

ك

552

55,2 41,7
543

12

9,2

4,2

41

51

الوعي حول عمل
مدينة في السياحي

2,92
%

23

51,5 29,3

51.9

5,122

5,552

2

51

4

الرياض
المتوسط الحسابي العام

2.25

5.55

ثانياً :إجابة السؤال الثاني :ما المعوقات التي تحد من دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة
نظر المعلمات بمدينة الرياض؟
وللتعرف على المعوقات التي تحد من دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر
المعلمات بمدينة الرياض حُسبت التكرارات ،والنسب المئوية ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والرتب الستجابات
المشاركات في الدراسة على عبارات المعوقات ،وجاءت النتائج كما يلي:
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جدول ( ) 1-1التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة حيال:
المعوقات التي تحد من دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات بمدينة
الرياض
التكرار
م

العبارات

تحمل من المدرسة قلق
5

نقل وسائل توافر قلة
للتلميذات

الميزانية انخفاض
2

4

1

IJRSP

%

بشدة

ك

571

موفق محايد

525

27

موافق

25

موافق

الحسابي

المعياري

2
4,57

%

21,3 41,7

2,2

9,2

1,9

ك

522

12

22

2

547

4,11
%
ك

54,3 22,2 22,1
513

537

19

9,2

1.9

25

4
4,11

المدرسية

%

متفرغة معلمة وجود قلة

ك

51,2 24,5 41,2
522

553

45

9,2

5,5

42

7
4,15

الطالبية لألنشطة
التوعوية والبرامج

%

21,5 42,9

55

52,3

5,2

التي التعليمية الوسائل قلة

ك

525

25

41

2

514

الوعي نشر في تساعد

عرض أجهزة وجود قلة
عرض في تساعد متطورة

2,91
%

39

ك

559

52,4 42,2

527

12

الرتبة

بشدة

األنشطة لتنفيذ المخصصة

السياحي
2

النسبة

موفق

غير

غير

المتوسط

االنحراف

في التلميذات مسؤولية
الخارجية الرحالت

3

درجة الموافقة

51,9

5,2

19

2

2,95

1,229

1.293

1,227

5,55

5

5,124

5

3

2

4

1

2
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األماكن عن وثائقية أفالم
في والتراثية التاريخية

%

54,3 22,9 25,7

51,2

5,2

المملكة
مواقع دور ضعف
شبكات على المدرسة

ك

25

542

14

72

1

االجتماعي التواصل
7

2,75

الوعي تشكيل في تساعد

5,124

7

والتعريف السياحي
واألنشطة بالبرامج

%

31,4 22,3 34,1

54,1

5,2

الهادفة السياحية
السياحية الموضوعات قلة
9

2

51

ك

71

595

17

12

2
2,71

األنشطة في التوعوية
.المختلفة المدرسية

%

للرحالت األسر معارضة

ك

54,3 49,7 31,3
91

522

51,2

5,2

14

7

97

2,21

لألماكن المدرسية
واألثرية التاريخية

%

اإلدارة اهتمام ضعف

ك

32,4 27,4 33,9
72

524

54,1

5,2

73

52

77

الوعي بنشر المدرسية
التلميذات لدى السياحي

2,15
%

31,4

22

31,7

52,4

المتوسط الحسابي العام

5,112

5,141

5,533

9

2

51

2,1
2,91

5.122

ثالثاً :إجابة السؤال الثالث :ما المقترحات لدور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر
المعلمات بمدينة الرياض؟
وللتعرف على المقترحات لدور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات
بمدينة الرياض حُسبت التكرارات ،والنسب المئوية ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والرتب الستجابات
المشاركات في الدراسة على عبارات المقترحات ،وجاءت النتائج كما يلي:
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جدول ( ) 1-1التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة حيال:
مقترحات لدور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات بمدينة الرياض
التكرار
م

العبارات

كيفية في األسرة إشراك
5

مصادر مركز استثمار
مصادر وضع في التعلم
السياحية المعالم أهم تبين
المملكة في الموجودة
تثقيفية معارض إقامة
2

النسبة

موفق

%

بشدة

ك

319

موفق محايد

542

55

غير
موافق
2

غير

المتوسط

االنحراف

موافق

الحسابي

المعياري

5
4,42

%

11,2

22,3

2

5,2

1,2

ك

573

572

33

4

5
4,27

%

42,3

42,1

1,2

5,5

1.2

ك

591

525

33

9

5

التاريخية األماكن حول
بها والتعريف الوطنية

4,27
%

49,4

42,2

1,2

3,3

الرتبة

بشدة

المنتزهات على المحافظة
السياحية والمواقع

3

درجة الموافقة

1,222

1,275

1.759

5

3

2

1.2

الدراسية المناهج ربط
الحضاري المملكة بتراث
4

ك

574

529

34

1

5

بالسياحة الوعي لتعزيز
لدى الوطني والتراث

4,22
%

42,9

41,3

2,1

5,2

1.221

4

1.2

التلميذات
السياحة وزارة إشراك
المدارس مع بالتنسيق
1

ك

592

547

37

53

2

مدرسية رحالت لتنظيم
والمواقع المتاحف إلى

4,22
%

42,3

22,1

7,2

2,3

1,953

1

1.9

األثرية
2
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ك

517

573

21

53

5

4,37

1,721

2
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للرسم مسابقات إجراء
المواقع وتصوير

%

43,3

42,3

9,5

2,3

1.2

للتلميذات السياحية

المدرسية اإلذاعة تضمين
7

9

ك

549

574

22

52

5

ثقافة قيم ترسخ برامج

4,33

من اآلخرين وتقبل
التلميذات لدى السائحين

%

22,9

42,9

2,7

2,1

1.2

التلميذات زيارات تكثيف

ك

512

521

22

54

4

األثرية والمواقع للمعالم
والتاريخية

4,35
%

45,5

44,4

2,7

2,9

1,795

1,941

7

9

5,5

لتدريب عمل ورش تنفيذ
مهارة على التلميذات
2

ك

542

527

47

52

3

مع األمثل التعامل
داخل من السائحين

4,57
%

29,4

53,2 44,2

2,1

1,952

2

1.1

وخارجها المملكة
تدريبية دورات تقديم
المدارس لقائدات
51

ك

522

572

45

59

4

أهمية عن والمعلمات

4,52

بالسياحة الوعي
الثقافي ومردودها

%

22,2

42,1

55

4,9

1,927

5,5

واالقتصادي واالجتماعي
المتوسط الحسابي العام
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 .1.1ملخص النتائج:
أوالً -واقع دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات بمدينة
الرياض:
وافقت المشاركات في الدراسة بدرجة كبيرة على فاعلية دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى
التلميذات بمدينة الرياض ،بمتوسط قدره ( 2,25من .)1,11
ومن العبارات التي نالت أعلى موافقة ما يلي:
 تقدم المدرسة برامج إثرائية للتعريف بالمناطق التاريخية واألثرية في المملكة العربية السعودية. تتضمن المقررات الدراسية التعريف برؤية ) )3121للسياحة في المملكة. تفعل المدرسة المسرح المدرسي في كيفية المحافظة على البيئة واألماكن السياحية.بينما نالت العبارات التالية أقل درجة موافقة من وجهة نظر المعلمات في مدينة الرياض:
 يحتوي مركز مصادر التعلم على مصادر متنوعة فيها معلومات سياحية يمكن االطالع عليها. تعد المدرسة منشورات تعريفية بأهم برامج وزارة السياحة. تعقد المدرسة ورش عمل حول الوعي السياحي في مدينة الرياض.ثانيًا :المعوقات التي تحد من دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات
بمدينة الرياض:
وافقت المشاركات في الدراسة بدرجة كبيرة على المعوقات التي تحد من نشر الوعي السياحي لدى التلميذات في مدينة
الرياض ،بمتوسط قدره ( 2,91من .)1,11
ومن العبارات التي نالت أعلى موافقة ما يلي:
 قلق المدرسة من تحمل مسؤولية التلميذات في الرحالت الخارجية. قلة توفر وسائل نقل للتلميذات. انخفاض الميزانية المخصصة لتنفيذ األنشطة المدرسية.بينما نالت العبارات التالية أقل درجة موافقة من وجهة نظر المعلمات في مدينة الرياض:
 قلة الموضوعات السياحية التوعوية في األنشطة المدرسية المختلفة. معارضة األسر للرحالت المدرسية لألماكن التاريخية واألثرية. ضعف اهتمام اإلدارة المدرسية بنشر الوعي السياحي لدى التلميذات.ثالثاً :المقترحات لدور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات بمدينة
الرياض:
وافقة المشاركات في الدراسة بدرجة كبيرة جداً على المقترحات لدور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى
التلميذات من وجهة نظر المعلمات بمدينة الرياض ،بمتوسط قدره ( 4,32من .)1,11
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ومن العبارات التي نالت أعلى موافقة ما يلي:
 إشراك األسرة في كيفية المحافظة على المتنزهات والمواقع السياحية. استثمار مركز مصادر التعلم في وضع مصادر تبين أهم المعالم السياحية الموجودة في المملكة. إقامة معارض تثقيفية حول األماكن التاريخية الوطنية والتعريف بها.بينما نالت العبارات التالية أقل درجة موافقة من وجهة نظر المعلمات في مدينة الرياض:
 تكثيف زيارات التلميذات للمعالم والمواقع األثرية والتاريخية. تنفيذ ورش عمل لتدريب التلميذات على مهارة التعامل األمثل مع السائحين من داخل المملكة وخارجها. تقديم دورات تدريبية لقائدات المدارس والمعلمات عن أهمية الوعي السياحي ومردودها الثقافي واالجتماعيواالقتصادي.

 .1.1توصيات الدراسة:
في ضوء النتائج التي توصلت الدراسة إليها تُوصي الباحثةُ بما يلي:
 -5أن تقدم وزارة التعليم دورات تدريبية لقائدات المدارس والمعلمات عن أهمية الوعي السياحي ،ومردودها الثقافي
واالجتماعي واالقتصادي.
 -3تزويد مركز مصادر التعلم في المدرسة بمصادر مقروءة ومسموعة ومرئية تبين أهم المعالم السياحية الموجودة في
المملكة.
 -2ضرورة اهتمام المدرسة االبتدائية بوضع خطط للرحالت المدرسية وزيارة التلميذات للمعالم والمواقع األثرية
والتاريخية.
 -4أن تتعاون وزارة التعليم مع شركات نقل كافية لنقل التلميذات عند الخروج للرحالت المدرسية.
 -1العمل على زيادة الموضوعات السياحية التوعوية في األنشطة المدرسية المختلفة.
 -2زيادة الميزانية المخصصة للمدرسة االبتدائية لتنفيذ األنشطة المدرسية.
 -7أهمية تفعيل المعارض التثقيفية في المدرسة حول األماكن التاريخية الوطنية ،والتعريف بها لدى التلميذات.
 -9أن تعقد المدرسة ورش عمل تدريبية للتلميذات الكتساب مهارات متعددة ،ومنها طريقة التعامل األمثل مع السائحين
واحترام القيم والعادات.

 .1.1مقترحات للدراسات المستقبلية:
-5مدى إسهام المقررات الدراسية في نشر الوعي السياحي.
-3دور الرحالت المدرسية في نشر الوعي السياحي لدى تلميذات المرحلة االبتدائية.
-2تصور مقترح لتطوير دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي في ضوء التجارب العربية والعالمية.
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 .1المراجع
 .1.1المراجع العربية:
 إبراهيم ،محمد عباس3152( .م) .السياحة والموروث الحضاري دراسة في انثروبولوجيا السياحة .اإلسكندرية :دار
المعرفة الجامعية
 أبو درب ،عالم علي محمد3151( .م) .فاعلية استخدام انموذج الفورمات لتنمية التحصيل المعرفي والوعي السياحي في
الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي .مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية.71-559،)72( ،
 أبو عراد ،صالح بن علي5432( .ه) .السياحة الداخلية في المملكة العربية السعودية :واقعها ،أبعادها التربوية ودور بعض
المؤسسات التربوية في تنمية الوعي السياحي .ورقة مقدمة إلى ملتقى تبوك الثقافي األول ،النادي األدبي بتبوك ،تبوك ،ذو
القعدة5432،ه.
 أبو عراد ،صالح علي والغفيري ،أحمد بن علي3157( .م) .نظام التعليم في المملكة العربية السعودية .الدمام :مكتبة المتنبي
للنشر والتوزيع
 أحمد ،سهير كامل3151( .م) .علم نفس المراحل العمرية .الرياض :دار الزهراء.
 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض5441( .ه) .البطاقة اإلحصائية لعام 5441ه .مسترجع من:
/file:///C:/Users/lenovo/Downloadsالبطاقات31%اإلحصائية31%لعام315441%هـ)2(31%
 األلفي ،نسمة صبحي حسن3159( .م) .فاعلية نظم الرحالت المدرسية في تنمية الوعي السياحي بالتطبيق على مدينة
المنصورة .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة المنصورة ،مصر.
 بظاظو ،إبراهيم3131( .م) .بانوراما السياحة .عمان :دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
 بكر ،سحر إبراهيم أحمد3152( .م) .دور مؤسسات ما قبل المدرسة في تنمية الوعي السياحي لدى طفل رياض األطفال.
مجلة الطفولة والتربية.152-442،)54(1 ،
 جريدة االقتصادية3151( .م) .عيش السعودية مبادرة لتعزيز االنتماء وغرس الوطن في قلوب الشباب .مسترجع من:
https://www.aleqt.com/2015/04/12/article_948652.html
 جريدة الجزيرة3135( .م) .العال رؤية طموحة تحفظ تاريخها .مسترجع منhttps://www.al-:
jazirah.com/2021/20210104/ln32.htm
 جريدة الوطن3159( .م) 2.ميزات لفرسان تحقق إيرادات بـ  111مليون لاير سنوياً .مسترجع من:
https://www.alwatan.com.sa/article/380947
 جنيح ،حفيظة وأغادير ،وريدة3131( .م) دور المدرسة واألسرة في تنمية المجتمع .مجلة دراسات في العلوم اإلنسانية
واالجتماعية.472-413،)1(2 ،
 الحاسي ،أريج إبراهيم عبد الحميد3152( .م) .دور مؤسسات التعليم العالي في نشر ثقافة السياحة الداخلية والحفاظ على
الموروث الثقافي الليبي :تصور مقترح اإلعالم التربوي .مجلة الدراسات التاريخية واالجتماعية.554-522،)41( ،
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 الحديثي ،محفوظ صالح3135( .م) .اإلرشاد السياحي .عمان :دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع.
 الحسن ،احسان محمد3151( .م) ط .2النظريات االجتماعية المتقدمة دراسة تحليلية في النظريات االجتماعية المعاصرة.
االردن :دار وائل للنشر والتوزيع.
 حسن ،سهير أحمد محمد ومحمد ،حنان سمير السيد3151( .م) .علم نفس النمو وتطبيقاته التربوية .اإلسكندرية :مكتبة
بستان المعرفة.


الحقيل ،سليمان بن عبد الرحمن3152( .م) ط.57نظام وسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية .الرياض :مطبعة
الحميضي.

 حكيمة ،نعيمي وبن حراث ،حياة إبراهيم3157( .م) .بلورة الوعي السياحي كأحد السبل لتنمية السياحة المستدامة :تجربة
األردن .جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم -مخبر البحث بوادكس السياسية الصناعية وتنمية المبادالت الخارجية،
(.72-15،)9
 خليفة ،إيناس خليفة3151( .م) .مراحل النمو تطوره ورعايته .عمان :دار مجدالوي للنشر والتوزيع.


رزيقي ،سارة محمد عبد السميع3135( .م) دور معلم التعليم االبتدائي في تنمية الوعي السياحي للتالميذ في ضوء التنمية
المهنية له .المجلة التربوية.255-322 ،93،



الرفاعي ،وائل عبد الرزاق عبد الرحمن أحمد3159( .م) .درجة امتالك معلمي الجغرافيا للمرحلتين األساسية والثانوية
للوعي السياحي في محافظة أربد .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة آل البيت ،األردن.



الريامي ،أحمد بن جمعة والنبهاني ،سعود بن سليمان والكندي ،عادل بن محمد(3151م) .التربية وتنمية الوعي السياحي-
السياسي-المهني .سلطنة عمان :مكتبة الضامري للنشر والتوزيع.

 زاهر ،تيسير علي3154( .م) .مبادئ السياحة .دمشق :دار الماليين للطباعة والنشر والترجمة والتوزيع.
 زكى ،ايناس أحمد3152( .م) .دور معلمة رياض األطفال في تنمية الوعي السياحي لدى طفل الروضة .مجلة دراسات في
الطفولة والتربية.322-593،)2( ،
 الزيعلي ،سعيد بن أحمد بن موسى(3114م) .دور التربية في تنمية الوعي السياحي لدى الناشئة بالمملكة العربية السعودية.
رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة أم درمان اإلسالمية ،السودان.
 السناد ،جالل غربول3152( .م) .مبادئ علم االجتماع .األردن :دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع.
 سيد ،عال عبد الرحيم أحمد3131( .م) المعتقدات المعرفية ألولياء األمور حول الدور التربوي للمدرسة االبتدائية :دراسة
حالة .المجلة التربوية.125-221 ،71 ،
 السيسي ،ماهر عبد الخالق3151( .م) .مبادئ السياحة .القاهرة :مجوعة النيل العربية.
 الشافعي ،خديجة عباس3152( .م) .دور األنشطة الطالبية في تنمية وعي طالبات الجامعة بالسياحة الداخلية .المجلة الدولية
لآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية.554-45،)31( ،
 الشرجبي ،نبيلة عبد الكريم (3151م) .علم النفس االجتماعي رؤية معاصرة .عمان :دار األيام للنشر والتوزيع.
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 الشناوي ،مروة محمود3151( .م) .تنمية الوعي السياحي لدى طفل الروضة .عمان :دار المناهج للنشر والتوزيع.
 صحيفة المدينة3157( .م) .هيئة السياحة تبدأ العمل على تحويل سوق عكاظ إلى مدينة سياحية ثقافية متكاملة .مسترجع
من/ https://www.al-madina.com/article/531537:
 الطوالبة ،عمر ابراهيم علي3154( .م) .تطوير كتاب الجغرافيا للصف العاشر األساسي في ضوء البنية المعرفية للتربية
السياحية وقياس أثره في تنمية الوعي السياحي .رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة اليرموك ،األردن.
 عبد الحميد حكيم ،عبد الحميد بن عبد المجيد3153( .م) .نظام التعليم وسياسته .القاهرة :إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع.
 عبد الحي ،رمزي أحمد3151( .م) .علم االجتماع التربوي.االردن :مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.
 عبد الجواد ،مصطفى خلف3113( .م) .قراءات معاصرة في علم االجتماع .القاهرة :مركز البحوث والدراسات االجتماعية.
 عبد المعطي ،منال شوقي3154( .م) .دراسة في مدخل علم السياحة .اإلسكندرية :مؤسسة عالم الرياضة للنشر.
 عبود ،إيمان جعفر3159( .م) .الوعي السياحي لدى طالب كلية السياحة :دراسة وصفية لطالب كلية السياحة في جامعة
طرطوس .مجلة جامعة البعث للعلوم اإلنسانية.23-42،)72(41،
 العتيبي ،بدرية محمد مسعود3131( .م) .علم االجتماع التربوي .الرياض :دار المقحم للنشر والتوزيع.
 عثمان ،إبراهيم عيسى3119( .م) .النظرية المعاصرة في علم االجتماع .عمان :دار الشروق.
 عثمان ،إبراهيم وساري ،سالم3151( .م) .نظريات في علم االجتماع .القاهرة :الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات.
 عثمان ،محمد سعد حامد ومحمد ،نجوى إبراهيم عبد المنعم3151( .م) .علم نفس النمو (الطفولة والمراهقة ومشكالتها).
الرياض :مكتبة الرشد.
 العجلوني ،عبد هللا على قويطين3152( .م) .تطور السياحة في األردن دراسة الوعي السياحي لدى طلبة الجامعات الخاصة
األردنية :دراسة حالة جامعة أربد األهلية وجامعة جدارا .مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية.23-49،)51( ،
 العزابي ،إلهام عمران عريبي3153( .م) .علم االجتماع السياحي .ليبيا :دار الحكمة.
 العمرو ،بدرو عبد العزيز3152( .م) .دور األنشطة الفنية في الوعي السياحي لدى طفل الروضة من وجهة نظر معلماتهم
في ضوء مستوى وعيهن السياحي .مجلة البحث العلمي في التربية.451-295،)31(2،
 العمير ،أحمد بن حمد3131( .م) .تصور مقترح لتفعيل الشراكة بين وزارة التعليم والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
لتنمية التربية السياحية لطالب المرحلة الثانوية في ضوء متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 1111م.رسالة دكتوراه
غير منشورة ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض.
 عودة ،صالح حميد3151( .م ) .درجة امتالك مدرسي مادة الجغرافيا في المرحلة المتوسطة في العراق للوعي السياحي.
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة ال البيت ،األردن.
 العويسي ،رجب بن علي بن عبيد3112( .م) .تعزيز الثقافة السياحية لدى الطالب .مجلة التطوير التربوي.41-27،)23( ،
 عيادة ،إيمان محمد منصور علي3131( .م) .أثر مواقع التواصل االجتماعي على تنمية الوعي السياحي لدى المجتمعات
األفروآسيوية .مجلة االستواء.42-5،)31( ،
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 غضبان ،فؤاد3151( .م) السياحة البيئية المستدامة بين النظرية والتطبيق .عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع.
 فشكية ،عائشة3112( .م) .نظرية الدور :المفاهيم األساسية وأبعاد التحليل .مجلة كلية اآلداب.591-512،)53( ،
 قاموس المعاني3151( .م) .معنى (دور) .مسترجع منhttps://www.almaany.com/ar/dict/ar-:
ar/%D8%AF%D9%88%D8%B1/%D8%AF%D9%8E%D9%88%D9%91%D9%8E%D8%B1%D9%8E
 قطامي ،نايفة محمد وقطامي ،يوسف محمد وأبو زيد ،نيفين محمد والجعافرة ،اسمى عبد الحافظ والشمالية ،نسرين بهجت
وأبو شوك ،محمد إبراهيم وآخرون(3157م) .نمو الطفل .عمان :دار األعصار العلمي للنشر والتوزيع.
 مرشد ،عبلة3131( .م) .السياحة الداخلية ومتطلباتها التنموية .صحيفة الوطن .مسترجع من:
https://www.alwatan.com.sa/article/1050655
 المرشدي ،عماد حسين عبيد3159( .م) .علم نفس النمو مفاهيم ونظريات .عمان :الدار المنهجية للنشر والتوزيع.


مرعي ،توفيق والخوالدة ،محمد وبلقيس ،أحمد وعباس ،أحمد وأبو شيحة ،عيسى3151( .م) .التعليم االبتدائي في الوطن
العربي .القاهرة :الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات.

 المطيري ،عائشة ذياب3154( .م) .دور المدرسة الثانوية في تنمية الوعي السياحي لدى طالبها :دراسة ميدانية بمحافظ
المذنب .رسالة ماجستير منشورة ،جامعة القصيم ،السعودية.
 المطيري ،عائشة ذياب شياب3152( .م) .دور بعض عناصر المنظومة التعليمية في تنمية الوعي السياحي لدى طالب
المدرسة من وجهة نظرهم ومعلميهم في ضوء بعض المتغيرات .مجلة التربية.251-113،)529(3،
 المعجم الوجيز5292( .م) .دار التحرير للطبع والنشر مسترجع من:
https://archive.org/details/WAQ73918/73918?view=theater
 الهواري ،صالح الدين3117( .م) .المعجم الوسيط المدرسي ،بيروت ،دار ومكتبة الهالل للطباعة والنشر.
 مغراوي ،عبد المؤمن محمد عبده3112( .م) الدراسات االجتماعية والوعي السياحي في عمان .رسالة التربية-552،)53( ،
.513
 المملكة العربية السعودية3152( .م) .برنامج التحول الوطني  .3131مسترجع من:
https://vro.moenergy.gov.sa/Arabic/DocLib/NTP_ar.pdf
 المملكة العربية السعودية3152( .م) .رؤية المملكة العربية السعودية .1111مسترجع من:
https://www.saudiembassy.net/sites/default/files/u66/Saudi_Vision2030_AR.pdf
 موسى ،سعيد عبد المعز علي 3135( .م) .فاعلية برنامج قائم على األنشطة التعليمية لتنمية الثقافة السياحية التاريخية لدى
أطفال الروضة .مجلة الطفولة والتربية.574-525،)41(52 ،
 ميخائيل ،إملي صادق3112( .م) الرحالت كمدخل لتنمية الوعي السياحي لدى طفل ما قبل المدرسة .مجلة كلية
التربية.522-22 ،)23(5،
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. مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع: عمان. الحفاظ على التراث العمراني في المنظور السياحي.)م3152( . محمد، النقاش
 دور جامعة الملك سعود في تنمية الثقافة السياحية لدى الطالب من وجهة نظر الطالب.)م3151( . ياسر هاشم عماد، الهياجى
.525-521،)3(37، مجلة السياحة واآلثار.أنفسهم
https://www.mep.gov.sa/ar: مسترجع من. خطط التنمية التاسعة.)م3152( . وزارة االقتصاد والتخطيط
: مسترجع من. رحالت ما بعد العمرة. السعودية وجهة المسلمين.)هـ5441( . وزارة السياحة
https://mt.gov.sa/Programs-Activities/Programs/Pages/AfterUmrahTourPro.aspx
: مسترجع من. مبادرات الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني.)هـ5441( . وزارة السياحة
https://mt.gov.sa/vision2030/Pages/InitiativesNationalTransformationProgram.aspx
: مسترجع من. الهيئة السياحية لآلثار.)ه5441( . وزارة السياحة
https://mt.gov.sa/vision2030/Pages/InitiativesNationalTransformationProgram.aspx
 مسترجع. مبادرة التأشيرة السياحية تعزز البعد االقتصادي للسياحة في المملكة.)3157( . وكالة األنباء السعودية واس
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1649147 :من
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