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 تعتذر دار جامعة امللك سعود للنرش عن عدم وضوح بعض الصور واألشكال لعدم وضوحها من املصدر

 هـ( جامعة امللك سعود1441)  2020 ©

أو نسخه بأي شكل وبأي وسيلة سواء  نرش أي جزء من املجلةبإعادة مجيع حقوق النرش حمفوظة. ال يسمح 

كانت إلكرتونية أو آلية بام يف ذلك التصوير والتسجيل أو اإلدخال يف أي نظام حفظ معلومات أو 

 .استعادهتا بدون احلصول عىل موافقة كتابية من دار جامعة امللك سعود للنرش
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امللك  بجامعة اآلداب، كلية عن سبتمرب( -مايو - )يناير يف السنة يف مرات ثالث تصدر حمكمة، علمية دورية

 واملراجعات، وتقارير وتشمل: البحوث، باإلنجليزية، أو بالعربية نرشها، يسبق مل التي العلمية املواد تنرش .سعود

واجلغرافيا،  والتاريخ، اإلعالم، :حقول يف اجلامعية، الرسائل وملخصات العلمية، والندوات املؤمترات

 .واملعلومات املكتبات وعلوم وآداهبام، واإلنجليزية العربية واللغتني االجتامعية، والدراسات

 إىل سنوية واستمرت م، 1٣٩0/  هـ1٩٣0 العام اآلداب(( يف كلية بعنوان ))جملة املجلة من األول املجلد صدر

 م 1٣٩٣ /هـ 140٣ عام ويف  .م 1٣٩4 /هـ 1404 عام عرش احلادي املجلد منذ سنوية نصف إىل حتولت أن

 اآلداب، جملة صارت م 201٩ /هـ 14٩4 العام ويف ((.اآلداب :سعود امللك جامعة جملة))بعنوان  صدرت

 .السنة يف مرات ثالث تصدر وأصبحت

 

 

 
 

 
 

 
 

 واإلنسانية، االجتامعية والعلوم اآلداب يف العلمي النرش جمال يف ومميزة رائدة تكون أن املجلة تسعى

 .العاملية املعلومات قواعد وضمن والعاملية، العربية النرش أوعية أشهر ضمن وتصنَّف

 االجتامعيـة والعلـوم اآلداب يف املحكمـة والدراسـات البحـوث نرشـ خـالل مـن العلمـي اإلسهام

 .متميزة عاملية مهنية معايري وفق واإلنسانية،

 

 

 .واإلنسانية االجتامعية والعلوم اآلداب يف للباحثني ا  علمي عا  مرج املجلة تكون أن -1

 .للنرش واإلنسانية االجتامعية والعلوم اآلدب حقول يف الباحثني حاجة تلبية -2

 .املجتمع تقدم يف واإلسهام واإلنسانية واالجتامعية األدبية املعرفة تطوير -٩
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 11451الرياض  – 2456جملة اآلداب(( ص.ب. ))

 السعودية العربية اململكة -الرياض -سعود امللك جامعة -اآلداب كلية

 011 – 46٩5402 فاكس 011 – 46٩540٩ هاتف

 

  arts-mag@ksu.edu.sa اإللكرتوين الربيد

  http://arts.ksu.edu.sa/journal-faculty-arts اإللكرتوين املوقع

 

  

 ،115٩٩ الرياض ، 6٩٣5٩ .ب .ص سعود، امللك جامعة للنرش، سعود امللك جامعة دار

 .السعودية العربية اململكة

 .الربيد أجور إليها يضاف األجنبية، بالعملة يعادله ما أو سعوديا ، رياال   15 :الواحدة النسخة سعر

 

 ٩552/1416: )ورقي( اإليداع رقم 

 101٩ – ٩620:)ورقي( دالردم رقم 

 ٣٩02/1440 لنرش اإللكرتوين(:ارقم اإليداع )

 165٩-٩٩٩٣: لنرش اإللكرتوين(ارقم الردمد )



 ز

 

تنرش املجلة البحوث التي مل يسبق نرشها، بالعربية أو باإلنجليزية، يف حقل اآلداب والعلوم اإلنسانية، وتشمل 

والتاريخ، واجلغرافيا، والدراسات االجتامعية، واللغتني العربية واإلنجليزية وآداهبام، بالتحديد: اإلعالم، 

 .وعلوم املكتبات واملعلومات

 :و ُتَصنَّف املواد التي تقبلها املجلة للنرش إىل األنواع التالية

 :ويشتمل عىل عمل املؤلف يف جمال ختصصه، وجيب أن حيتوي عىل إضافة للمعرفة بحث. 

  وهي مقالة علمية موجزة يشارك هبا كاتبها يف املوضوعات اخلاصة التي تعلن املجلة عنها يف  :مداخلة

 ."ملف العدد"حينها وتنرشها ضمن 

 :ة التي تتوجه بالتقويم لكتاب أو بحث أو مقال علمي، أو بالعرض له قراءوهي ال مراجعة نقدية

 .والتعليق عليه

 :العلمية وما يشبهها من أحداث علميةوهي تقارير املؤمترات والندوات  تقرير. 

 :وتستقبل املجلة ملخصات املاجستري والدكتورة يف حقول اختصاصها وتنرش  ملخص رسالة جامعية

 .منها ما يمتاز بقيمة الفتة يف منهجيته ونتائجه

 
 

 

 آالف كلمة( متضمنة امللخصني العريب واإلنجليزي، واملراجع.  10ال يتجاوز عدد كلامت البحث ) .1

 (.صفحة 15أما املراجعات والتقارير وملخصات الرسائل فال جتاوز ) .2

تجاوز تيرفق مع كل مادة مقدمة للنرش ملخصان أحدمها بالعربية واآلخر باإلنجليزية ، عىل أال  .٩

 ة(.كلم 200كلامت كل منهام )

تكتب بيانات الباحث )االسم، الرتبة العلمية، التخصص، املؤسسة التعليمية: )القسم، الكلية،  .4

باللغتني العربية واإلنجليزية، يف صفحة مستقلة يف أول البحث ثم تتبع  (اجلامعة، وعنوان املراسلة(

 .بصفحات البحث مفتتحة بعنوان البحث

متن البحث أو هوامشه أو قائمة مراجعه، رصاحة، أو بأي ال يرد اسم الباحث، أو الباحثني، يف  .5

 "الباحثني"أو  "الباحث"إشارة تكشف عن هويته، أو هوياهتم، وتستخدم بدال  من ذلك كلمة 

تعربر عن موضوع البحث، والقضايا الرئيسة التي تناوهلا،  Keywordsيضع الباحث كلامت مفتاحية  .6

( 6ية، وال يتجاوز عددها ) يف نسختيه العربية واإلنجليزوذلك بعد بيانات الباحث وقبل امللخص 

 .كلامت



 ح

 

 The World List of Scientific ُتسَتخَدم  اختصارات عناوين الدوريات العلمية كام هو وارد يف .٩

Periodicalsمل، جمم، كجم، 2وتستخدم  االختصارات املقننة دوليا ، مثل: سم، مم، م، كم، سم ،

 .ق، % ...الخ

داخل املتن وال يقبل نظام ترقيم  (name, date) رة إىل املراجع بنظام االسم والتاريخيتم اإلشا .٩

املراجع داخل املتن. وترتب املراجع يف هناية البحث هجائيا  بقائمة مستقلة واملراجع األجنبية بقائمة 

يانات مستقلة أخرى أسفل منها وال ترقم املراجع يف قائمة املراجع هنائيا . ويكون ترتيب الب

 :الببليوجرافية عىل النحو التايل

 قائمة يف أما. الصفحة ورقم والتاريخ املؤلف باسم قوسني داخل املتن يف الكتب إىل يشار -أ

 األخرى األسامء ثم األول االسم ثم( العائلة اسم) للمؤلف األخري االسم فيكتب املراجع،

الطبعة. فمدينة النرش: ثم  بيان ثم مائل ببنط الكتاب فعنوان. األسود باخلط اختصاراهتا أو

 .النارش، ثم سنة النرش

مثال:املرصي، وحيد عطية. مقدمة يف هندسة العمليات احليوية. الرياض: جامعة امللك 

 .هـ1425سعود، 

 يف أما. السطر مستوى عىل قوسني بني والتاريخ االسم بنظام املتن يف الدوريات إىل يشار -ب

األخري للمؤلف )اسم العائلة( ثم االسم األول ثم األسامء  السما بذكر فيبدأ املراجع قائمة

. فاسم " "األخرى أو اختصاراهتا باخلط األسود. فعنوان البحث كامال  بني شولتني 

الدورية خمترصا  ببنط مائل، فرقم املجلد، ثم رقم العدد بني قوسني، ثم سنة النرش بني 

 .قوسني

. جملة جامعة امللك " خليط ذي نسبة تطاير عاليةنمذجة تقطري"مثال:فقيها، أنيس بن محزة. 

 .2٩-1٩م(، 200٩(، )1، العدد )15سعود )العلوم اهلندسية(، جملد

 األخري االسم بذكر املراجع قائمة يف فرتتب(: تطبع مل علمية رسالة) املرجع كان إذا -ت

جة الرسالة سم األول واألسامء األخرى: فعنوان الرسالة، فدرفاال ،(العائلة اسم) للباحث

 )رسالة ماجستري/دكتوراه(، فمكاهنا: البلد، القسم، الكلية، اجلامعة، فالسنة(. 

مثال: الكناين، ظافر مشبب: الذات يف النقد العريب القديم، رسالة دكتوراة، السعودية، 

 .هـ14٩0قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، 

 مرتفعة بأرقام املتن يف إليها ويشار توضيحية، بمعلومات القارئ لتزويد احلوايش تستخدم -ث

 إىل اإلشارة يمكن احلاجة، وعند. املتن داخل متسلسلة التعليقات وترقم. السطر عن

 طريقة وبنفس قوسني بني والتاريخ االسم كتابة استخدام طريق عن احلاشية داخل مرجع

ختصها والتي ذكرت هبا وتفصل  استخدامها يف املتن، وتوضع احلوايش أسفل الصفحة التي

 (.بخط عن  )املتن



 ط

 

يتأكد الباحث من سالمة لغة بحثه، وخلوه من األخطاء املطبعية واللغوية وكذلك خضوعها  .٣

النرش وضوابطه املشار إليها أعاله قبل إرساله، وأي إخالل هبذه الرشوط، يرتتب عليه  إلجراءات

 .التحريره دون النظر فيه من هيئة لصاحب إرجاع البحث

 .املواد املنشورة يف املجلة ال تعرب بالرضورة عن رأي جامعة امللك سعود .10

 يرسل للباحث نسخة إلكرتونية وورقية واحدة فقط من عدد املجلة تتضمن بحثة املنشور . .11

 

 

  تعبئة من القائمة، ثم  "طلب نرش بحث"يرسل الباحث بحثه عرب موقع املجلة، وذلك بالضغط عىل

النامذج واتباع اإلجراءات املطلوبة، وال تقبل املجلة البحوث املطلوب نرشها عرب إيميل املجلة وال 

 .بالربيد الورقي

  ُيعد إرسال الباحث بحثه عرب موقع املجلة اإللكرتوين تعهدا  من الباحث/الباحثني بأن البحث مل يسبق

هة أخرى حتى تنتهي إجراءات حتكيمه فـي نرشه، وأنه غري مقدم للنرش، ولن يقدم للنرش فـي ج

 .املجلة

 هليئة حترير املجلة حق الفحص األويل للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه. 

 ختضع مجيع البحوث، بعد إجازهتا من هيئة التحرير، للتحكيم العلمي عىل نحو رسي. 

  رأهيام، أرسل إىل ثالث يرسل البحث إىل اثنني من املحكمني املختصني يف موضوعه فإن اختلف

 .ويكون رأيه حاسام  

 البحوث التي يقرتح املحكمون إجراء تعديالت عليها تعاد ألصحاهبا إلجراء التعديالت. 

  عند قبول البحث للنرش، ال جيوز نرشه يف أي منفذ نرش آخر ورقي أو إليكرتوين، دون إذن كتايب من

 .رئيس هيئة التحرير

 رشها دون إبداء األسباب.يبلغ أصحاب البحوث املرفوض ن 
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والعلوم  من املجلد الواحد والثالثني يف حقل اآلداب الثالثتسعد هيئة حترير جملة اآلداب أن تقدم لقرائها العدد 

ا بام َضّمه من أبحاث متخصصة، أسهم فيها الباحثون يف إثراء جماالت اإلنسانية الذي جاء غنيا   ملعرفة، فجاء ا  وثريَّ

ا يف قسميه العريب واإلنجليزي، فقد احتوى عىل   .التخصص بحوث يف حقل عرشةهذا العدد متنوع 

 :ي، هأربعة بحوثففي حقل اللغة العربية تضمن العدد 

 .("املضطهدة الفضيلة" أو حتب نوب) ملرسحية حجاجي –لنبوية موسى حتليل تداويل  املرسحياخلطاب  -1

 .التارخيي والتخيييل يف اخلرب -2

 .قراءة يف بنية السفر بني أدب الرحلة ورواية السرية، كتاب: أيام برازيلية نموذجا   -٩

 .حالم مستغانميأل "ذاكرة اجلسد"انفعال التخييل يف املتوالية املونولوجية يف رواية  -4

 :، هوا  تضمن العدد بحث ا واحد علم املعلوماتويف حقل 

 .خدمات املعلومات يف مراكز مصادر التعلُّم بمدارس البنات بمدينة الرياض -1

ا يف حقل   :، هوا  اإلعالم فتضمن العدد بحث ا واحدأمَّ

دراسة )رؤية القائمني باالتصال يف القنوات الفضائية لتأثري البث املبارش عىل تطور الوظيفة اإلخبارية للقنوات  -1

 (.كيفية

 :ثالثة بحوث هيويف حقل الدراسات االجتامعية تضمن العدد 

 .جا  برنامج منتصف الطريق أنموذ :دور الرعاية الالحقة يف منع االنتكاسة بعد التعايف من اإلدمان -1

 .املساندة االجتامعية وعالقتها باملشاركة املجتمعية التطوعية للمرأة يف تنمية املجتمع -2

 .احلوار األرسي يف املجتمع السعودي من منظور اجتامعي -٩

 :بحثا  واحدا  هوويف حقل اللغة اإلنجليزية احتوى العدد 

 .حالة للناطقني باللغة العربيةقيود الفرتة احلرجة عىل اكتساب اللغة الثانية: دراسة  -1

عىل أن  وجاءت هذه األبحاث بصورهتا احلالية بعد قراءة واعية ومتأنية من املحكمني والباحثني، الذين حرصوا

 .تكون فيها اإلضافة العلمية املنشودة

م شكري خال  ن أثروا هذهجلميع الباحثني الذين وثقوا باملجلة واملحكمني الذي ا  صوال يسعني هنا إال أن ُأقدر

 األبحاث العلمية بملحوظاهتم النرية والدقيقة، وأحكامهم السديدة، وأشكر زمالئي يف هيئة التحرير، كام أشكر

للمجالت  أبنائي املوظفني والعاملني ومجيع القائمني عىل أعامل املجلة، وأشكر إدارة اجلامعة عىل دعمها املستمر

د لظروف إدارية خارجة عن إرادة اهليئة، ونعد القارئ الكريم بانتظام ونعتذر عن تأخر إصدار هذا العد العلمية،

 .وأسأل اهلل أن يوفقنا وإياكم ملا فيه اخلري والربكة األعداد يف قادم األيام

 

 س هيئة حترير جملة اآلدابئير
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 حجاجي ملرسحية )نوب حتب أو  -حتليل تداويل : اخلطاب املرسحي لنبوية موسى

 ("الفضيلة املضطهدة"

 التارخيي والتخيييل يف اخلرب 

32 

  كتاب أيام برازيلية نموذجا  : بني أدب الرحلة ورواية السرية السفر بنيةقراءة يف 

23 

 ألحالم مستغانمي "ذاكرة اجلسد"يف رواية  انفعال التخييل يف املتوالية املونولوجية 

75 

 خدمات املعلومات يف مراكز مصادر التعلُّم بمدارس البنات بمدينة الرياض 

93 

 تطور الوظيفة  رؤية القائمني باالتصال يف القنوات الفضائية لتأثري البث املبارش عىل

 دراسة كيفية: اإلخبارية للقنوات

32 

 برنامج منتصف الطريق : دور الرعاية الالحقة يف منع االنتكاسة بعد التعايف من اإلدمان

 أنموذجا  

903 

 املساندة االجتامعية وعالقتها باملشاركة املجتمعية التطوعية للمرأة يف تنمية املجتمع 

929 

 احلوار األرسي يف املجتمع السعودي من منظور اجتامعي 

979 
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 قيود الفرتة احلرجة عىل اكتساب اللغة الثانية: دراسة حالة للناطقني باللغة العربية 
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 اخلطاب املرسحي لنبوية موسى

 ("الفضيلة املضطهدة"حجاجي ملرسحية )نوب حتب أو  -حتليل تداويل 

 أمحد عبد احلميد عمر

 األستاذ املساعد بعلم اللغة، كلية اآلداب، جامعة عني شمس

 هـ (0/4/0440هـ، وقبل للنرش يف 02/8/0442)قدم للنرش يف 
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Abstract. Nabawiyyah Mūsā, an Egyptian pioneer of educational reform, wrote a play to which the historians of 

feminist theatre in Egypt did not pay attention, but it was recently re-exposed. The play is depicted in Pharaonic 

settings, allegorically used by Mūsā to recite her conflict against some staff of education at that time (1932). This 
study is aimed at analyzing the play as a discursive event from a pragmatic-argumentative perspective in an 

attempt to identify the wholistic meaning of the play and the informative and persuasive effects at stake. Levels of 

communication in plays are first envisioned in terms of specific speakers/writers communicating and the nature of 
speech acts performed. The author then conceptualizes the pragmatic-argumentative analysis by suggesting the 

terms: “pragmatic behavior” and “argumentative term”. Instead of concentrating on pragmatic phenomena 

manifested in separate scenes as previous studies did, the author analyzes the scenes in a sequential manner. The 

study is concluded by viewing the play as an allegory, an extended conceptual metaphor, aimed by Mūsā at 

conceiving educational/cultural affairs in terms of religious ones. As a consequence, the readers may see her 

conflict against staff of education as hyperbolic. 
Keywords: Nabawiyyah Mūsā, pragmatics, argumentation theory, speech act of fiction-making, allegory, 

feminism. 
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 مقدمة.0

يسعى هذا البحث إىل تطوير املعاجلة التداولية للخطاب 

املرسحي العريب، ودجمها باملقاربة احلجاجية، وصوال إىل 

التي يسعى املؤلفون إىل بّثها عرب  حتديد الدالالت املقاصدية

النصوص املرسحّية ودور التشكيل اللغوي واحلجاجي يف 

جعل تلك الدالالت مقنعة ومؤثرة. استلزَم ذلك مراجعَة 

املؤلفات السابقة يف هذا املضامر مراجعة نقدية، والتأسيس 

ملفاهيم جديدة تدمج ما هو لغوّي تداويّل بام هو حجاجّي 

ملا هو مجايّل وثقايّف. ووقَع االختيار عىل إقناعّي خدمًة 

( ملا هلا من "الفضيلة املضطهدة"مرسحية )نوب حتب أو 

رائدُة العمل  0330أمهية تارخيية وثقافية؛ إذ كتبتها عام 

التي حظيت مؤلفاهتا الرتبوية  0النسوي، نبوية موسى،

والفكرية بعناية الدارسني، غري أن هذا النص املرسحي مّر 

لكرام. وتبدو املرسحية كاشفًة عن توترات اخلطاب مرور ا

النسوي يف إحدى رشائحه املهمة. باإلضافة إىل ذلك، تيضء 

املعاجلة مشهدا منسيا من مشاهد املرسح النسوي ما قبل 

0350 . 

يغلب عىل املرء الظن أن املرسحيات التي كتبتها نساء 

ادرة. قليلة بل ن 0350مرصيات يف مرحلة ما قبل ثورة يوليو 

تدعم هناد صليحة وسارة عناين هذا التصور بتعداد األسباب 

التي قد تكون قد أدت إىل ذلك، والتي كان من بينها اخلطاب 

الديني املهيمن الذي وضع دعوات حترير املرأة يف خانة 

اإلحلاد واهلرطقة، واصًفا مطالبات النساء باحلقوق املتساوية 

انتهاٌك للواجبات بأهنا نوع من االنحالل األخالقي و

الزوجية، ومضفيا طابعا من اإلثم عىل فكريت احلوار واخلالف 

يف الرأي )اللذين مها عامد أي عمل درامي( يف حد ذاهتام. 

مل يكن "وتنتهي صليحة وعناين إىل أنه يف ضوء تلك الظروف 

                                                           
. عمل والدها ضابطًا ابجليش املصري 1881ولدت نبوية موسى ابلزقازيق عام   1

وكان ميسور احلال. سافر إىل السودان، وتويف دون أن تراه ابنته، فنشأت يتيمة 
األب على يد أم قوية مؤثرة. التحقت ابملدرسة السنية للبنات رغم معارضة األسرة 

ى شهادة البكالوراي متحدية إرادة وسطوة التقاليد، وكانت أول مصرية حتصل عل
مستشار التعليم اإلجنليزي آنذاك، املسرت )دانلوب(، كما كانت أول انظرة مصرية 
ملدرسة ابتدائية. تسبب طموحها غري احملدود وتشددها األخالقي يف أن تصطدم 
ابلكثريين ما بني موظفني مصريني وإجنليز؛ مما أدى إىل تعرضها ظلما للفصل من 

، لكنها واصلت رسالتها التعليمية يف 1291ملدار  احلكومية يف عام العمل اب
مدار  خاصة من بينها مدار  بنات األشراف ابإلسكندرية. نشرت نبوية موسى 
الكثري من املقاالت بصحف )مصر الفتاة( و)املؤيد( و)السياسة( و)األهرام(، كما  

. وافتها املنية 1299و 1291كتبت يف جملة الفتاة اليت أصدرهتا فيما بني عامي 
بعد كفاح طويل انتصارا حلق املرأة املصرية يف التعليم. للمزيد، انظر:  1291عام 

 (.1229(، و)أبو اإلسعاد، 1222)موسى، 

. غري أهنام "متوقعا أن تظهر كاتبات مرسحيات يف مرص

التي أدت إىل حدوث تغري  تعودان فتعددان بعض األسباب

جزئي طفيف يف هذا الوضع، من بينها صعود خطاب حترير 

املرأة واكتسابه دعام بني املثقفني، خصوصا يف أعقاب ثورة 

، والنظر إىل فنون الدراما نظرة أخالقية إجيابية تنفي ما 0303

التصق باألذهان من ارتباطها باالنحالل والفجور، إضافًة إىل 

شاء مدارس الفتيات والسامح للمرأة املرصية التوسع يف إن

، Enany وعناين Selaiha بااللتحاق باجلامعة )صليحة

 (.603-606: ص ص 0202

ثم تعرج صليحة وعناين رسيعا عىل ذكر رائدات الكتابة 

، 0350و 0300املرسحية اللوايت ظهرن فيام بني عامي 

بة عام فتذكران ابتداء مرسحية مي زيادة )يتناقشون( املكتو

واملدَرجة ضمن كتاهبا املعنون بـ )املساواة(، ثم  0300

والتي عنواهنا )عىل الصدر  0303مرسحيتها التي كتبتها عام 

الشفيق( وقد خلعت عليها مي زيادة رصاحة لقب 

بخالف األوىل. بعد ذلك بعقد، تكتب الرائدة  "مرسحية"

املرسحية العظيمة، دولت أبيض، مرسحيتني، مها )دولت( 

و)الواجب(، وقد ضاعت خمطوطتا املرسحيتني لألسف 

الشديد. وأخريا، تشري صليحة وعناين إىل مرسحية )كسبنا 

الربيمو( التي كتبتها صويف عبد اهلل، وهي دراما اجتامعية 

تدور حول صنوف املحن واملعاناة التي متر هبا الطبقات 

الدنيا، وقد قدمت عىل خشبة املرسح القومي يف موسم 

0350 – 0350 . 

مل تلتفت صليحة وعناين إىل مرسحية )نوب حتب أو 

التي تدور أحداثها يف أجواء فرعونية  0("الفضيلة املضطهدة"

قصدت هبا نبوية موسى أن تسقط عىل أوضاع مرص احلارضة 

وقد حظيت املرسحية حلسن احلظ بعناية  3آنذاك كام تتصورها.

األعىل للثقافة األستاذ شعبان يوسف، فأعاد نرشها باملجلس 

                                                           
2
بعض طبعات املسرحية املتوفرة على الشبكة العنكبويتة ال تتضمن العنوان الثاين   

 النسةة األصلية املطبوعة وقت "الفضيلة املضطهدة"، غري أن هذا العنوان وارد يف
 أن كانت نبوية موسى ماتزال على قيد احلياة.

تدور املسرحية حول ضابطة دار النظام بدير آمون بطيبة زمن احتالل اهلكسو    9
، اليت تصر على أن تسود دوَر التعليم الفضيلُة، واقفة يف لشمال مصر، نوب حتب

وجه كهنة الدير الذين يريدون أن يقيموا عالقات آمثة ابملعلمات. يدبر الكهنة 
مكيدًة لنوب حتب مستغلني عالقتهم مبلك اهلكسو ، متهمني إايها ابلكفر 

الشرفاء،  والطعن يف أعراض رجال الدين. مبساعدة من بعض الكهنة ورجال القضاء
أتخذ نوب حتب حذرها وحتتفظ مبستندات خبط يد الكاهن األكرب تدينه ومتيط 
اللثام عن مؤامرته. بعد عامني قضتهما يف السجن ظلما، خترج نوب حتب لتحاكم 
أمام الفرعون ورجال القضاء والكهنة، وتظهر براءهتا بفضل حيطتها أوال وإصرار 

 اكمتها وفقا ألسس العدالة اثنيا.  الفرعون وبعض القضاة على أن جتري حم
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م هلا قراءة رسيعة، سلَّط فيها 0202بمرص )موسى،  (، وقدَّ

الضوَء عىل أثر التجارب احلياتية لنبوية موسى وطبائعها 

النفسية يف تشكيل رسالة املرسحية وطبيعة الرصاعات 

 املهيمنة عليها.

 

 احلجاجي للنص املرسحي-يف أسس التحليل التداويل. 0

حتب( لتغري حمّلَلها بالنظر إىل إن مرسحيًة مثل )نوب 

النص اإلبداعي بوصفه انعكاًسا مرآويا للواقع اخلارجي، 

سواء متثل ذاك الواقع يف الطبيعة النفسية اخلاصة ملبدعته، أو 

يف خصوصية اللحظة التارخيية التي ُأنتج فيها، أو يف الوعي 

االجتامعي للطبقة التي انتسبت إليها املؤلفة حلظة إنتاج 

، وربام متثَّل الواقع اخلارجي يف الثقافة وأنساقها بام النص

تشتمل عليه من رصاع األنساق الظاهرة واملضمرة. يقَوى 

للنص الذي  "الرسالية"هذا اإلغراء عند النظر يف الطبيعة 

وضعت كاتبته نصب عينيها أن يضطلع بإيصال رسالة تتعلق 

سياسية. بمؤسسات التعليم يف عالقتها باإلدارة والسلطة ال

ولقد التفت األستاذ شعبان يوسف إىل هذا الطابع االنعكايس 

املرآوي يف مقدمته التي كتبها للنص مقدما إياه لقارئ األلفية 

نوب حتب أو الفضيلة املضطهدة "اجلديدة حتت عنوان 

والذي يعقد مقارنات دقيقة "، قائال: "والرومانسية املرصية

املبثوثة يف مقاالهتا، وكتابتها بني أفكار الرواية، وأفكار نبوية 

عموما، سيخلص إىل أن الرواية تلّخص يف شكل أقنعة حياة 

)موسى،  "نبوية موسى ذاهتا، واعتقادها يف كل ما تفكر فيه

(. وتقول املؤلفة نفسها يف مقدمة املرسحية: 00: ص 0202

نُْتها كثريا من احلوادث الشهرية التي حدثت يف " وقد ضمَّ

األخرية فهي صورة حقيقية ألخالق بعض  مرص يف عهودها

الشخصيات املعارصين وتأثري التطورات السياسية فيهم. 

وفيها كثري من املناقشات العلمية واألخالقية التي يدور 

البحث فيها اآلن، فهي صورة تارخيية للعرص احلايل طبقت 

: 0202)موسى،  "متام التطبيق عىل عرص قدماء املرصيني

 –يقة االنعكاسية يف النظر إىل النصوص (. هذه الطر03ص 
 عن تتغافل إنام – والواقع األدب بني الربط يف أمهيتها عىل

 األدبية للنصوص املخصوصة واجلاملية االتصالية الطبيعة

ي أنتجها، وتنفي عن الذ الواقع عن متاميزة مستقلة كوقائع

 النص املدروس أي قيمة داللية أو مجالية مضافة ملضمونه.   

ميُل يف هذا البحث إىل االعتامد عىل مناهج لغوية الكتناه أ

يتشكل اخلطاب "طبيعة اخلطاب املرسحي حمل النظر؛ إذ 

النيص من أبنية لغوية؛ األمر الذي يقتيض من أية مقاربة 

علمية له أن تتأسس عىل اللغة، باعتبارها أهم متغري مناسب 

 (. واالنطالق من لغة08: ص 0330)فضل،  "لطبيعته

النص ليس أمرا بالغ الفائدة يف ضوء الطابع العلمي له 

فحسب، بل هو كذلك رضورة لتجاوز الثنائية التقليدية التي 

 عىل – اللغة"مزقت دراسة األدب بني أشكاله ومضامينه؛ إذ 

 النص كيان هي بل النص، "يف" عنرصا ليست – احلقيقة

 يستغني ال اللساين املنهج أو اللغوي املدخل أن واحلق... كله

ا نظري سندا األديب النقد يمنح اللغة فعلم األديب، الناقد عنه

 يف اهتامماته بحكم –بوصفه رضورة؛ وعىل هذا فالناقد اجليد 

 لغوي هو – والفنية البالغية مجالياته وكشف النص حتليل

 "لغته حدود خارج أديب نص ألي وجود ال أن علام جيد،

(. وإذا كانت لغة اإلبداع 03، 08 ص ص: 0228 شلبي،)

 – غالبا –القصيص تتوزع بني رسد مهيمن وحوار حيتل 
ال يملك وسيلة "ساحات ثانوية، فإن املؤلف املرسحي م

للتعبري عن رؤاه وأفكاره إال احلوار؛ فاحلوار وحده هو املادة 

اللغوية التي يشكل منها الكاتب بنية عمله املرسحي: هو 

لتي يشغل هبا مساحات عمله املكانية األداة الوحيدة ا

والزمانية واألحداث واملواقف، وهو مفتاح الشخصيات 

وراسم حدودها، وهو اخلط الذي تبدو عليه منحنيات 

)العبد،  "الرصاع بني تلك الشخصيات صعودا وهبوطا

(. وهنا ُيثار السؤال: إذا كان للغة النص 030: ص 0383

دًة يف احلوار بني الشخصيات املتخّيلة تلك  املرسحي متجسِّ

األمهية، فام الطرائق املنهجية املمكنة ملقاربة لغة احلوار 

 املرسحي؟ 

لقد ظفر اخلطاب املرسحي بعناية داريس التداولية من 

الغربيني والعرب عىل حد سواء. ويذكر املرء يف هذا السياق 

اخلطاب متثيل "الدراسة الرائدة لعمر بلخري التي عنواهنا 

دراسة بعض الظواهر التداولية يف اللغة العربية  للعامل:

(، وقد تبعه 0336)بلخري،  ")اخلطاب املرسحي نموذجا(

آخرون يف هذا املضامر مل يقدموا جديدا يمكن إضافته ملا 

إمجاال، ومع التسليم  4اقرتحه بلخري يف حدود معرفة الباحث.

 بجدة هذه الدراسات وجرأة طرحها، فقد كان مهها االنطالق

من النصوص إليضاح النظرية )متبعني يف ذلك آن أوبرسفيلد 

                                                           
أذكر منها على سبيل املثال ال احلصر حبث األستاذة فطومة حلمادي حول   9

تداولية اخلطاب املسرحي يف "عصفور الشرق" لتوفيق احلكيم، ومذكرة الباحثة جناة 
حجيلي لنيل شهادة املاجستري حتت عنوان حول تداولية اخلطاب املسرحي يف 

( و)حجيلي، 9008ب ملكا" لتوفيق احلكيم. انظر: )حلمادي، مسرحية "أودي
 ( على التوايل.9011
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Ubersfeld (0380يف كتاهبا املعنون بـ ) "قراءة املرسح" 

Lire le theatre وليس من النظرية لتحقيق مزيد من فهم ،)

النصوص وطرائق اشتغاهلا يف السياقات االجتامعية 

الذي  لالتصال، وهذا ما ظهر يف التقسيم الغالب عليها مجيعا

يضم موضوعات من قبيل اإلشاريات ومضمرات القول 

واألفعال الكالمية، يرشحها الباحثون، ثم يوردون من 

النصوص ما يوضح هذه األمور النظرية، مع قليل من 

اإلشارة إىل الدالالت املقاصدية، ناهيك عن أبعادها اجلاملية 

إن عملنا هذا ليس حتليال "املخصوصة. يقول بلخري رصاحة: 

نقديا لنصوص مرسحية، وال حماولة نسعى من خالهلا إىل 

وضع منهجية نقدية لتحليل املرسحية. إن ما هندف إليه هو 

)بلخري،  "الفهم األوضح واألشمل للنمط التداويل للغة

(. وإن يكن هذا األمر مفهوما يف بواكري 6: ص 0336

البحث حني يكون إيضاح النظريات حمطَّ تركيز الباحثني، فال 

مربر ملواصلة هذا النزوع البحثي بعد أن استوت النظرية عىل 

 5سوقها عرضا ورشحا وتطبيقا.

 

 مستويات االتصال يف النصوص املرسحية 0.  0

للنص املرسحي،  يتبنى هذا البحث تصورا اتصاليا

بوصفه يتشكل من مستويات مرتاكبة من االتصال يف 

سياقات، بعضها فعيل وبعضها متخيل. يف السياقات املتخيلة 

حياول املؤلُف قدَر استطاعته ووفقا ملا يرى حتقيَقه من مقاصد 

تداولية ومجالية حماكاَة سياقات االتصال الفعيل يف احلياة 

االتصال يف هذه السياقات مجيعا الواقعية. يتبادل القائمون ب

إنجاَز األفعال الكالمية. ويف أي نص مرسحي ثمة ثالثة 

مستويات لالتصال اللغوي تتاميز فيام بينها يف ضوء اختالف 

القائمني بعملية االتصال، وطبيعة األفعال الكالمية التي 

 يؤدوهنا. 

صيف  ( أ ، ُتنِجز الشخصيات املستوى األول، أو املشخَّ

ة كل أنواع األفعال الكالمية؛ ما بني أفعال إخبارية املتخيَّل

مثل التقرير والتأكيد والظن، وأفعال توجيهية مثل األمر 

واالستفهام، وأفعال تعبريية مثل توجيه الشكر والتعبري 

عن مكنون النفس من حزن أو فرح أو غضب، الخ، 

                                                           
من ابب التمييز ابلتضاد جتدر اإلشارة إىل دراسة أمحد جماهد حول مسرح   9

فصول ستة يعاجل يف كل منها مسرحيًة مكتملًة إىل  اليت قسمت صالح عبد الصبور
لوجية ما يشاء ملقاربة النص لصالح عبد الصبور، منتقيا من األدوات السيميو 

املدرو ، واضعا املنهج يف خدمة النص ال النص يف خدمة املنهج. للمزيد، انظر: 
 (.  9001)جماهد، 

وأفعال تعهدية مثل الوعد والوعد املرشوط والتهديد، 

فعال اإلعالنية مثل افتتاح مؤمتر أو عقد قران وأخريا األ

(. هذه األفعال الكالمية Searle،  0365)انظر: سريل 

املنَجزة هي الوحدات املشكلة للحوار؛ فالشخصيات ال 

تتبادل الكلامت بقدر ما تتبادل إنجاز األفعال الكالمية؛ 

فاألسئلة تناظرها إجابات، والعروض يناظرها القبول أو 

رح وجهات النظر واحلجج الداعمة هلا الرفض، وط

يناظرها طرح وجهات نظر مضادة وحجج مغايرة، أو 

القبول بوجهة النظر املطروحة ببساطة. ال يسري احلوار يف 

 – التحليل سيبني كام –أي نص مرسحي هبذه السالسة 
 عن االنحرافات صنوف كل نجد أن املتوقع من بل

 هلا ُيستجاب ال مثال فاألسئلة عليها؛ املتواضع املسارات

 مضادة، بأسئلة ربام بل الداوم، عىل إجابات بتقديم

 لتبادل املثالية املسارات عن االنحرافات هذه. وهكذا

احلواري للسامت النفسية  المية هي التمظهرالك األفعال

للشخصيات وألوضاعها االجتامعية، أو للدقة لتصورها 

حول وضعياهتا االجتامعية. جتّسد تلك االنحرافات 

 مقاصد الشخصيات وطبيعة عالقاهتا بعضها ببعض. 

، ُينجز مؤلِّف النص املستوى الثاين، أو الرسايلّ يف  ( ب

النص  "رسالة"جمموعة من األفعال الكالمية تشكل معا 

املرسحي، وهي ما يقصد املؤلف إيصاله لقرائه من خالل 

الطريقة املخصوصة التي ُيشّكل هبا حواره املرسحي، 

وخيتط من ثم مسارات الرصاع الدرامي. إذا ختيلنا مثال 

أن كل الشخصيات التي تتوىل مناصب دينية يف مرسحية 

ما تراوغ وتكذب وختالف أبسط قواعد الفضيلة، فإن لنا 

ستنتح يف ضوء هذه األفعال الكالمية أن املؤلف ُينِجز أن ن

فعال كالميا إخباريا عىل مستوى أعىل، مضمونه القضوي 

أو  "رجال الدين ال يتمتعون بام ينادون به من فضائل"أن 

 "رسالة"أي مضمون قضوّي آخر مشابه. معنى ذلك أن 

العمل ال يمكن اختصارها فيام تقوله شخصية ما من 

مل، مهام جرى تصدير أفعاهلا وأقواهلا، بل شخصيات الع

هي عىل الدوام حمصلُة ما يمكن استنتاجه من تبادالت 

 األفعال الكالمية بني الشخصيات. 

، هناك األفعال التخيييلواألخري، أو  املستوى الثالثيف  ( ت

الكالمية التي ينجزها املؤلف إبداعيا داعيا املتلقني إىل 
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ولنتأمل املقتطف  6رسحية.ختيل املحتوى املرسود عرب امل

 اآليت من املرسحية:

كيف صحتك يا سيدة نوب حتب؟ وما حال دار فتاح:

 النظام يف عهدك اآلن؟

ص، تنجز الشخصية املتخيَّلة،  يف املستوى األول، املَُشخَّ

فتاح، فعلني كالميني توجيهيني، يتمثالن يف توجيه 

 سؤالني، لكل منهام مضمونه القضوّي. ويف املستوى

الثالث، التخيييل، فإن املؤلفة، الشخص الواقعي 

املعروف نبوية موسى، ُتنجز فعال كالميا ختييليا تدعونا 

فيه إىل ختيل شخصية ُتدعى فتاح وهي تتلفظ هبذه 

 األقوال.

رابعا يظهر يف  يمكن للباحث أن يقرتح مستوى اتصاليا ( ث

حالة العرض املرسحي فحسب، وهو ذلك الذي 

يتواصل املمثلون من خالله مبارشة مع اجلمهور، كام يف 

حاالت كرس اإلهيام مثال، وفيه يتحول املمثلون )ومن 

ورائهم املخرج( إىل مؤلفني موازيني يشكلون دالالت مل 

تكن واردة يف النص األصيل، أو يصّدرون دالالٍت 

املؤلف يف نّصه، أو ينتجون ألجزاء بعينها من أوردها 

 النص دالالت مغايرة. 

وبغض النظر عن املستوى االتصايل الذي ُينَجز فيه أيٌّ 

 –من األفعال الكالمية السابقة، فإن املشرتك بني هذه األفعال 
 رشوطا ثمة أن هو - الكالمية األفعال كل يف احلال هي كام

يلزم توفرها  Felicity Conditionsالنجاح  برشوط تعرف

                                                           
تثري األعمال األدبية مشكلة ملنظري األفعال الكالمية حني حياولون تصنيف ما   1

أن تكون جمرد  يؤديه األدابء من أفعال كالمية على املستوى التةييلي؛ انفني ابلقطع
أفعال إخبارية ألهنا ببساطة ال ُتدرك من قبل منشئ اخلطاب أو متلقيه بوصفها 
مطابقة للواقع، وهي ليست ضراب من الكذب بطبيعة احلال إذ مثة اتفاٌق مسبق بني 
األديب وقرائه على أن املضامني القضوية املطروحة يف األعمال األدبية متةّيلة، أي 

إضافة فئة  Lanserضرورة. حال هلذه املشكلة، تقرتح النسر خماِلفة للواقع ابل
سادسة إىل تقسيم سريل اخلماسي لألفعال الكالمية تسميها األفعال االفرتاضية 

hypotheticals  يطرح املتكلم من خالهلا تصورا حول وجود بديل، ويلزم نفسه
أنه ال  (. يرى دارسون آخرون920: ص 1281بتمثيله على حنو متَّسق )النسر، 

أن ما يقوم به األديب على  Currieحاجة إىل اقرتاح فئة سادسة. يقرتح كوري 
-fictionاملستوى التةييلي هو إجناز ألفعال كالمية تعرف أبفعال التةييل 

making  وهي فئة فرعية تندرج ضمن األفعال التوجيهية، وفيها يدعو املتكلم
(. يرتتب على هذا 99-90ص ص : 1220املستمع إىل ختّيل عامل بديل )كوري، 

التصور أن السامع ميكنه قبول الدعوة أو رفضها ابلنظر إىل املضمون الذي يُدعى 
-لتةيله يف مالءمته لرغبات اجلمهور وميوله ذات الصلة، وهذا ما ركز عليه جارسيا

يف صياغته لشروط النجاح لفعل التةييل  Garcia-Carpenteroكاربنتريو 
 (.991-990: ص ص 9019اربنتريو، الكالمي )جارسيا ك

ليتحقق الفعل الكالمي حتققا سليام. تنقسم الرشوط إىل 

، وهي التي جيب Identity Conditionsنوعني: رشوط اهلوية 

توافرها لتحقق األثر االتصايل، أي أن يفهم القارئ )أو 

املتلقي إمجاال( أن الكاتب )أو منشئ اخلطاب إمجاال( ينجز 

؛ أي يفهم األول أن األخري يوّجه له فعال كالميا من نوع ما

سؤاال أو يوضح أمرا أو يلقي عليه بتهديد، الخ. أما النوع 

 Correctnessالثاين من الرشوط فيعرف برشوط الصحة 

Conditions ق األثر التفاعيل، أي أن يقدم ، ويتعلق بتحقُّ

متلقي اخلطاب االستجابة التي يقصد منشئه إىل حدوثها؛ فقد 

قي مثال أن منشئ اخلطاب يطرح حججا دعاًم يدرك املتل

لوجهة نظره )وهكذا يتحقق األثر االتصايل للفعل الكالمي( 

لكن األثر التفاعيل )وهو أن يقتنع املتلقي بوجهة النظر 

ق لسبب أو  املطروحة يف ضوء احلجج الداعمة( ال يتحقَّ

 آلخر.

سة بطبيعة احلال، ال تسري األمور عىل نحو مثايّل يف املامر

العملية، داخل النص املتخيَّل أو خارجه؛ فقد يعرّب ظاهُر 

التلفظ عن فعل كالمي ما ويكون املقصود فعال كالميا آخر 

)كام يف حالة االستفهام البالغي بصوره املختلفة(، ويكون 

املتكلم أو الكاتب قد أنجز فعال كالميا غري مبارش، وقد ال 

االتصالية و/أو  تتوّفر الرشوط الالزمة لتحُقق اآلثار

التفاعلية عىل النحو الذي يكون كاشفا عن طبائع 

الشخصيات، ومنبئا باملسارات الدرامية املحتملة لألحداث، 

ومبينا عن احتاملية قبول القراء لتلك املسارات. قد تكون 

اجلوانب األخرى للبحث التداويل كاشفة عن هذه الطبائع؛ 

ع حتليل استخدام فباإلضافة إىل األفعال الكالمية، بوس

الشخصيات املتخيلة لإلشاريات، واالفرتاضات املسبقة، 

واالستلزامات احلوارية )للمزيد حول هذه اجلوانب، انظر: 

( أن يكون ذا فائدة يف هذا 06-3: ص ص 0200نحلة، 

املسلك "الصدد. وبناًء عليه، يقرتح هذا البحث مفهوم 

ن الطرائق التي مجلة الدالالت املتحصلة م"بوصفه  "التداويل

تستخدم هبا الشخصية املتخيلة اللغة يف سياق اتصاهلا بغريها 

من الشخصيات وباجلمهور يف حالة العرض املقدم عىل 

 ."خشبة املرسح

  

 احِلجاج: يف القلب من الدراما واحلوار 0.  0

 فيام احلوار – مرسحية أي –ال تقيم شخصيات املرسحية 

 لساهنا يستنطق أن للمؤلف حيلو ما منها كل تقول بأن بينها

لرؤى، وا األفكار حول الرصاع هو الدراما جوهر إن بل به،
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أي اخلالف يف وجهات النظر. وال تطرح الشخصيات 

وجهات نظرها غفال عن الرباهني واألسباب؛ فالرصاع 

الدرامي ال ينبني عىل تعارض التصورات يف مستواها 

املنطق الكامن  األبسط، لكنه يقوم يف جوهره عىل تعارض

خلف تلك التصورات، وهذا ما جيعل من التحليل احلجاجي 

للحوار الدرامي أمرا رضوريا للكشف عن الطبقات العميقة 

للرصاعات الدرامية. وتشتد الرضورة يف حالة النص 

املرسحي املدروس، وقد ركزت الكاتبة جهدها عىل إبراز 

ي تقرتب النص واضحًة جلية، فكثرت املقاطع الت "رسالة"

باملونولوج من الوعظ واخلطابة، ودعمت تلك املقاطع النثرية 

 بمقطعات شعرية تعرب عن الفكرة نفسها.

تتعدد تعريفات احلجاج باختالف املقاربات التي يتبناها 

الباحثون، وليس املفهوم النظري للحجاج الذي أتبناه يف هذا 

تِّصال يف البحث منبَت الصلة عن املنظور التداويل لدراسة اال

النصوص املرسحية. أدرس احلجاج مستعينا بمفاهيم اجلدل 

 vanوأدواته. يقدم فان إمرن  pragma-dialecticsالتداويل 

Eemeren  وخروتندورستGrootendorst   تعريفا للحجاج

نشاطا لفظيا واجتامعيا وعقليا يستهدف إقناع ناقد "بوصفه 

ن القضايا املرّبرة عقالين بمقبولية وجهة نظر بتقديم كوكبة م

)فان إمرن  "أو املفندة للقضية املعربَّ عنها يف وجهة النظر

(. يتوازى اجلانب اللفظي 0: ص 0224وخروتندورست، 

يف التعريف مع اهتاممي بتحليل لغة النص، ويتوازى اجلانب 

العقيل مع اهتاممي برصد عقالنية السلوك االتصايل 

طبائع الشخصيات للشخصيات املتخيلة بوصفه كاشفا عن 

ودورها يف حتريك الدراما، وأخريا يتوازى اجلانب االجتامعي 

للتعريف مع توسعتي للتحليل يف املبحث األخري ليشمل 

الرهانات الداللية للمؤلفة حني كتبت هذا النص يف سياق 

 االتصال االجتامعي الواقعي.  

واحلقيقة أن دراسَة احلجاج يف النص املرسحّي ال ُتعنى 

سب ببياِن وجهات النظر املتصارعة واحلجج الداعمة فح

لكل منها )احلجاج بوصفه منتوجا(، بل إهنا تنصب كذلك 

عىل املسارات الفعلية التي يسري احلجاج فيها )احلجاج 

بوصفه عملية(: هل يتجىل اخلالف يف وجهة النظر رصاحة أم 

ضمنا؟ وهل ُتراعى قواعد التأدُّب عند بيان وجود خالف يف 

جهات النظر؟ وما الوسائل اللغوية التي تستعني هبا و

الشخصيات املتخيَّلة لتحقيق اإلقناع؟ وهل تلتزم تلك 

الشخصيات برشوط النجاح اخلاصة بالفعل الكالمي أم ال؟ 

املسلك "اإلجابة عن أسئلة كهذه معينة عىل حتديد ما أسميه 

للشخصيات، وهو قسيم للمسلك التداويل  "احلجاجي

م يف املباحث القادمة أقدم حتليال ملشاهد  6تعريفه أعاله. املقدَّ

متتابعة حسب ترتيب ورودها باملرسحية، مركزا يف كل مشهد 

   8عىل ملمح تداويل أو حجاجي أو جامع لالثنني.

 

 املشهد االفتتاحي: داللة املفارقات التداولية. 3

ُتفتتح املرسحية باحلوار اآليت بني نوب حتب، رئيسة 

ر النظام التابعة لدير آمون، ونفرتيتي، ضابطة دار إحدى دو

 النظام:

لقد مىض عىل غروب الشمس مدة طويلة يا  نفرتيتي:

سيديت وال تزال التلميذات الاليت أمرت بعقاهبن 

باكيات يف حجرة دراستهن فهل يبقني أكثر من 

 هذا أم تأمر سيديت بانرصافهن؟

إين أشعر يا نفرتيتي أين أظلم هؤالء التلميذات  نوب حتب:

إذ أعاقبهن عىل اخلالعة والتربج مادامت 

معلامهتن هن الالئي ينرشن بينهن تلك القدوة 

السيئة بتربجهن املعيب املخجل ]...[ اذهبي يا 

نفرتيتي وارصيف هؤالء التلميذات البائسات 

الاليت قىض عليهن سوء احلظ أن يقوم برتبيتهن 

يبهن أمثال هؤالء املعلامت فيجنني عىل وهتذ

: ص ص 0202آداهبن رش اجلناية. )موسى، 

03-05.) 

للوهلة األوىل، يبدو منطوق نفرتيتي مشتمال عىل إنجاز 

فعلني كالميني، أحدمها فعل إخباري )تقرير واقع 

التلميذات(، واآلخر توجيهي )استفهام حول ما الذي ينبغي 

ا أن تستجيَب نوب حتب للسؤال فعله إزاءهم(، وكان طبيعي  

باإلجابة عليه منتقيًة أحد اخليارين )أن تبقى التلميذات مدة 

أطول أو أن ينرصفن(. غري أن نوب حتب تأخذ دورها يف 

يا نفرتيتي أين أظلم  أشعرإين "احلوار مؤديًة فعال تعبرييا 

كاشفة عن مكنون نفسها يف رٍد طال قليال  "هؤالء القتيات...

ب إىل املونولوج منه إىل احلوار، أتبعته بتفضيل فصار أقر

                                                           
من ابب اإلنصاف اإلشارة إىل أن عمر بلةري يتناول احلجاج يف رسالته حتت   1

عنوان "االحتجاج يف اللغة"، وإن كان حيتل مساحة أقل من اهتمامه بوصفه 
: ص ص 1221موضوعا فرعيا ضمن نطاق البحث التداويل. انظر: )بلةري، 

118-199 .) 
وهذا  –واحدة من املشكالت النامجة عن املنظور الذي تبنته الدراسات السابقة   8

حتليل مقتطفات حوارية متفرقة دون مراعاة  -ما أحاول جتنبه يف البحث احلايل 
ترتيب ورودها ابلنص، ومن مث إغفال التصاعد الدرامي للحبكة، وتطور الصراعات 

 الداخلية واخلارجية.
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انرصاف التلميذات عىل بقائهن. تكشف النظرة املتأنية 

للحوار عن أننا إزاء نقاش حجاجي بامتياز، وإن بدا غري 

ذلك عىل سطحه؛ فالضابطة نفرتيتي تطرح وجهة نظر 

حتفيزية، وهي تلك التي يويص فيها املحاجج بدرجات 

يد بالقيام بفعل ما أو عدم القيام به. )انظر: متفاوتة من التأك

(. عرب االستفهام، تطرح نفرتيتي 0: ص 0202فان إمرن، 

ينبغي عليك )أي: نوب "وجهة نظرها طرحا غري مبارش: 

مدللة عىل مقبوليتها  "حتب( أن تأمري برصف التلميذات

التلميذات يعانني من العقاب الذي طال "بحجة مفادها أن 

قابل تستجيب نوب حتب لوجهة النظر . يف امل"أمده

املطروحة بموافقتها مدللًة عىل مقبوليتها بطرح وجهة نظر 

أخرى تتعلق بانعدام مسؤولية التلميذات عام فعلن. املسلك 

 التداويل واحلجاجي للشخصيتني كاشف عن عدة أمور:

مراعاة قواعد التأدب واحرتام الرتاتبية داخل دار  أوال:

اعد التي ال تسمح ملن هو أقل رتبة أن النظام، تلك القو

ينبغي عليك "يصوغ وجهة نظر حتفيزية عىل نحو مبارش 

. ستلعب اإلشارة إىل رصامة هذه القواعد دورا مهام "أن ...

يف تقدير القارئ ملا سييل من أحداث؛ فالنبي الثاين لدير 

التايل من نوب حتب أن  3آمون، فتاح، سوف يطلب يف املشهد

األخالقي وتتيح له وللكاهن األعظم،  "تشّددها" تتخىلَّ عن

حايب، أن يقيام عالقة جسدية معها ومع املعلمة رودوبيس بام 

خيالف املستقر من تقاليد دور النظام. تلعب اإلشارة إىل 

االنضباط داخل دور النظام يف املشهد االفتتاحي دورها يف 

ن "إثم"تضخيم  القارئ  النبي الثاين. من ناحية أخرى، سيثمِّ

شجاعة نوب حتب يف السخرية من فتاح يف املشهد التايل؛ إذ 

كلام كان االلتزام بالرتاتبية أشد، كانت سخرية األدنى رتبة 

من األعىل دالًة عىل شجاعة استثنائية، تريد املؤلفة أن تنطبع 

 يف ذهن قارئها عن شخصية نوب حتب.   

ة نظرها يف حني تدّلل الضابطة عىل مقبولية وجه ثانيا:

باستدعاء حجة عاطفية املضمون يف جوهرها )معاناة 

التلميذات من العقاب(، تتجاهل نوب حتب متاما هذه 

األبعاد العاطفية املتعّلقة ببكاء التلميذات ومعاناهتن من 

تتعلق بـ  "حرارة"العقاب، مستدعيًة حجة أخرى أقل 

. ختلع املؤلفة من ثم عىل شخصية نوب حتب "املسؤولية"

                                                           
سرحيتها إىل أربعة فصول، ومل تقسم الفصول إىل مشاهد. قسمت نبوية موسى م 2

أستةدم كلمة مشهد هنا جوازا مبعىن االنتقال من حوار ذي موضوع معني بني 
شةصني )أ و ب( أو أكثر ) أ و ب و ج و د....اخل( إىل حوار ذي موضوع 
 مغاير بني شةصني آخرين )  و ص ورمبا أ "من املشهد السابق" و ع ...اخل(.

؛ مسؤولية املثقف أو "املسؤولية"بعا عقالنيا مسؤوال. طا

املعلم خصيصا، مفهوم مركزي سيجري التداول بشأنه مرات 

عدة بعد ذلك يف املرسحية، وسرتتبط بمفهوم آخر هو 

 02اإلرادة.

يدل تقديم نوب حتب حلجتها يف صورة فعل  ثالثا:

تعبريي عن انشغال داخيل عميق بالقضية املطروحة 

ط األخالقي يف دور التعليم ومسؤولية املعلمني )االنضبا

عنه(؛ انشغال مزدوج َشِمَل العقَل والعاطفَة مًعا. سيهيئ 

اإلبراز املبكر هلذا االنشغال فرصة قبول القارئ الستعادة 

النقاش حول هذه القضية واإلشارة املتكّررة هلا دون أن 

 يعّدها نوعا من التكرار اململ.

 

 بتبدل نربات اخلطا. 4

يف املشهد التايل مبارشة، ينخرط فتاح، النبي الثاين لدير 

آمون، ونوب حتب يف نقاش ظاهره اخلالف حول اتباع 

أسلوب التشدد أو التساهل يف الرتبية، وباطنه رغبة فتاح، 

ومن ورائه حايب، الكاهن األعظم لدير آمون بطيبة، يف أن 

مة تسمح نوب حتب بإقامة عالقات آثمة داخل أماكن إقا

الفتيات بالدير. يبدأ النقاش بعرض فتاح ملربراته الداعمة 

 للتساهل متبوعة بنصيحة:

تطلبني الكامل املطلق يف إنك يا سيدة نوب حتب  فتاح:

، وهو رضب من املحال وخييل إيل أنك األخالق

]...[  تريدين الفضيلة املجردةجتهلني الدنيا و

ونصيحتي إليك أن تتساهيل مع املعلامت فيام 

يملن إليه من التمتع بنعيم هذه احلياة، فالفتاة مل 

 زهرةختلق للتقشف وحتمل املتاعب، بل هي 

أزهاره متيتها شدة الضغط فال حترمي الكون من 

قاحلة ال حيب اإلنسان  صحراءفيصبح  ورياحينه

 (.06: ص 0202البقاء فيها )موسى، 

دى املهارة احلجاجية لنوب حتب يف قدرهتا عىل جماهبة تتب 

احلجتني اللتني ساقهام فتاح تربيرا لنصيحته )استحالة 

( بطرح زهرات مثل لينات الفتيات –الوصول إىل الكامل 

حجتني مضادتني، تفند األوىل ادعاء طلب الكامل، وتتمثل 

الثانية يف طرح استعارة مضادة تتمتع بالدرجة نفسها من 

 لشيوع، ومن ثم إمكانية القدرة عىل التأثري.ا

النفوس بطبيعتها وال خَيَْفى عليك سيدي أن  نوب حتب:

ميالة إىل الفساد، وهلذا وجب أن يكون املعلم 

                                                           
 السلطة. –الفضيلة  –نظر املبحث الساد  حول ثالثية املثقف ا  10
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مثاال كامال لألخالق حتى يضطر التالميذ إىل 

 كعجينة لينةولو قليال. والتلميذات  حماكاته

 الذي نريده. القالبنصوغها نحن يف 

كان حتليل اخلطاب احلجاجي من املنظور اجلديل  وإذا

ُيعنى أساسا بتقييم املامرسة احلجاجية من حيث التزامها 

أو خمالفتها )وحينها  reasonablenessبمعايري املعقولية 

تنطوي املامرسة احلجاجية عىل مغالطة(، فإن ما يعنينا يف 

التحليل احلجاجي للنص املرسحي ليس تقييم معقولية 

ت احلجاجية التي تقوم هبا الشخصيات املتخيلة، بقدر النقال

ما يعنينا ما يكشف عنه األداء احلجاجي من سامت 

 ما وهو –الشخصية. يدل املسلك احلجاجي لنوب حتب 

، وقادرا عىل عنيدا فكريا خصام كوهنا عن – تاليا سيتأكد

ومقارعة احلجة بسواها؛ كوهنا صاحبة عقل  اإلفحام

استثنائي. مرة أخرى سيهيئ هذا املسلك احلجاجي القارئ 

لقبول ما ستقوم به نوب حتب الحقا من حيل حتميها من 

الوقوع يف حبائل مؤامرات الكهنة الفاسدين، بمعنى قبول 

القارئ الحتاملية أن تكون تلك الترصفات قد صدرت عن 

 00ت العقلية التي لدى نوب حتب.شخصية هلا القدرا

يف املقطع التايل،  الرجاء إىلالنصيحة ينتقل فتاح من 

 ويتبادالن طرح احلجج:

... إن موالنا الكاهن األعظم قد أرسلني إليك فتاح:

يف أمرين. أوهلام: أن حتسني معاملة  رجوكأل

التي تشكو منك مر الشكوى،  السيدة رودوبيس

والثاين أن تسمحي له بزيارتك وزيارهتا ليال 

ملجرد املؤانسة ألنه حيب حديثكام، وكثرة عمله 

 أثناء النهار متنعه من زيارتكام هنارا.

إن زيارة رجال التعليم لنا ليال قد تثري حول  نوب حتب:

 عىل حرصا –اسمنا واسمهم الظنون، وإين 

 عن العدول الكاهن موالنا من ألتمس – سمعتنا

 (06: ص 0202. )موسى، هذه رغبته

، يف حني االستعطافإىل  الرجاءثم ينتقل الكاهن من 

حتافظ نوب حتب عىل مسلكها التداويل: الرفض املهذب 

الذي يراعي قواعد التأدب وحيرتم الرتاتبية املعمول هبا داخل 

 ام:الدير، وإن يكن رفًضا مدعوًما بحجج قوية عىل الدو

إنك يا سيدة نوب حتب شديدة قاسية ال ترمحني  فتاح:

من قاسوا احلب واهلوى ]...[ فلم تقسني علينا 

                                                           
 (.99 – 99: ص ص 9010انظر: )موسى،   11

إىل هذا احلد؟ ومل حترمينا التمتع بنعيم هذه احلياة 

 كباقي رجال العامل؟

إين ال أتعرض لكم يا سيدي فيام متتعون به  نوب حتب:

أنفسكم بعيدا عن دور التعليم، أما يف معاهد 

العلم وأما يف دور الثقافة فهو ما ال أسمح به وال 

يسمح به رشف التعليم ورفعته. )موسى، 

 (08، 06: ص ص 0202

أمام هذا الثبات من جانب نوب حتب، تتغري نربة خطاب 

ستعطاف إىل األمر. يصاحب هذا فتاح، فينتقل فجأة من اال

االنتقال تغري هلجة اخلطاب إىل هلجة أوضح يف رسميتها من 

وأنا "خالل استحضار ما للنبي الثاين من سلطة )

(. حياول فتاح أن هييئ لألثر التفاعيل ألوامره أن "بصفتي...

يتحقق )مستدعًيا واحًدا من رشوط الصحة(؛ فاألمر ال يقابل 

مر سلطة عىل املأمور. بالتوازي مع ذلك، بطاعة ما مل يكن لآل

حياول فتاح استغالل اإلمكانية اإلقناعية الستعارة استخدمها 

يف تناسب مع السلطة الدينية التي استحرضها للتو إىل ساحة 

اخلطاب، فإذا كان صاحب السلطة الدينية يستمد سلطته من 

يا اإلله نفسه، فربام يكون من املناسب أن يكون املرؤوس دين

 مثل مالك مطيع:

لنا أن نأمر وعليك أن تطيعي،  رؤساؤك... نحن  فتاح:

بصفتي النبي الثاين لدير آمون وبام يل من وأنا 

أن تقومي معي  آمركعىل هذه الدار  اإلرشاف

 اآلن وأن تدخيل يب إىل حجرة السيدة رودوبيس.

 أنا ال أسمح بذلك. نوب حتب:

دار أي وقت ]..[ ويل أن أدخل هذه ال رئيسكأنا  فتاح:

واتركي  كمالك طاهر رشيفأمامي  فسريي

العناد فإنه ال يناسب رقتك ولطفك النسائي. 

 (08: ص 0202)موسى، 

هي األخرى إثر إرصار  تتغري نربة خطاب نوب حتب 

فتاح عىل دخول حجرهتا بحجة تفتيش غرفة نومها، فتلجأ إىل 

التورية الساخرة اعتامدا عىل ما يف اللغة من املشرتك اللفظي، 

، "ناب"وأن لفظة )نائبة( قد تدل عىل صيغة املؤنث من فاعل 

كام قد تدل عىل املصيبة الشديدة أو ما ينزل باملرء من 

 الكوارث:

...وإذا أردَت أن تدخَل أنَت فسأرسل معك  ب:نوب حت

 نائبًة تأخذك إىل حيث تريد.

ماذا تعنني يا خبيثة بألفاظك التي تتضمن دائام  فتاح:

 معنيني؟
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ال أعني شيئا أكثر من أين أريد أن أرسل نائبة  نوب حتب:

 عني تأخذك أنت.

كفاك عبثا، وستندمني عىل هذا يوم ال ينفعك  فتاح:

 (03: ص 0202ندم. )موسى، 

ال يمنع هذا التصاعد الدرامي وما آل إليه احلوار من 

 سخونة وحدة نوب حتب من مواصلة طرح احلجج:

أنا يا سيدي ال أندم إال إذا قرصت يف عميل ومل  نوب حتب:

أقم بواجبي. وال يؤملني يشء إال تأنيب الضمري، 

وما دمُت رشيفة النفس مرتاحة الضمري فال 

ذه احلياة، وسيَّان عندي آسف عىل يشء يف ه

املوت واحلياة والفقر والغنى، فالعمر مهام طال 

البد أن ينتهي، وخري لإلنسان أن يموت شابا 

عن أن يكابد آالم الشيخوخة، وما أكل الغني 

الذهب واجلواهر، وال مات الفقري جوعا، بل 

كالمها يأكل ليعيش، وال يستطيع الفتى أن يلتهم 

الم يتحمل اإلنسان أكثر من سعة جوفه، فع

الضيم أو يفرط يف الرشف حبا يف املال وهو متاع 

 (.32، 03: ص ص 0202زائل؟ )موسى، 

يف املقتطفات السابقة تكرر نوب حتب اإلشارة 

ثالث مرات حمافظًة عىل قواعد  "يا سيدي"االجتامعية 

التأدب، وواضعًة حدا فاصال بينها وبني فتاح جيعلها يف عيون 

ىل مقاومة إغراءاته وهتديداته. وربام يرى الناظر القراء أقدر ع

يف الكلامت السابقة رضبا من امليل إىل اخلطابة والوعظ إذا ما 

انتزعناها من سياقها وحكمنا عليها باملواصفات النوعية 

للحوار املرسحي يف طوره املعارص، بيَد أن وضَع الكلامت يف 

جاجي يؤكد سياقها الزمني من منظور التحليل التداويل احل

عىل ما استنتجناه سابقا من أن املقصَد إبراز ما تتمتع به نوب 

حتب من قدرة عىل اإلقناع واإلفحام يف مقابل هتافت حجج 

أنا "خصمها؛ فهي ال تسوق حجة مفردة دعام لوجهة نظرها 

، بل تقدم دفاعها يف بنية حجاجية مركبة كام "يا سيدي ال أندم

 إىل( ‘يضاح، تشري العالمة )يصورها املخطط التايل. لإل

 نوب تقدم. باحلجة النظر وجهة تربط التي الضمنية املقدمة

 عن دفاعا لتكون منفردة إحداها تكفي ال حجج عدة حتب

نظر، بل تشكل احلجج جمتمعة دفاعا كافيا عن وجهة ال وجهة

النظر، ونكون من ثم بإزاء بنية حجاجية متعاضدة، وترقم 

وتتعدد األحرف بتعدد احلجج،  0احلجج باستخدام الرقم 

ويشري وضع الرمز الريايض بني قوسني إىل أن املناِقش مل يقدم 

حجته أو وجهة نظره عىل نحو رصيح، بل عىل نحو ضمني 

-68: ص ص 0220)للمزيد، انظر: فان إمرن وآخرون، 

60.) 

 أنا غري نادمة/ضمريي ال يؤنبني 0

 مل أقرص يف عميل

 حصول يف يتسبب العمل يف التقصري وحده( ‘0.0و)

 الضمري تأنيب/الندم

 ذلك سوى يشء عىل يأسف أن للمرء ليس( 0(.‘0.0))

 مدعاة لألسف ليس احلياة متع زوال( 0(.0(.‘0.0)))

 مدعاة ليس العمر انتهاء( أ0(.0(.0(.‘0.0))))

 لألسف

 أن البد طال مهام العمر أ0(.أ0(.0(.0(.‘0.0))))

 ينتهي

خري لإلنسان أن يموت ب 0أ(.0(.0(.0(.‘0.0))))

 شاًبا من أن يكابد آالم الشيخوخة

 مدعاة ليس املال ضياع( ب0(.0(.0(.‘0.0))))

 لألسف

الذهب  الغني أكل ما أ0(.ب0(.0(.0(.‘0.0))))

 واجلواهر

 اجلوع من الفقري مات ال ب0(.ب0(.0(.0(.‘0.0))))

 أن الفتى يستطيع ال ج0(.ب0(.0(.0(.‘0.0))))

 جوفه سعة من أكثر يلتهم

وإذا كان خطاب نوب حتب يرتكز عىل القيام بفعلني 

كالميني أساسيني مها طرح احلجج ورفض األفعال التحفيزية 

التي يقوم هبا فتاح عىل تباينها بني نصيحة ورجاء واستعطاف 

وأمر وهتديد، فإن خطاب فتاح تتغري نربته تغريا مفاجئا عىل 

ا يف األداء احلجاجي نحو ما َبيَّنَّا. ُيظهر احلوار نفسا قصري

دون  "غايته"لفتاح، مما يعكس سعيه الدؤوب وراء حتقيق 

أو بانسجامها، يف مقابل  "الوسائل"كثري اعتناء بأخالقية 

الثبات االنفعايل والفكري لنوب حتب. يربز التعارض بني 

هاتني الطريقتني يف األداء اخلطايب تعارضا كامنا بني املنطق 

)ومن سينتمي إىل معسكري كال  املحرك لكال الشخصيتني

الشخصيتني كام سيبني الحقا(: بني منطق الفضيلة املجردة 

 "املصلحة"والبحث عن الكامل اإلنساين من ناحية، ومنطق 

يف املقابل. هذا تعارض أويل ستسانده  "الرغبة"و "الشهوة"و

تعارضات أخرى، عىل نارها ينضج النسيج الدرامي 

 للمرسحية.

ل  الرسيع يف نربات خطاب فتاح له داللته هذا التبدُّ

احلجاجية؛ أنه ربام غري مقتنع هو نفسه باحلجج التي ساقها 
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ليقنع نوب حتب بالتخفف من تشددها األخالقي، فام يعنيه 

أن تتحقق مآربه. يعني ذلك أن فتاح بتأديته للحجاج بوصفه 

فعال كالميا مركبا ال يفي بالرشط الثالث من رشوط 

 صوغ فان إمرن وخروتندورست رشوط املسؤولية. ي

 املسؤولية عىل النحو التايل:

يعتقد املتكلم أن وجهة نظره فيام يتعلق بالقضية ق .0

 مقبولة

يعتقد املتكلم أن القضايا الواردة يف األفعال الكالمية .0

، ....... ن 3، 0، 0القضايا الواردة يف األفعال الكالمية 

  مقبولة

، 3، 0، 0يعتقد املتكلم أن كوكبة األفعال الكالمية .3

....... ن تشكل تربيرا مقبوال للقضية ق )فان إمرن 

 (. 30: ص 0330؛ 44: ص 0384وخروتندورست، 

وعليه يمكن تربير إدانته أخالقيا بمحاولة التالعب 

بنوب حتب، وهي اإلدانة املبثوثة عىل نحو متكرر يف ثنايا 

التحليل التداويل دوره يف تفسري ما النص. وهكذا، يلعب 

نشعره كقراء عرب احلدس والتخمني اتكاًء عىل هنج علمي 

 منضبط.

بقيت نقطة أخرية قبل االنتقال إىل مبحث تاٍل تتعلق 

باستخدام نوب حتب العابر للتورية هنا. إمجاال، وبتبسيط 

خمّل، يمكن القول إن املرأة، كام يسفر عنه حضورها يف غالبية 

صوص اإلبداعية الرتاثية عىل األقل، وبوصفها الطرف الن

األضعف يف عالقات السلطة، تسعى إىل اخلالص من السلطة 

املادية للرجل عرب توظيف الطاقات اإلبداعية للغة. فإذا 

كانت شهرزاد قد قدمت يف الليايل نموذجها الفريد للخالص 

بالقص، وقدمت نسوة أخريات يف حكايات الرتاث نامذج 

، فإن نوب حتب ال تبغي 00الص عرب االستعارة والشعرللخ

 – العكس عىل –اخلالص هبذا االستخدام املراوغ للغة: إهنا 
برفض مطالب النبي الثاين، فتاح،  املبارش التحدي تظهر

ن  وتستعني بالتورية لتجعل التحدي أشد وقعا. ال تتحصَّ

حسب تعبري جابر عصفور  "بالغة املقموعني"نوب حتب بـ 

(، تلك التي توظِّف األشكال 43-6: ص ص 0330)

                                                           
ثقايف لعدة -تفصيالت أكثر حول هذه النقطة مشروحة يف حتليل سردي  19

هـ( يف كتابه 890 – 120حكاايت تدور حول املرأة أوردها األبشيهي )
املصنفات العربية الشهرية املكتوبة )املستطرف يف كل فن مستظرف( وهو أحد كتب 

يف العصر اململوكي الذي يقع يف منطقة وسطى بني الثقافتني النةبوية والشعبية.  
كان املقصد من هذا التحليل اقتناص أبرز مالمح املةيال اجلمعي حول املرأة يف 

: ص ص 9010عدة قطاعات من اخلطاب. ملزيد من التفاصيل، انظر: )عمر ، 
119 – 191.) 

البالغية املتباينة من تعريض وتلطف وتلميح وتورية، ناهيك 

عن سلوك سبيل الصمت، لإلفالت من بطش القامعني، بل 

تواجه خصمها بتورية مفضوحة الغرض؛ ففتاح مل يقع يف فخ 

وأدرك أن  "ناب"صيغة املؤنث من فاعل "املعنى القريب 

، بدليل سؤاله "املصيبة الشديدة"هو املعني البعيد  مراد حمدثته

ماذا تعنني يا خبيثة بألفاظك التي تتضمن دائام "االستنكاري: 

 .  "معنيني؟

 

 أنامط النشاط االتصايل واألعراف املنظمة هلا .5

، قدم ليفنسون "أنامط النشاط واللغة"يف مقال عنوانه 

Levinson فئة "بوصفه  مفهومه لنمط النشاط االتصايل

َلة  تصنيفية فضفاضة تضم أحداثا حمددة اهلدف ومشكَّ

اجتامعيا وحمددة املعامل، وذات قيود تتعلق باملشاركني فيها 

واألجواء املحيطة هبا وخالفه، وتتعلق فوق ذلك كله بكل 

: ص 0330)ليفنسون،  "أنواع اإلسهامات املسموح هبا

ليل الصغرى (. وإذا كان الفعل الكالمي هو وحدة التح63

املقرتحة يف هذه املقاربة للغة اخلطاب املرسحي، فإن فهام 

أفضل لألفعال الكالمية املؤداة يتحقق بالنظر يف  تلك 

األفعال يف ضوء سياقاهتا: الصغري أي اللغوية املصاحبة، 

والوسطى أي املواقف التي أنجزت فيها هذه التلفظات، 

ينظمها من أعراف والكربى أي أنامط النشاط االتصايل وما 

(. وفكرة أنامط النشاط 0200وقواعد )انظر: فان إمرن، 

االتصايل قريبة من فكرة األنواع األدبية لكنها أوسع 

النطباقها عىل املامرسات اللغوية كلها، األدبية منها وغري 

األدبية. وتتشكل أنامط النشاط االتصايل من تبادل )رصيح أو 

وط مسبقة، منصوص ضمني( ألفعال الكالم حمكوم برش

عليها رصاحة يف صورة قواعد مكتوبة أو معروفة ضمنًا 

 ألعضاء اجلامعة اللغوية. 

يتشكل احلوار يف اخلطاب املرسحي يف صورة أنامط نشاط 

اتصايل تنظمها قواعد رصحية أو ضمنية، ويف بعض األحيان 

تكون تلك القواعد موضوعا للنزاع؛ بمعنى أن كال من طريف 

ول أن يصوَغ قواعد نمط النشاط االتصايل بام حيقق احلوار حيا

غايته من احلوار. هذه املنازعة كاشفة هي األخرى عن 

الطبائع النفسية للشخصيات ومسارات الرصاع احلايل 

 واملتوّقع.
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االستجواب: من حتصيل املعلومات الدالة إىل  0.  5

 التعّسف

قيق قرب هناية الفصل الثاين، يدخل سنفرو، قايض التح

وأحد كهنة آمون، وبصحبته كاتب التحقيق. حيقق سنفرو مع 

نوب حتب متهاًم إياها بالكفر وعصيان تعليامت رجال الدين. 

ويف حني تقيض األعراف املنظمة لالستجوابات بأن تكون 

األسئلة مصوغًة عىل نحٍو هييّئ للمتهم أو اخلاضع 

مات لالستجواب عموما أن جييب بام يضيف مزيدا من املعلو

التي ختدم مسعى حتقيق العدالة، يرّص سنفرو عىل أن يصوَغ 

أسئلَته ليقتنص من نوب حتب اإلجاباِت التي يريدها والتي 

نها ُمسلِّاًم بصحتها من قبل حايب:   يعرفها مسبًقا كام ُلقِّ

هل فتش الكاهن سوتيخ عىل املعهد هذا  -س  سنفرو:

 العام؟

 عالقة هذا بالتهمة؟نعم فتش، ولكن ما  -ج  نوب حتب:

هذا خروج عن السؤال فاكتب أهيا الكاتب  سنفرو:

 الشطر األول من إجابتها فقط.

 موفدا فتاح السيد مكتبك إىل حرض هل –س 

 الكاهن؟ موالنا قبل من

نعم حرض ال لينصح يل ولكن ليطلب مني  -ج  نوب حتب:

 ما ال أرضاه.

ال تكتب إال الشطر األول من إجابتها فقط ألهنا  سنفرو: 

 خترج كثريا عن السؤال ]..[ 

 مكتبك؟ من مغضبا فتاح السيد خيرج أمل –س 

 .مغضبا خرج نعم –ج  نوب حتب: 

 رودوبيس؟ السيدة مع كثريا ختتلفي أمل –س  سنفرو: 

. اختلفت معها ألهنا مثال سّيئ نعم –ج  نوب حتب:

 لتلميذاهتا.

قلت لك ال خترجي عن السؤال ألننا ال نريد إال  سنفرو:

اإلجابة املخترصة وال تكتب غريها فاميض إذا 

 عىل إجابتك.

 مل يكتب الكاتب شيئا يصّح أن أميض عليه.  نوب حتب:

لقد كتب الشطر األول من إجابتك وجيب أن  سنفرو:

 متيض عليه ألنه صحيح ال تغيري فيه.

 ولكنه ال يفيد شيئا. نوب حتب: 

ليس تقدير هذا من شأنك أنت بل هو من شأن  سنفرو: 

 (53-50القضاة. )ص ص 

للعداونية التي  تتوفر يف أسئلة سنفرو اجلوانب األربعة

وهرييتيج  Claymanاقرتحها حملال املحادثة كاليامن 

Heritage (0220 ( ثم طوراها يف مقال تال )كاليامن

ملبارشة، (. هذه اجلوانب هي املبادرة، وا0226وآخرون، 

والتقريرية، وإظهار اخلصومة. تتجىل املبادرة يف االنتقال من 

سؤال إىل الذي يليه دون اعتناء بتعليقات اخلاضعة 

أما املبارشة فتظهر يف الطريقة احلادة التي  03لالستجواب.

تصاغ هبا األسئلة بعيدا عن أي مراعاة لقواعد التأدب )هل 

التقريرية يف يمكنك؟ هل بوسعي أن أسأل؟(. وتتجسد 

باستخدام  closed-endedتوجيه أسئلة ذات هنايات مغلقة 

 تزيد التقريرية درجة إن بل. واهلمزة "هل"حريف االستفهام 

 تكون حني - ثم من املوجهة األسئلة يف العدوانية والسمة –

لني من األربعة سؤا يف نجده ما وهو ،(أمل) منفية األسئلة

كمبدأ عام، "كاليامن وهريتيج أنه الواردة يف املقتبس. يقرر 

، "فإن األسئلة املنفية متيل بشدة إىل أن جياب عنها باإلثبات

وهو ما يصب يف غري مصلحة اخلاضعة لالستجواب، ويؤكد 

النية املبيتة لإلرضار هبا من قبل املستجِوب. وأخريا، تظهر 

اخلصومة يف توجيه حمتوى األسئلة لتتوافق مع مقاصد سنفرو 

فه ال مع رغبات نوب حتب؛ فاألسئلة تركز عىل ومن خل

خضوع املعهد للتفتيش، وزيارة فتاح، وخروجه مغضبا، 

واالختالف مع رودوبيس، وهي أمور ال متس مظامل نوب 

حتب من قريب وال من بعيد. يصوغ أسئلته بحيث يكون 

لإلجابات املثبتة عنها استلزامات حوارية )أقوال ُمضَمرة 

ككل استلزام  -تدين نوب حتب، وهي  برتمجة عمر بلخري(

 .ملزم غريُ  استنتاٌج  –حواري 

من منظور حتليل األفعال الكالمية، ال تتحقق بعض 

رشوط النجاح لفعل االستجواب الكالمي )وهو أحد 

األفعال الكالمية التي تندرج ضمن فئة األفعال الكالمية 

التوجيهية(. هذه الرشوط مقرتحة، ويمكن صياغتها عىل 

 حو التايل:الن

بالقضية حمل  وافيةاملضمون القضوي للسؤال ذو صلة  (0

 النظر.

بإجابات  ليس عىل يقني مسبقالقائم باالستجواب  (0

 األسئلة التي يوجهها للخاضع لالستجواب.

                                                           
يركز كالميان وآخرون على ثالثة مؤشرات للمبادرة يف سياق دراستهما لدرجة   19

عدوانية األسئلة اليت يوجهها الصحفيون لرؤساء الوالايت املتحدة األمريكية منذ 
. هذه املؤشرات هي تقدمي السؤال بعبارات تشكل سياقا 9000حىت  1299

وتوجيه سؤال تعقييب بعد إجابة للسؤال، وتوجيه أكثر من سؤال يف الدور الواحد، 
السؤال األساسي. تتوافق هذه املؤشرات وخصوصية النمط االتصايل الذي يدرسانه، 

 ةتلفة.  املتصالية االامناط األلكن ميكن للمبادرة أن تتجلى أبشكال متباينة يف 
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وال يكتفي سنفرو باالنتهاك الرصيح هلذه الرشوط، بل  

 إنه يسعى لفرض قواعده اخلاصة عىل نمط النشاط االتصايل

بالتضييق عىل اخلاضعة لالستجواب، نوب حتب، ماحًيا من 

حمرض التحقيق أجزاء ذات صلة من إجاباهتا ومستبقيا ما حيلو 

 له فحسب ويوافق نيته املسبقة إلدانتها.

متثل البطلة نوب حتب الفضائل واملبادئ يف أعىل 

درجاهتا، ويمثل القايض سنفرو يف املقابل )وِمن ورائه َمْن 

ضوه ع اح. تنبني املرسحية عىل حرَّ ىل فعلته هذه( الظلم الرصُّ

ا كام سيبني يف املبحث  الثنائيات املتعارضة تعارضا بسيًطا حّدي 

 وهو –التايل، ربام حلداثة عهد كاتبتها بفنون احلوار، وربام 

األثر التبليغي واإلقناعي الذي  خلصوصية – نظري يف األوقع

هلذا تفصيل الحق يف املبحث تريد الكاتبة حتقيقه يف قرائها، و

 السابع.

 

 مشهد املحاكمة: من يضع القواعد؟ 0.  5

تكّرس الكاتبة الفصل الرابع واألخري ملشهد املحاكمة، 

وفيه جتتمع كل شخوص الرواية تقريبا ما بني متََّهمة هي نوب 

حتب، وقضاة من بينهم سنفرو وأمنحتب وطاحويت ومنقرع، 

ريت رع، باإلضافة إىل من وشهود من بينهم رودوبيس وما

ُقوا التهمة لنوب حتب وهم حايب وفتاح وسوتيخ، وأخريا  لفَّ

فرعون الذي يمثل السلطة العليا التي تعلو عىل السلطة 

الدينية/القضائية، صاحبة الكلمة الفصل يف توجيه وقائع 

 املحكمة. 

يمكن وصف املحاكمة بوصفها نمَط نشاٍط اتصايل 

احلجاج، وبذا يصح أن يوصف بأنه نمط مالزما دوما ملامرسة 

، Houtlosserنشاط حجاجي )فان إمرن وهاوتلورس 

( حياول فيه طرف ثالث حمايد أن يصدر حكام لصالِح 0225

أحِد متخاصمني يف ضوء األدلة والرباهني، بام يعني أن املتَّهم 

من ناحية يطرح وجهة نظر مضموهنا القضوي  )أو من يمثله(

مة املنسوبة إليه، يف حني يطرح ممثِّل االّدعاء أنه بريء من الته

من الناحية األخرى وجهة النظر النقيضة، ثم يتبادالن 

احلجج، ويرتكان األمر للقايض يف ضوء السلطة االجتامعية 

املمنوحة له ليقرر أي من وجهتي النظر يتمتع باملقبولية يف 

ضوء احلجج املطروحة. ويف أي نقاٍش حجاجي، ثمة اتفاق 

سبق رضوري حول نوعني من املنطلقات. يتمثل األول يف م

املنطلقات املضمونية، أي الوقائع والتصورات والقيم 

وتراتبيات القيم التي تشكل معا مساحة االتفاق املشرتكة. 

هذه العنارص هي التي َيْستقي منها كل طرف احلجج 

الداعمة  unexpressed premisesواملقدمات غري املعرب عنها 

تقال املقبولية من احلجة/احلجج إىل وجهة النظر. أما النوع الن

الثاين من املنطلقات فهو املنطلقات اإلجرائية، وتتمثل يف 

القواعد التي تنظم عملية التبادل احلجاجي. عىل سبيل املثال: 

ما أنواع احلجج املسموح باستخدمها؟ هل يمكن لطريف 

واحدة من نقاش فرعي حول مقبولية  النقاش الدخول يف

املنطلقات املضمونية؟ من الذي حيدد الزمن املخصص 

للتبادالت احلجاجية )أو املساحة النصية يف حالة احلجاج 

املكتوب(؟ يف حالة املحاكمة بوصفها نقاشا حجاجيا، يبدو 

السؤال األهم متعلقا بأنواع احلجج التي يمكن استخدامها: 

صائص هل يسمح ألي شخص باإلدالء بشهادته؟ وما اخل

 الرضوري توفرها يف األدلة املادية حتى تعّد حججا مقبولة؟

يدور الرصاع الدرامي عىل مستوى تشكيل املنطلقات 

اإلجرائية يف الفصل األخري بني فريقني. يضم األول قايض 

طيبة وحايب، ومها ميَّاالن للتضييق عىل حرية املتهمة يف تربئة 

الثاين فرعون نفسها وعىل شهادة الشهود كذلك، ويضم 

ونوب حتب نفسها وأمنحتب وحوريس، ويتبنون منظورا 

أكثر انفتاحا. وال يتعلق الفارق اجلوهري بني الفريقني 

بموقفهام من براءة املتهمة أو إدانتها، بقدر ما ينصّب عىل 

ضامن توفر الرشوط املحّققة للعدالة. وإذا صغنا األمر من 

ثاين أميل إلقامة منظور حجاجي أمكن القول إن الفريق ال

نقاش حجاجي تتوّفر فيه رشوط حتقق املعقولية. كان فان 

إمرن وخروتندورست قد اقرتحا عرش قواعد )أو وصايا( 

تشكل معا مدونَة سلوٍك للمناقشني الذين يريدون االنخراط 

يف نقاشات حجاجية تتسم باملعقولية. تنص القاعدة األوىل 

ىل املناقش أال يمنع رشيكه ع"مثال، أو قاعدة احلرية، عىل أنه 

يف النقاش من التقدم بوجهات نظر أو من التشكيك يف 

)للمزيد، انظر: فان إمرن وخروتندورست،  "وجهات نظر

(. 036-086: ص ص 0224؛ 006-33: ص ص 0330

يف اجلدول التايل، وطلبا لالختصار، أدرج مقتطفات من 

ل مقتطف تعليق عيل ك { }أقوال كال الفريقني، وبني قوسني 

بخط مائل يتضمن رشحا من منظور حجاجي ملا حتاول كل 

 شخصية أن تقوم به لتوجيه مسار املحاكمة:
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 الفريق الثاين الفريق األول

قايض طيبة: ألتمس من موالنا امللك أال يسمح هلا بمثل هذا الكالم الذي يلوث املعاهد  - 0

 (64بأمرها. )ص الدينية والقائمني 

كان الكالم الذي تفوهت به نوب حتب واعرتض عليه القايض هو أهنا نفت عن نفسها }

. ما فعلته "الذين كفروا باآلهلة ودنسوا أماكنهم املقدسة"التهمة ووجهتها عينها للكهنة 

نوب حتب هو أهنا فعلت قاعدة احلرية، التي تنص عىل أنه حيق لطريف النقاش يف املرحلة 

تتاحية أن يعربا عام شاءا من وجهات نظر. يف املقابل، حيرض القايض فرعون عىل االف

 {ارتكاب مغالطة بانتهاك هذه القاعدة

حوريس: ولكن أليس للمتهم احلق يف أن يدافع عن نفسه  - 0

وأن يقدم للمحكمة مستنداته إن كان لديه يشء منها؟ 

 (64)ص 

لكامل لقاعدة يف كالم حوريس تأكيد عىل رضورة التطبيق ا}

احلرية، ليس فيام يتعلق فحسب بطرح أي من طريف 

النقاش لوجهات النظر بل بطرح ما شاء من احلجج 

 {الداعمة لوجهات النظر تلك

حايب: إهنا ال تريد بذلك يا موالي إال إساءة سمعة املعاهد وليس لدهيا يشء من  - 0

أمور ال حقيقة هلا فيجب أن يغلق املستندات البتة... إهنا تريد أن تشغل أفكار الناس ب

أمامها هذا الباب اآلن حتى ال يكثر األخذ والرد حول طهارة املعابد ودور النظام. )ص 

64) 

يشري حايب هنا إىل رد نوب حتب التهمة ناسبة إياها إىل الكهنة، وما ارتكبه حايب يف هذا }

 Ad Hominem argumentاملقتطف هو مغالطة شهرية تعرف بمغالطة التشهري 

وعىل وجه التحديد التنويعة الثانية من تنويعاهتا التي تعرف بالتشهري الظريف 

circumstantial variant  وفيها يفرس أحد طريف النقاش طرح خصمه لوجهة

  {نظره بأهنا نابعة من رغبته يف حتقيق مصلحة ما

أمنحتب: وما هو الرضر إذا أجيبت إىل هذا الطلب  - 0

 (64العادل؟ )ص 

مرة أخرى، ولكن عىل لسان أمنحتب هذه املرة، يؤكد الفريق }

الثاين حقَّ نوب حتب بوصفها طرًفا يف نقاٍش نقدّي يف أن 

 {تطرَح ما شاءت من وجهات نظر وحجج تدعمها

قايض طيبة: هذا الرجل ]خاطي، بواب دار النظام[ خمرف ال جتوز شهادته وال يصح أن  - 3

 (82يلتفت إىل هذيانه. )ص 

قال القايض هذا الكالم بعد أن شهد خاطي ملصلحة نوب حتب مؤكًدا ما رصحت به نوب }

حتب من تسلل حايب، الكاهن األعظم، إىل حجرة رودوبيس ليال. حياول القايض أن 

يتدخل يف صياغة القواعد اإلجرائية املنظمة للنقاش النقدي من خالل رفضه مقبولية 

 {ي، بواب دار النظامواحدة من احلجج، وهي هنا شهادة خاط

فرعون: جيب أن ُتسمع شهادة الشهود مهام كان مركزهم.  - 3

 (80)ص 

يف املقابل، يؤكد فرعون القاعدة اإلجرائية األكثر تعبريا عن }

العدالة: شهادات الشهود مجيعهم يمكن األخذ هبا 

 {واختبار مقبوليتها يف ضوء سواها من احلجج املطروحة

حايب: إن بينه ]خاطي، بواب دار النظام[ وبني نوب حتب اتفاًقا وهلذا أتى مع شاهدهتا  - 4

 (80]ماريت رع[. )ص 

يقدم حايب حجة عىل اقرتاحه بتضييق ما يف القواعد اإلجرائية من اتساع. املشكلة فيام طرح }

 {أنه حمض ادعاء ال حقيقة

 

ان؛ إذ تريد أن جترنا إىل سامع أقوال هؤالء قايض طيبة: إن كالمها يا موالي سخف وهذي - 5

اجلهالء ]يقصد القايض البواب، وكذلك السجانة التي قالت نوب حتب إهنا عىل 

 استعداد للشهادة يف صفها[ أمثال خاطي بواهبا، وحمال أن يسمح هلا موالنا امللك بذلك.

راف النقاش مرة أخرى، حياول الفريق األول عىل لسان قايض طيبة أن يفرض عىل أط}

النقدي قاعدة إجرائية ختالف مبدأ العدالة املطلقة تقيض باالقتصار عىل األخذ بشهادة 

 {بعض الشهود دون سواهم باعتبارها حججا يمكن قبوهلا

 

يف مقابل من  "الرذيلة"و "املصلحة"يتضح من اجلدول كيف أن املسلك احلجاجي لكال الفريقني جيسد تعارضا بني من حياولون يل ذراع املبادئ خلدمة 

النقطة يمكن االنتقال من  ينترصون للمبادئ وقد جتىل ذلك االنتصار يف املقتطفات السابقة يف حماولة االنتصار للمعقولية يف إدارة النقاشات احلجاجية. عند هذه

ثقافية. تكمن واحدة رصد السلوكني التداويل واحلجاجي للشخصيات املتخيلة يف ضوء مقاصدها االتصالية، إىل الرتكيز عىل مقاصد املؤلفة الواقعية وأبعادها ال

أهنا تغفل دراسة اتصاله باجلمهور دراسة تداولية، وتتفّرغ من مشكالت الدراسات السابقة، رغم تأكيدها النظري عىل أن املؤلف الواقعي قائم باالتصال، يف 

 تفّرغا شبه كامل ملقاصد الشخصيات املتخيلة ومعاين تلفظاهتا يف االستعامل. 
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ويقودنا إدراُك التعارض األخالقي السابق إىل املبحث 

التي  التايل، وفيه ُتقرأ املرسحية من منظور الثنائيات املتصارعة

 "الرسالة"حتكم مسارها الدرامي، وصوال من ثم إىل مالمح 

 التي بثتها املؤلفة عرب نصها قاصدة إقناع القراء هبا. 

 

 السلطة - الفضيلة –ثالثية املثقف . 6

من املهم ونحن نتعقب هذه الثنائيات أن نبسط القول 

 قليال يف املنهج الذي يعيننا عىل اقتناص تلك الثنائيات، أي يف

 األسس النظرية واإلجراءات التي متكننا من ذلك:

ال يعّد خطاب إحدى الشخصيات منفردا دليال عىل وجود  .0

 تلك الثنائيات املتعارضة.

العربة دوما بام تقدم عليه الشخصيات من أفعال، وما  .0

 يكمن وراءها من بواعث.

ال يعني ذلك أن اللغة ليست بذي بال هنا، بل يعني أن  .3

 ر حضورها الفاعل بوصفها فعال دراميا.اللغة حارضة بقد

من املهم عند رصد الثنائيات املتعارضة التنبُه إىل ما متثله  .4

الشخصيات من وضعيات اجتامعية وجندرية، كام سيظهر 

 جلي ا يف التحليل.

َلت نبوية موسى أن تضع ملرسحيتها عنوانا فرعيا  لقد فضَّ

غري مكتفية أو للدقة عنواًنا بديال )الفضيلة املضطهدة(، 

بالعنوان الرئييس )نوب حتب(. تلك حماولة منها لتبئري رسالة 

املرسحية يف كلمتني، وتوجيه عملية فك شفرة النص التي يقوم 

أن  يمكنهبا القارئ، مقرتحًة أن املعنى املجرد )الفضيلة( 

ز الرصاع الدرامي بني  د يف إنسان، ومقرتحة كذلك تركُّ يتجسَّ

دت يف  "مضطِهَدة"ورذيلة  "مضطَهَدة"فضيلة  وقد جتسَّ

  06شخصية أو بضع شخصيات.

                                                           
يبدو أن مفهوم الفضيلة مفهوم حموري يف كتاابت نبوية موسى، يعرب عن انشغال   91

استمر معها. يف مقدمتها لكتاب املطالعة العربية الذي أعدته ملدار  البنات،  مبكر 
كتبت: "ومل أقصد فيه ]الكتاب[ إىل النصائح املشهورة اليت يسهل على كل إنسان 
االهتداء إليها، مثل "لتجلس التلميذة أمام معلمها أو والدها بغاية األدب". بل رأيت 

الثالثة عرفت آداب اجللو  واملشي ونظافة األيدي  أن التلميذة مىت انتهت إىل السنة
وغري ذلك من اآلداب الظاهرة اليت ال تتعدى ابب املدرسة أمام حضرة أبيها. لكنها 

حتّلي نفسها ابلفضيلة فتسعى وراءها، وتعلم أن هلا يف العامل أمهية يعوزها أن 
ن )من مل (. وقد جاء الدر  األول ابلكتاب بعنوا9: ص 1218)موسى،  "عظيمة

 ترفعه الفضيلة وضعته الرذيلة(. 

وكام تقدم يف حتليل املشهد االفتتاحي، توضع نوب حتب 

يف مقابل الكهنة  "حارسة الفضيلة")املرأة/املرؤوسة( 

، بام قد ييش للوهلة "مي الفضيلةهاد")الرجال/الرؤساء( 

األوىل أننا إزاء خطاب جندري حدي يضع املرأة/اخلري يف 

مقابل الرجل/الرش. غري أن متابعة التطورات الدرامية تيش 

بصورة مغايرة قليال. إن نوب حتب تدخل يف نقاش حاد مع 

رودوبيس حول التربج، تبدو فيه األوىل مدافعة عن االحتشام 

لثانية نصريًة للنقيض، بحجة أن ظاهر اإلنسان ال يف الزينة، وا

إن مظهر املعلمة ال يدل عىل فضائلها؛ فقد "عالقة له بجوهره: 

 "تكون املتربجة أكثر عفة واستقامة من غريها من املحتشامت

(. هاهنا ُيظهر حتليل الرصاع الدائر 43: ص 0202)موسى، 

. صحيح أن عن معادلة درامية أخرى ال يلعب فيها النوع دورا

مشهد املحاكمة يكشف عن الضغوط التي تعرضت هلا 

رودوبيس من قبل الكاهن األعظم لتقبل بالدخول معه يف 

عالقة آثمة، مما قد يعد نوعا من التربير الدرامي ملا فعلته، بيد 

أن احلكم النهائي لفرعون، مالك احلقيقة املطلقة وحارس 

ة رودوبيس الفضيلة كام تصوره املرسحية، يقيض بتخطئ

أما أنت يا سوتيخ ومثلك "ومعاقبتها عىل ما فعلت: 

رودوبيس فقد وجب عليكام القتل لتأديتكام شهادة الزور أمام 

املحكمة، ولكنكام كنتام حتت تأثري قوّي عات ال تستطيعان 

عصيانه، هلذا حتكم عليكام املحكمة بالطرد من طيبة لضعف 

(. تدخل 86: ص 0202)موسى،  "إرادتكام وميلكام إىل الرش

 وجتد الرذيلة، –اإلرادة إذا عامال إضافيا يف معادلة الفضيلة 

رؤية  تشكيل عملية يف هلا دورا حتب لنوب التالية الكامت

كاد ينَفد صربي وكاد كفرهم هيزم "العامل املبثوثة عرب النص: 

 َجَلٍد إيامين، ورذيلتهم تتغلب عىل فضيلتي فتمحوها لوال 

: 0202)موسى،  "تعود العزة والرشف ورثته عن أب جندي

 املطلق املثال –(. هذه اإلرادة رضورية ألن الفضيلة 63ص 

د ال –املبتغى  والكامل جة حبه در تكن مهام أحد يف تتجسَّ

 للفضيلة. 

وا يَد العون لتنترص الفضيلة بني  ويتنوع أولئك الذين مدُّ

والقايض الرجال والنساء، والصفوة والعامة؛ إذ يتربع الكاهن 

منقرع بأن يكشف لنوب حتب ما حُياك هلا من مؤامرات 

ناصًحا إياها باهلرب قبل أن ُيقبض عليها، مدفوعا لذلك كله 
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وما جئت إال ألؤدي خدمة "باحلب املجرد للفضيلة أيضا: 

لسيدة اضطهدت ملجرد استقامتها وكامهلا، فدفعني حب 

: 0202)موسى،  "الفضيلة إىل مساعدتك دون سابق معرفة

(. وإذا كان منقرع رجال، فإن األمرية نيفرتاري، وهي 34ص 

امرأة، تفعل اليشء نفسه فتعني نوب حتب بأن ترسل هلا 

أمنحتب ليطمئنها يف سجنها بأن األمور ستسري عىل ما يرام يف 

املحكمة، وبأن ختبئ لدهيا ماريت رع وخاطي، كاتبة نوب 

وبواب دار النظام حتب التي ستحتفظ باملستندات التي تربئها، 

الذي سيشهد لصاحلها. وإذا كان منقرع ونيفرتاري ينتميان إىل 

انة التي أبدت استعدادها للشهادة  صفوة املجتمع، فإن السجَّ

لصالح نوب حتب ضد الكاهن تنتمي إىل العامة، وهي أيضا 

 ال تبغي مصلحة من وراء استعدادها للشهادة:

مرصية جيب عيلَّ أن ومل ال أقبل ذلك؟ ألست  السجانة:

أحرتم آهلة املرصيني وأن أدافع عن مرص ضد 

 اخلائنني؟

حسن يا سيديت، فسيكون لك من اآلهلة خري  أمنحتب:

اجلزاء ومن األمرية نفرتاري مكافأة تليق 

 بوطنيتك.

أنا ال أريد أن أكافأ عىل القيام بام فرضه عيلَّ الدين  السجانة:

 .والوطن

املجردة هي الباعث وراء كل السعي إىل بلوغ الفضيلة 

فعل تصّوره املرسحية باعتباره حمل استحسان؛ هي الباعث 

األويّل الذي ال ينبغي أن يسبقه باعٌث، وإن يكن الدين نفسه. 

إين أكره الرذيلة ال ألن الدين هناين عنها، "تقول نوب حتب: 

ولكن ألهنا نقص أخالقي جيب أن أترفع عن اهلبوط إليه، 

ال ألن الدين حض عليها، بل ألهنا كامل  وأحب الفضيلة

  08(.53: ص 0202)موسى،  "نفساين تعشقه نفيس وهتواه
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وكتاابهتا. ذكر د. دمحم أبو اإلسعاد يف كتابه عن نبوية موسى ودرورها يف احلياة املصرية 
أهنا  1299ديسمرب  8يخ أهنا كتبت يف مقال نشرته هلا صحيفة السياسة اليومية بتار 

تكره الرذيلة لذاهتا ال خوفا من "على استعداد للتضحية بسعادهتا وراحتها ألهنا 
، ومن كان شأنه هذا فضل املوت يف الذود عن الفضيلة عقاب الدين أو رجاء ثوابه

 (.12: ص 1229على احلياة مع زواهلا" )أبو اإلسعاد، 

الفضيلة هنا قيمٌة متعاليٌة ومطمٌح ينبغي أن يسعى وراءه 

أصحاب اإلرادة، وليست فطرة ُجبِل عليها اإلنسان؛ ألن 

عىل لسان نوب  06)ص  "النفوس بطبيعتها ميالة إىل الفساد"

)ص  "فضيلة املجردة ال بقاء هلا بني هؤالء الناسال"حتب(، و

عىل لسان نوب حتب(، وهذا ما جيعل لدور املعلم أمهيًة  33

بالتبعية أمرا حمتوما إن أردنا  "متكينه"كربى، وجيعل من 

ن ألهنا ليست مسألة  للفضيلة انتصارا؛ فإذا كانت الفضيلة تلقَّ

ساعيه بسلطاٌن فطرية، وجب أن ُتعزز رسالة املعلَم/املثقف وم

ما؛ وجب أن حيظى اإلنسان األعىل )الباحث عن الفضيلة 

املجردة لذاهتا( بالسلطة األعىل. بعبارة أخرى، وعىل مستوى 

آخر وثيق الصلة، وجَب أن حيتمي املثقف بدعم السلطة 

السياسية ليتحقق له مرشوعه التنويري. ال عجب حينئذ أن 

وُيزال االضطهاد عن  تنحلَّ عقدة املرسحية وتنترص الفضيلة

املضَطَهدين حني حيرض الفرعوُن/صاحب السلطة السياسية 

إىل ساحة الدراما مقيام ميزان العدل، فُتختتم املرسحية بام يشبه 

اإلنشاد عىل لسان اجلميع وهم يمدحون فرعون قبل أن ُتلقي 

 نوب حتب قصيدهتا اخلتامية:

ا نارش لواء سالٌم يا ابن الشمس األزلية! سالٌم ي اجلميع:

العدل! سالٌم يا روح اآلهلة الساهرة عىل راحة 

 (83: ص 0202الناس وسعادهتم! )موسى، 

 

هل يكون من باب املبالغة أن نبرص يف روح اآلهلة الساهرة 

هذه عىل راحة الناس وسعادهتم روَح اخلليفة هارون الرشيد 

يف الليايل، ذاك الذي جيول يف الطرقات ليال متخفيا يتحسس 

أحوال الرعية، آتيا يف املشهد األخري من احلكاية، معيدا األمور 

أليس الفرعون عىل  03إىل نصاهبا، رافعا الظلم عن املظلومني؟!

هذا النحو جتسيدا للسلطة األبوية الذكورية التي بدوهنا 

اسها يف العامل؟!  حيرض الصوت األنثوي ُتضطهد الفضيلة وحرَّ

                                                           
قا حلكاية "احلمال والبنات"، إحدى يقدم د. دمحم بدوي حتليال مطوال عمي  92

حكاايت ألف ليلة ولية، مركزا على متثيل احلكاية لالستعارة الرعوية كما يسميها 
فوكو، تلك الين جتسد العالقة بني الراعي ورعيته يف الفكر الشرقي وفيها نصبح أمام 

أخرى.  عنصرين: الراعي/النيب/احلاكم/اخلليفة من انحية والرعية من النا  من انحية
حيضر اخلليفة يف احلكاية جمسدا امنوذجا طوابواي للراعي يف عالقته برعيته. انظر: 

 (.112-192: ص ص 1229)بدوي، 
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لٍق لكنه صوت ناطق بوعي حضورا عارما عىل لساٍن مفوٍه ط

 ضد نسوي يف حقيقة األمر.

ال تتبنَّى املرسحية خطابا نسويا يتصّور املرأة موضوعا 

للتهميش واإلقصاء واالستبعاد يف ذاهتا، أي من حيث كوهنا 

امرأة، بل هو خطاب مثايل أخالقي يرى يف الفضيلة موضوعا 

 لالستبعاد والتهميش؛ خطاٌب يتعاىل عىل حركة التاريخ

ورضورات االجتامع البرشي ألنه مهموم بـ فكرة مثالية عن 

املنشود.  "الكامل النفساين"يسعى لتجسيد  "إنسان أعىل"

وعليه، ينتفي ما قد يبدو يف الظاهر الدرامي للنص من أن 

رسالته متوضع املرأة )بأل التعريف( يف موضع املحاِربة دفاعا 

ها ضد الرجل )بأل التعريف( أو الث قافة األبوية التي عن حقِّ

متثل مصاحله. النص نسائي ال شك ألن كاتبته أنثى، لكنه ليس 

نصا نسويا؛ فهو ليس نصا مهموما باألنثوي املسكوت عنه، 

األنثوي الكامن يف فجوات الثقافة الذي يشغل اهلامش، 

والذي يشكل وجوده خلخلة للثقافة املهيمنة )أبو النجا، 

 (. 00 – 6: ص ص 0220
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ذكرت يف مقدمة املبحث الثاين كيف أن األستاذ شعبان 

يوسف يف تقديمه للمرسحية رأى أهنا تعكس أفكار نبوية 

موسى عىل نحو يكاد يكون مطابًِقا. كثريٌة هي اإلشارات 

النصية التي توجهنا إىل النظر يف شخصية نوب حتب بوصفها 

ختتبئ وراءه نبوية موسى لتبث أفكارها؛ فمن بني  جمرد قناع

وقائع حياهتا ما يكاد يطابق أحداث املرسحية وما تعرضت له 

نوب حتب من اضطهاد. ولنذكر دليال واحدا عىل ذلك، إذ 

أثار تشّدد نبوية موسى من الناحية األخالقية كباَر املسؤولني 

ن سلطات يف وزارة املعارف، الذين يبدو أهنم كانوا يستغلو

وظائفهم يف إقامة نوع من العالقات املشبوهة مع بعض 

املعلامت، فتكاتفوا عىل اضطهادها، وما كان منها إال أن 

هامجتهم عالنية يف شكوى وجهتها إىل وزير املعارف آنذاك، 

أما أنا فأقول عن علم إهنا ]وزارة " أمحد خشبة. ومما جاء هبا:

املعلامت ساد، وأن املعارف[ هي التي تشجع عىل ذلك الف

والرشوة باملال مرضة مفسدة  ُيدفعن إىل الرشوة بأعراضهن

ولكنها أقل خطورة من هذه. أقول ذلك وأنا أعلم املسؤولية 

اجلنائية التي يلقيها عىل عاتقي ذلك القول ولكن لدي من 

)أبو اإلسعاد،  "الشهود والبينة ما خيرجني بريئة مرشقة

املقاطع الشعرية التي  (. ناهيك عن06،06: ص ص 0330

يبدو صوت نبوية موسى فيها واضحا للغاية، ويغلب عليها 

االسرتتسال الشعري بعيدا عن مقتضيات الدراما. تقول مثال 

 يف هناية الفصل الثالث:

 ال تعبث األيدي هبا وتلعب          أرجو لبنت النيل كل فضيلة

 ق الرجال فيغلبويعينه نز           وحيارب الدهر اخلؤون مآريب

 والناس يعجبها الفساد فتطرب حكامء وادي النيل ماذا صدكم

 فخر البالد وعزها لك ينسب          يا أهيا امللك املفّدى ملكه

 ترجوك لإلصالح فيام تطلب     فاعطف عىل دور العلوم فإهنا

ُترى هل ذلك الصوت لنوب حتب التي ختاطب فرعون 

ختاطب ملك البالد، امللك فؤاد مرص، أم هو لنبوية موسى 

 آنذاك؟!

لكن ملاذا كل ذلك الَعنَت؟! أعني أنه إذا كان النص ال 

يقول سوى ما كانت نبوية موسى تقوله يف مقاالهتا وشكاواها 

وسائر كتاباهتا، فلم َتُشّق عىل نفسها بكتابة نص درامي مصوٍغ 

ى، ما صياغًة مجاليًة لتعرب فيه عن األفكار ذاهتا؟ بعبارة أخر

القيمة التبليغية واحلجاجية املضافة خلطاب نبوية موسى 

بصياغة األفكار عينها صياغة درامية عىل مستوى الرسالة 

ورؤية العامل، بعيدا عن القيمتني اجلاملية واإلمتاعية 

اخلالصتني؟ ما الدور اإلقناعي الذي تلعبه الصياغة اخليالية 

مرشوع يف  للنص موضع الدرس؟ هذا الرضب من األسئلة

ضوء األساس التداويل لفهم عملية التخييل: أن الصياغة 

اللغوية للنصوص )بام فيها النصوص ذات الطبيعة اجلاملية( 

ليست توشيحا أو تزيينا، بقدر ما هي فعل مقصود لتحقيق 

 أغراض اتصالية وتأثريية بعينها. 

ويكمن مفتاح اإلجابة عن هذه األسئلة يف فهم النص 

رة مفهومية كربى، طريقًة لفهم موضوع ما عرب بوصفه استعا

( Johnson ،0382وجونسون  Lakoffموضوع آخر )الكوف 

. allegoryتندرج حتتها استعارات أصغر؛ أي باعتباره أمثولة 

يقّدم قاموس أوكسفورد للمصطلحات األدبية التعريف التايل 

قصة أو صورة برصية ذات معنى مائز ثاٍن يتوارى "لألمثولة: 

ئيا خلف معناها احلريف أو املنظور. يمكن أن تعّد األمثولة جز
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. إن وضَع "استعارة جرت توسعتها لتندغم يف نظام ذي بنية

ة استعاراٍت تتسم باالتساق يف قالب رسدي يشكل قصة  عدَّ

َي الكيفيُة التي تتم هبا البنينة األمثولية. ويقّدم  ذات مغزى هَلِ

مثولة باعتبارها استعارة إيضاحا ملا تعنيه األ Crispكرسب 

مفهومية ممتدة بأقىص ما يمكن. تتأسس األمثولة عىل عملية 

ختطيط بني جمالني: جمال املصدر وجمال اهلدف )عاملي احليوان 

والفاعلني السياسيني عىل الرتتيب مثال كام يف قصة )مزرعة 

تبّث األمثولة احلياة يف جمال "احليوان( جلورج أورويل مثال(: 

االستعاري عىل نحو ال يتسنى ألية لغة استعارية املصدر 

أخرى. تتمثل املتعة اخليالية املخصوصة لألمثولة يف احلقيقة 

التي مفادها أن جمال املصدر ُيمنح حياته اخلاصة؛ حياَته الغريبة 

والفانتازية املتخيلة، بدال من أن خُيطَّط جمال املصدر وصوال إىل 

ل، حتظى الصياغة املفهومية جمال اهلدف ]...[. بطبيعة احلا

من خالل تفعيل جمال املصدر، كام هي  بثراءملجال اهلدف 

: 0220)كرسب،   "احلال مع أي صيغة لالستعارة املفهومية

 (.02ص 

وفقا للرشح السابق يمكن  أن نعّد مرسحيَة )نوب حتب( 

ممتدًة؛ ختطيًطا بني جمالني:  استعارةً  –عىل األقل  جزئيا ولو –

اهلدف، ويتمثل يف جمال التعليم أو املجال الثقايف إمجاال جمال 

وفقا لسرية حياة نبوية موسى بكل تفاصيلها املعروفة لنا، 

االستعارة املفهومية  32وجمال املصدر وهو املجال الديني.

املركزية هنا هي التعبري عن التعليمي من خالل الديني، وعليه 

 الداخل، ورجاُل تصري دوُر التعليم يف اخلارج معابَد يف

التفتيش كهنًة، واإلبعاُد عن الوظيفة سجنًا، والتحقيُق اإلداري 

حماكمًة، والتشكيك يف القدرات الرتبوية لنبوية موسى طعنا يف 

دينها، الخ. هتدف الكاتبة من خالل هذه االستعارة املركزية أن 

ام، وهذا هو الثراء   يف سريهتا مضخَّ
ٍ
جتعل القارئ يرى كلَّ يشء

لذي حيظى به جمال اهلدف كام طالْعنا يف كلامت كرسب ا

                                                           
يبدو الرتاسل بني التعليمي والديين أمرا ملحوظا يف ثقافتنا؛ فكثريا ما يرتدد القول   90

فيما بيننا إن "مهنة املعلم مهنة مقدسة" وتعبريات مثل "حمراب العلم" شائعة، انهيك 
 عن قول شوقي:*كاد املعلم أن يكون رسوال*

صفه جماال دينيا" تعبريا بعبارة أخرى، ليست االستعارة املفهومية "اجملال التعليمي بو 
إبداعيا مبتكرا من بنات أفكار نبوية موسى، بقدر ما يعرب عن الذهنية العربية واملصرية 

 وطريقة إدراكها املةصوصة للموجودات.

السابقة. فيصري أمرا حمتمال أن يقتنع القارئ بأن ما اقرتفه 

رجال التفتيش إثٌم ال ُيغتفر، وبأن جهاد نبوية موسى هلم كان 

يف  "الكفر"جهاًدا عظيام كجهاد مؤمنٍة ضدَّ كفاٍر )ترتدد مفردة 

ل املعاين بالقداسة أو املرسحية بمعدل الفت(. تتشبَّع ك

الدنس، ويصري العامل قابال ألن ينقسم إىل معسكرين متقابلني 

 ال وسَط بينهام: مهتدين وضالني. 

ال شك يف أن خطاب النهوض باملرأة قد الَقى َعنًَتا كبريا 

من جانب اخلطاب الديني املهيِمن، لكن يبدو أن املرسحية 

مل يكن أماَمها من وهي حتاول أن تفلت من أرس تلك اهليمنة 

سبيل إال استعارُة لغة اهليمنة وجهازها املفاهيمي. ربام يرجع 

من خطاب حترير  "املحافِظة"ذلك إىل خصوصية هذه النسخة 

املرأة التي كانت الصنو الثقايف للرؤية السياسية حلزب األحرار 

الدستوريني، احلزب الذي سعى لتجميل عالقات اهليمنة ال 

د ذلك الطرح ق 30إىل تغيريها.  بمقاربة – ينتفي أو –د يتأكَّ

َمْت من نصوص، السيام قدَّ  ما جُمَْمل يف موسى نبوية خطاب

يف كتاهبا األهم )من الوجهة الثقافية فيام أرى( املعنون )تارخيي 

 بقلمي(، وهو ما حيتاج إىل أبحاث أخرى لتبيانه.
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 التارخيي والتخيييل يف اخلرب

وق  حممد عبد اّلله زره

 سلطنة عامن  مسقط، األدب ونقده املساعد، قسم اللغة العربية، كلية اآلداب والعلوم االجتامعية، جامعة السلطان قابوس،أستاذ 

 هـ (3/3/1331هـ، وقبل للنرش يف 1/2/1331)قدم للنرش يف 

 

اخلرب يف الرتاث العريب ليس حمض جنس أديبه وإنهام هو شكل أجوف قابل لالمتالء ، ولذلك ساد يف  :البحث ملخص

خمتلف الفروع العلميهة واألدبيهة واعُتمد أداًة حلمل املنقول اإلخباري. وقد الحظنا أثناء تعاملنا مع شكل اخلرب يف 

در املعرفة املتباينة يف شكلها، فإنهه ُُيافظ عىل سامته الرتاث العريب يف مصادر خمتلفة أنه اخلرب مهام ارحتل يف مصا

 وخصائصه ومميهزاته. 

ل اخلرب عرب جمالني معرفيني خمتلفني يف الظاهر، ومها  ولقد صدرنا عن سؤال بسيط يف هذا البحث مفاده رصد حتوه

ل بالتخييل والتمثيل، ُيوَصل الثاين بالتدقيق  والتثبهت من املنقول اخلربي، غري األدب والتاريخ، ففي حني ُيوَصل األوه

أنها الحظنا أنه اخلرب يف املصنهفات التارخييهة ال يقله ختييال عن اخلرب يف املجال األديب، واخلرب يف املجال األديب ال يعوزه 

ق مقروئيهة الثقة يف املن ي، فهل يكفي أن ُيصنهف الكتاب عىل أنهه كتاب يف التاريخ حتهى تتحقه قول التدقيق والتحره

نة أدبيهة حتهى ُيوَسم بأنهه ختيييل؟  اخلربي؟ وهل يكفي أن ُيصنهف اخلرب يف مدوه

ق فيام  لقد عملنا يف هذا البحث عىل تفكيك بنى األخبار الواردة يف هذين املجالني، وبيان قدرة الراوي عىل التحقه

دون، وحاولنا النظر يف هذه الفروق بني وجود اخلرب يف مصنهفات التاريخ، واستحضار اخلرب يف  ينقله الرواة املتعده

نات األدبية.  املدوه
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Abstract. : Al khabar is not just a literary form, it is an empty form, we can find it in many cognitive disciplines 
such as books of "Futuh Al Boldan", history, religion and literature. In this study, we are interested in the 

existence of al khabar in the fields of literature and history, they are two different disciplines, but they are closely 

related to Islamic culture. The literature is the field of imagination, history is the field of precision and validation. 
The study aims to find answers to the following questions: 

-Is the mode of 'al khabar' and its vision and events progress differ from literary to historical and vice versa? 

-How can we define the historical "khabar" and literary "khabar"? 
-How can we know that the "khbar" is fictitious or documentary restriction? 

-Is it enough to be a book in history to make his "akhbar honest? 

-Is it enough to have the book in literature to be a fiction? 
Keywords: khabar, history, vision, narration. 
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 تقديم

للخرب يف الرتاث العريب أوجٌه وأشكال، فهو َيدخل يف 

دة، يرتبط هبا  مقامات خمتلفة وُُيَرى يف مناسبات متعده

دها َداِعيه، فاخلرب مرحتٌل يف وَيدخل يف حتقيق مقاصد  ُُيده

أصله، مهاجٌر يف طْبعه، ال حده يضبطه، وال علم ينفرد به 

، فهو مصدر املعرفة يف كتب املغازي، وكتب  ويستقله

الفتوحات، ومصنهفات األدب اجلامعة، ويف كتب التاريخ، 

وكتب الفقه، وغريها من الكتب الراجعة إىل خمتلف الفنون 

 واآلداب.

هدنا يف هذا البحث أن ُندرك صلة اخلرب بمجالني لقد اجت

يتنازعانه، ومها التاريخ، من حيث هو ضبٌط وتقييد، واألدب 

دة يف الرتاث  ٌم وختييل. وهي صلٌة ِجدُّ معقه من حيث هو توهُّ

العريب، بسبِب ُعلوق األدب بالتاريخ، وَتداخل هذين 

ح احلدود الضابطة هلام والفاصلة بينهام،  الفرعني وعدم َتوضُّ

ر عريبه قديم، مؤثهر يرى أنه األدب جامع العلوم  يف ظله تصوه

 واملعارف.

وإشكاليهة بحثنا ال هتتمه كبري اهتامم بتخليص هذين 

املجالني، أو بيان حدود التاميز وحدود التداخل بينهام، وإنهام 

، وهو موجود  سؤالنا كيف ُيصنَُّف خرٌب عىل أنهه تارخييه أو أديبه

رواته يف مصنهفني خمتلفني شكال، أحدمها يصبو إىل بصيغته وب

التخييل يف منطوق أصحابه، وثانيهام يرمي إىل اإلثبات 

 وتسجيل احلقائق؟

ة التأرخييهة ُيسقط عن اخلرب املدعوه  عاء القصديه هل أنه اده

عاء األدبيهة ُيسقط عن اخلرب  كله صبغة ختييليهة؟ وهل أنه اده

اخلرب شكال أو جوهرا بخروجه من وجهة التأريخ؟ هل يتغريه 

مقام التاريخ ودخوله مقام األدب، أو بخروجه من مقام 

ى هبا  األدب ودخوله مقام التأريخ؟ ما هي اآلليهة التي نقه

خون أخبار األدب؟ وهل فِْعُل الَتَحِريه يف اإلسناد وردِّ  املؤره

اخلرب إىل اخلرب واملقارنة بني الروايات والرواة هو الفعُل 

ضامن ملصداقية اخلرب أو أنه فِْعل النظر العقيله والتدبهر يف ما ال

، وردِّ  هو ممكن الوقوع وما هو خارج عن العامل املاديه

مت منطقيها خارج  التناقضات الداخليهة يف األخبار إن ُحكه

ل اخلرب إىل مصدر ُيعَتمد يف نقل صور  دائرة التخييل هو ما ُُيوه

 املاضني؟

لقد عملنا عىل النظر يف النصوص ذاهتا، الواردة يف كتب 

التاريخ ويف كتب األدب وحاولنا أن نقارن بينها وأن ُنبدي 

د  ي واإلطالق، التعده ة التأريخ، التحره ة التخييل وقوه قوه

ة، لنقف عىل هذه القدرة التي يمتلكها اخلرب يف  والواحديه

، وعىل هيكله ا ألسايسه مهام املحافظة عىل نسيجه الداخيله

عت به الُسبُل.  ارحتل وتفره

وقد أرفقنا البحث ببعٍض من النصوص التي اعتمدناها 

للمقارنة والبيان، يف ملفه ملحق، وقد أخرجناها من املتن 

حتهى ال ُترهق العمل من جهة، وحتهى يتيّسه الرجوع إليها من 

 جهة ثانية.

 العتبة وحتديد املقصد-1

مة املؤلهف يف أغ د مقده لب كتب األخبار ِوْجهة حتده

املصنَّف وَقْصد الراوية اجلامع من روايته ألخباٍر ُيمكن أن 

دة، فاخلرب  ه مقاصد خمتلفة، وترحتل لتحقيق أغراض متعده ُتوجَّ

ه وجهة األدب فيكون القصُد منه اإلفادة  يمكن أن يتوجه

ه ِوْجهة التأريخ فيكون املقصُد منه  واإلمتاع، ويمكن أن يتوجه

ع األزمان وتدوينها، غري أنه اخلرب يف حاالت ضبط وقائ

دة يبقى هو هو ، برواته وأسانيده وحمتواه وطريقة 1متعده

عرضه. ونعمل يف هذا اجلزء من البحث عىل بيان خطط 

مات التي بمقتضاها ُيصنهف اخلرب عىل أنهه خرب تارخيي أو  املقده

عىل  عىل حتقيق هذه املقاصد 2خرب أديب، وقدرة الذات املتكلهمة

 مستوى التنظري أو عىل مستوى الرواية والتحقق منها.

مة كتابه إىل بيان فساد  630يذهب ابن األثري ) هـ( يف مقده

الكتابة يف التاريخ، األمر الذي دفعه إىل الدخول يف كتابٍة تفي 

ق املقصد. فباب نقد املوجود والبناء عليه  بالغرض، وحتقه

د به الذا ل حمورا أساسا ُُتهه ت املتكلهمة يف بدايات كالمها ُيشكه

حتى ُتضفي عىل مرشوعها الكتايب مرشوعيهة ومقبوليهة، يقول 

فإينه مل أزل حمبها ملطالعة كتب التواريخ ومعرفة ما "ابن األثري: 

فيها، مؤثرا لالطهالع عىل اجليله من حوادثها وخافيها، مائال 

                                                           
اخلرب يف األدب العريب، دراسة يف الّسدية : القايض، حممد -1

بريوت:  منشورات كليهة اآلداب منوبة، دار الغرب  -،تونس1،طالعربية

خ والراوي زائف ألنه كاله "، يقول 1118اإلسالمي،  الفرق بني املؤره

منهام راٍو، كام أنه رواة األخبار التي نجدها يف كتب األدب ال يمتنعون عن 

دون نقد ه فات التارخييهة ال يرتده ذه األخبار )..( وكذا كان أصحاب املؤله

 "أحيانا يف إيراد أخبار مدخولة إذا هي حُمهصت بميزان العقل بان خلطها

 516القايض 

(، وهي ذات اختبارية، تدله وفق sujet parlantالذات املتكلهمة ) -2

ألصوات اخلطاب عىل املنتج الفعيل للملفوظ، واملسؤول  تصنيف ديكرو

  :ذلك يف لاحلقيقي عنه. انظر تفصي

Amalia Rodríguez Somolinos, Locuteur, Enonciateur, et prise en 

charge. Quelques remarques sur la polyphonie en linguistique. 

Maria luz casal silva et al. (eds). La lingüistica francesa en 
españa camino del siglo, XXI, 2000, p 897 
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امه إىل املعارف واآلداب والتجارب املودعة يف مطاوهيا، فل

لتها رأيتها متباينة يف حتصيل الغرض، يكاد جوهُر املعرفة  تأمه

ل قد استقىص الطرق  هبا يستحيل إىل العرض، فمن بني مطوِّ

والروايات، وخمترص قد أخله بكثري ممها هو آت، ومع ذلك فقد 

ترك كلههم العظيم من احلادثات، واملشهور من الكائنات، 

د كثرٌي منهم األوراق بصغائر  األمور التي اإلعراض وسوه

(، 1/2)ابن األثري،  "عنها أوىل، وترُك تسطريها أحرى

فتظهر يف خطاب التقديم ذاتيٌة ُيغلهب فيها صاحبها حضور 

املتكلهم، التي ُتتده فينحّس اخلطاب التارخيي القائم  "أنا"

ا عىل اإلهيام باملوضوعيهة وتنحية الذات، كام نالحظ  نظريه

ها إىل َنْسِف الك تابة التارخييهة السابقة التي مل ُتوفهق يف توجه

تقدير األزمان وبيان أمهيهتها، ولذلك، فاملؤلف يسعى إىل 

ق يف تقدير النوازل واألحداث، وختصيص  حتقيق ما مل يتحقه

ة الروائيهة املوافقة ألمهيهة احلدث. وكام هو الشأن يف أغلب  املده

مات كتب التاريخ العريب القديمة فإنه الذا ت الكاتبة تنفي مقده

ة القصص واإلخبار الزائف، وتبني منزلة التأريخ  قصديه

ة، يقول ابن األثري يف ذلك:  ولقد رأيت "املعرفيهة واحلضاريه

عي املعرفة والدراية، ويظنه بنفسه البحر يف  مجاعة ممهن يده

العلم والرواية، ُيتقر التواريخ ويزدرهيا، وُيعرض عنها 

ية فائدهتا إنهام هو القصص واألخبار، وُيلغيها، ظنها منه أنه غا

وهناية معرفتها األحاديث واألسامر، وهذه حال من اقترص 

)ابن  "عىل القرش دون اللهب نظره، وأصبح خمشلبا جوهره

(، وهو صوٌت ثان ُتظهره الذات املتكلهمة لبيان 1/6األثري،

الفوارق بني الدخول يف القصص اخلالص وإبراز الفائدة 

ة من  تدوين التاريخ وضبطه، لُيوِجد املناسبة ملحاججة املرجوه

هذا الرأي وللوقوف عىل املقاصد احلقيقية من التاريخ، 

مها إىل  قة منه، وهو يقسه ، َتظهر "فوائد دنيويهة"والفوائد املتحقه

يف قدرة التاريخ عىل جعل اإلنسان يعيش العوامل املاضية 

لتاريخ عندما ويرى األحداث واألفعال، وتظهر يف أنه وقائع ا

ُترَوى ُتثهل عربة للملوك وأصحاب األمور، وتظهر أخريا يف 

فوائد "ما يكتسبه اإلنسان من التجارب واملعارف، وإىل 

ة )ابن األثري،  "التخلهق بالصرب والتأيسه "، منها "أخرويه

(، ومنها االتهعاظ واالعتبار بفناء األمم وامللوك 1/8

ه إىل الزهد بحكم رضورة وقوع الفناء.  والشعوب، والتوجه

وكان الركُن األخري من هذه العتبة داخال يف ما تدخل فيه 

أغلب كتب النثر العريب القديم، من وجود ذات خماَطبة 

حاكمة نافذة طلبت من املؤلهف صناعة الكتاب. فتتبنيه لنا 

ة يف املجاميع العربيهة،  ة للكتابة النثريه مجلة من اخلصائص العامه

ا وبعض اخلصائص ال تي ختتصه هبا الكتابة التارخيية، أمه

، فهو فعل الطلب من الذات املخاَطبة، وهو  املشرتك العامه

مات خمتلفة، واستجابة  فعل نجده يف ما نعرض له من مقده

فبينام األمر كذلك إذ "املطلوب للطالب، يقول ابن األثري: 

باع أمره حكم الزب،  برز أمُر من طاعته فرٌض واجب، واته

ُق الفضل بإقباله عليها نافقة، وأروا  اجلهل َمن أعال

بإعراضه عنها نافقة، َمن أحيا املكارم وكانت أمواتا، وأعاَدها 

خْلقا جديدا بعد أن كانت ُرفاتا، َمن عمَّ رعيهَتُه عْدُله ونواُله، 

وشملهم إحسانه وإفضاُلُه، موالنا مالك امللك الرحيم، العامل 

ُد، املنصور، املظفر  بدر الدين، ركن اإلسالم واملسلمني، املُؤيَّ

(. 1/5)ابن األثري  "حُميي العدل يف العاملني، خلَّد اّلله دولته

، فيظهر يف نقد مؤلفات التاريخ السابقة والتبشري  ا اخلاصه وأمه

بصناعة كتابة توافق ما يقتضيه هذا العلم وتساعد عىل حتقيق 

ي التدقيق يف السند، والصدق يف ال نقل دون مقاصده، بتوخه

زيادة أو نقصان، واحرتام الرجال يف ما نقلوه ومحلوه 

وأسندوه، واعتامد مراجعة األحوال واألحداث ومدى 

 مطابقتها ملمكن احلدوث.

ل عىل النظر يف أسانيد  مته أنهه ُيعوه يقره الطربي يف مقده

األخبار وطرائق نقلها أكثر من تعويله تدقيق النقل ونقده، 

غلبة جنو  تاريخ الطربي إىل إيراد  ولعله ذلك ما ُيفّسه 

ة  مرويهات أقرب إىل التخييل منها إىل التوثيق، وهو أمٌر يبني قوه

خني األوائل  آلة الرواية يف الثقافة العربيهة، ومدى ثقة املؤره

وليعلم الناظر يف كتابنا هذا أنه اعتامدي يف كله "فيها، يقول: 

يه، إنهام هو عىل ما أحرضت ذكره فيه ممها رشطت أينه راسمه ف

ما رويُت من األخبار التي أنا ذاكرها فيه، واآلثار التي أنا 

مسندها إىل رواهتا فيه، دون ما أدرك بحجج العقول، 

واستنبط بفكر النفوس، إاله اليسري القليل منه، إذ كان العلم 

بام كان من أخبار املاضني، وما هو كائن من أنباء احلادثني، 

يشاهدهم ومل ُيدرك زماهنم، إاله بإخبار  غري واصل إىل من مل

املخربين، ونقل الناقلني، دون االستخراج بالعقول، 

واالستنباط بفكر النفوس. فام يكن يف كتايب هذا من خرب 

ذكرناه عن بعض املاضني ممها يستنكره قارئه، أو يستشنعه، من 

أجل أنهه مل يعرف له وجها من الصحة وال معنى يف احلقيقة، 

م أنهه مل ُيؤت يف ذلك من قبلنا وإنهام أيت من قبل بعض فليعل

ينا ذلك عىل نحو ما أدي إلينا ا إنهام أده  "ناقليه إلينا، وأنه

(، فنتبنيه ارتكاز الذات املتكلمة عىل األخبار 8-7)الطربي، 

دون املساس هبا، عىل وعي هذه الذات بأنه من هذه األخبار 

ل، وهو أمٌر عابه ابن ما خيرج عن حده التاريخ إىل التخيي
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خلدون عىل سابقيه، ودعا إىل تدبهر األخبار واالجتهاد يف 

كتابة التاريخ بتخليص الصحيح من الفاسد، والسليم من 

السقيم، واحلقيقي من املوضوع، دون االكتفاء بالنقل 

اعلم أنه فنه التأريخ فنه عزيز املذهب جمه "والرواية، يقول: 

و ُيوقفنا عىل أحوال املاضني من الفوائد رشيف الغاية إذ ه

األمم يف أخالقهم، واألنبياء يف سريهم، وامللوك يف دوهلم 

وسياستهم، حتهى تتمه فائدة االقتداء يف ذلك ملن يرومه يف 

دة ومعارف  أحوال الدين والدنيا فهو حُمتاٌج إىل مآخذ متعده

عة وحسن نظر وتثبهت ُيفضَيان بصاحبهام إىل احلقه  متنوه

ب ان به عن املزالهت واملغالط ألنه األخبار إذا اعُتِمد فيها وُينكه

د النقل ومل حُتَكم أصول العادة وقواعد السياسة  عىل جمره

وطبيعة العمران واألحوال يف االجتامع اإلنساين وال قيس 

الغائب منها بالشاهد واحلارُض بالذاهب فربهام مل ُيؤمن فيها من 

ة القدم واحلْيِد  ة الصدق، وكثريا ما وقع العثوِر ومزلَّ عن جاده

ة النقل من املغالط يف احلكايات  ين وأئمه خني واملفّسه للمؤره

د النقل غثًّا أو سمينا )ابن  "والوقائع العتامدهم فيها عىل جمره

 (.1/12، 1111خلدون 

ل املصنهفاُت التارخييهة بشكل مطلق أو حمدود عىل  ُتعوِّ

خني من يدعو إىل اخلرب أداًة رئيسًة للتأريخ. ولكن من  املؤره

النظر يف هذه األخبار وُتحيصها وعْرِضها عىل معارف 

مساعدة، ومقايستها بآلة العقل، ومنهم من يدعو إىل اعتامد 

آلة النقل والرواية دون نظٍر أو حتقيق، ويف كلتا احلالتني فإنه 

صاحب اخلرب التارخييه يصبو إىل حتقيق قصديهة التأريخ، 

مان، واستعادة حوادث ال تظهر إال وتقييد وقائع األز

ة الدقيقة أو بتجريده منها  بوساطة اعتامد اخلرب بآلتِه اإلسناديه

واالجتهاد يف تلخيص الوقائع واحلوادث )كام هو احلال يف 

كتاب ابن خلدون(. فهل ختتلف هذه القصديهة عامه يصبو 

اخلرب األديب إىل حتقيقه؟ وهل ختتلف األخبار بخروجها من 

 م التارخيي وحلوهلا يف املقام األديب أو العكس؟املقا

ختتلف مقاصد الذات املتكلهمة بشكل جوهريه يف 

مات كتب األخبار األدبيهة، إذ هي تصل أخبارها بمقصد  مقده

ُه اهلامه هلا  اإلفادة واملتعة، وترتهبها لتحقيق هذا القصد، واملَُوجِّ

أو اقتضاهبا هو  يف اختيار األخبار وترتيبها وروايتها، وإطالتها

مراعاة مقام املخاَطب، الذي ينقسم يف ذهن املتكلهمني إىل 

طبقتني، طبقة طالبٌة راغبٌة، هي ما أرشنا إليه سلفا باجلهة 

الثابتة املشرتكة بني أغلب كتب األخبار عىل اختالف 

من  "تطلب"مقاصدها ومقاماهتا، تظهر عموما يف سلطٍة 

ة 3 أو غري مبارشاملتكلهم تأليف كتاٍب بشكل مبارش ، ويف عامه

املخاَطبني الذين ُيراِعي املتكلهُم وجوَدهم، وإمكاَن نفورهم أو 

ر َمْيلهم ومَلَلهم، يقول األصفهاين يف إطار بيانه  إقباهلم، وُيقده

فلو أتينا بام ُغنهي به شعر شاعر "خلطهة ترتيب فصول كتابه: 

ى، وكانت منهم ومل نتجاوزه حتهى نفرغ منه، جلرى هذا املجر

للنفس عنه نبوة، وللقلب منه ملهة، ويف طباع البرش حمبهة 

االنتقال من يشء إىل يشء، واالسرتاحُة من معهوٍد إىل 

. وكلُّ ُمنَْتَقٍل إليه أشهى إىل النفس من املُنَتَقل عنه،  ُمسَتجدٍّ

واملُنَتَظُر أْغَلُب عىل القلب من املوجود. وإذا كان هذا هكذا، 

بناه أ حىل وأحسُن، ليكون القارُئ له بانتقاله من خرٍب إىل فام رته

ة إىل سواها، ومن أخباٍر قديمة إىل حُمَدثة،  غريه، ومن قصه

وَملِيك إىل ُسوقٍة، وِجدٍّ إىل هزل، أنشَط لقراءته وأشهى 

اُه أحسُن ِجنْسه،  نهاُه إيه ح فنونه، ال سيهام والذي ضمه لتصفُّ

)األصفهاين،  "ما مُجع يف معناهوصفُو ما ُألَِّف يف بابه، وُلباُب 

(. فاألصفهاين ال ُيراعي اخلطاب املنقول بقدر 1/25

ه أن َيْأنَس القارُئ  مراعاته للذوات املخاَطبة، ومركُز مهه

بأخباره، وأاله ينرصف عنه، فهو ُيراعي الُبْعد النفيسه وآفاق 

، ويف تقدير االستعداد  ر القرائيه التقبهل املمكنة يف التصوه

 هلذا القارئ. ولذلك فهو ُيقيم كتابه بتاممه عىل هذا النفيس

االعتبار يف تقدير قارئ هو يف أصل الوضع ينقسم مقاميها إىل 

نوعني ال يتامثالن، قارئ سلطة ُتراعى منزلته يف ما ُيرَوى من 

أخبار، وقارئ عامه مفرتض، ُيراعى أيضا وجوده، يف ما ُيبعد 

به يف مواصلة ا  لتعلُّق بالكتاب.عنه امللل، وُيرغِّ

مات  ننتهي من كله ذلك إىل فكرة بسيطة مفادها أنه مقده

هها وإمكان تصنيفها املوروث عىل  د توجه كتب األخبار حُتده

، وصاحبها هو  ا كتب تاريخ أو كتٌب يف التخييل األديبه أهنه

هها هذه الوجهة التي خيتار فيها أن يكون مصنهفه  الذي ُيوجه

داخال يف األدب، مع رضورة أن  داخال يف علم التاريخ أو

ُندرك عّس الفصل بني املجالني يف الرتاث العريب، فاألخبار 

ر "النقل"أدخل يف  ، منها يف التخييل، وهي واقعة يف تصوه

ا محهالة وقائع وأحداث. يف حني أنها نجد يف  القدامى عىل أهنه

كتب أخبار األدب من ينقد مصادره )مثل األصفهاين(، 

                                                           
، حتقيق: إحسان كتاب األغاينأبو الفرج عيل بن احلُسني:  ،األصفهاين -3

، بريوت: دار صادر، 3،  ط1عباس، إبراهيم السعافني، بكر عبهاس ج

والذي بعثني عىل تأليفه أنه رئيسا من رؤسائنا ". يقول: 25،. ص 2008

ه بلغه أنه الكتاب املنسوب إىل إسحاق مدفوٌع كلهفني  فني أنه مجعه له، وعرَّ

 ."أن يكون من تأليفه، وهو  مع ذلك قليل الفائدة، وأنهه شاكٌّ يف نسبته
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س مصادره )كام هو حال ونجد يف كتب  التاريخ من ُيقده

 الطربي يف تارخيه(.

فهل نجد هذا الفارق واضحا داخل املتون؟ وهل ختتلف  

األخبار شكال أو نقال أو سندا بخروجها من مقام ودخوهلا يف 

 مقام خمتلف؟

 

 التخييل يف اخلرب التارخيي-2

ل الّسد أداًة مشرتكًة بني قاصد التأريخ، وقاصد  يشكه

فكالمها يروي وقائع من وجهة نظٍر ما، واستنادا إىل  األدب،

ذلك تتداخل جهاٌت عديدة لتوجيه وجهة نظر كاتب 

التاريخ، يف حني ُيدرك كاتب أخبار األدب أنه وجهته رهينة 

، فال موضوعيهة مطلقة يف اخلطاب التارخيي، وال خيالية 3رؤيته

 
ٍ
عريبه  مطلقة يف خطاب األدب. ويتعّسه هذا التداخل يف فضاء

ُيعتربه فيه التاريخ وجها من وجوه األدب، ممها يدفعنا إىل النظر 

 يف حده العرب لألدب.

ل ظهورها، يف فضاء  لت األخبار العربيهة يف أوه لقد تأصه

ه أساسا إىل  ة التأرخيية، فاألخبار األوىل كانت تتوجه القصديه

ق  ضْبِط ما كان يف مايض األزمان، وأصول القبائل وتفره

كتاب "والشعوب، وتتايل األنبياء مثل ما كان ذلك يف األمم 

، كتاب التيجان يف ملوك )ابن منبه "التيجان يف ملوك مِحْري

الكلبي، أبو املنذر هشام بن ) "كتاب األصنام"، أو محري(

، أو كتب املغازي والفتوحات وأخبار حممد بن السائب(

ه ال تارخيي من امللوك واألمم الغابرة، عىل ما داخل هذا التوجه

ختييل، فكانت الوجهة نحو اإلخبار واإلعالم، وموافقة 

احلال، وإُياد ما ُيريض املخاطبني، دون تدقيق أو ُمراَجعٍة أو 

، فالكتابة التارخييهة  عْرٍض عىل العقل الناقد، وذاك أمٌر طبيعيه

ل  ها، ومل تتشكه يف العصور اإلسالميهة األوىل مل تتهيهأ عناِِصُ

لوا آالهتا. وحتهى  خني املتأخرين الذين تكفه بالنسبة إىل املؤره

بنقد هذه املصنهفات األوىل وبيان ما داخلها من أساطري 

د من هذه الرؤية  نوا من التجره م مل يتمكه وأهواء وكذب، فإهنه

د  األوىل، واستندوا إليها من حيث تغليب املنظور املحده

نشري لالجتاهات الكربى يف رؤية وقائع التاريخ، ويمكن أن 

ع إىل ما غلب عىل كتاب ابن  يف هذا املقام دون كبري توسه

                                                           
4 - Monika Fludernik: An Introduction to NARRATOLOGY. 

Translated from the German by; Patricia Häusler-Greenfield and 

Monika Fludernik. RoutLedge.  London and New York. 2009. P 

3. 
"History as histography is never objective"  

"Another consequence of this is that events of world history 

have been presented predominantly from "our"(i. e. a European 
or Western) point of view 

كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب "خلدون 

، "والعجم والرببر ومن عاِصهم من ذوي السلطان األكرب

مته، ونقد طرقها،  من استناٍد إىل مرجعيهاٍت َنَقدها يف مقده

ة يف ضبطه لبداية الكون وألنساب األ مم، ولتاريخ خاصه

العرب ومن جاورهم، فقد استند إىل املسعودي والطربي 

وابن األثري، وأكثَر من الرجوع إىل ابن الكلبي يف األنساب 

 عىل ما شاب روايته من قد  وجتريح.

د القايض إىل أنه اخلرب يف أصله عالٌق  لقد ذهب حممه

ة اإلعالم الداخلة يف مقا اه بقصديه م بمجال التاريخ واصال إيه

 ، ة التأثري التي يتميهز هبا املقام األديبه التاريخ، ونافيا عنه قصديه

ة الراوي "ذلك  ، ولذلك فإنه مهمه أنه اخلرب يف أصله تارخييه

هي أن يضطلع بدور الوسيط بني الواقع يف صورته احلََدثيهة 

والقارئ، مكتفيا باجلهد األدنى، ألنه وظيفته األساسيهة هي 

وإذا نحن اعتربنا أنه اإلعالم أكرب غايات اإلعالم ال التأثري. 

التاريخ، وأنه التأثري أكرب غايات األدب، أدركنا أنه اخلرب كان 

)القايض،  "يف بداية أمره إىل التاريخ أقرب منه األدب

ل فارقا يف األخبار 518، 1118 (، غري أنه ذلك ال ُيشكه

ة يف ا ملقامات كبريا، فاإلعالم ال خيلو من رغبة يف التأثري خاصه

التي نشأ فيها اخلرب يف ظله سائد سيايسه استقطب هذا التاريخ 

هه وجهته )زروق،  ، 2012وأراد أن يستويل عليه وأن ُيوجه

فالتاريخ وإن غلب عليه اإلعالم خطاٌب رسديه ال "(، 11

، واألدب وإن غلب عليه املقصد  خيلو من مقصد تأثرييه

األقله من طابع التأثرييه ال خيلو يف حالة األخبار عىل 

(. فيتضافر التارخييه 518، 1118)القايض،  "إعالميه 

ق مفهوم  واألديبه يف اخلرب، وال غرابة يف ذلك يف ظله حتقه

لألدب يضمه التاريخ يف ثناياه، ولذلك فإنهنا نجد أخبارا 

ل شكلها  ة إىل أخرى، دون أن يتبده عديدة ترحتل من قصديه

مد القايض يف هذا الشأن وال رواهتا وال مضامينها، يقول حم

ة األوليهة التي يمتح منها الرواة يف األخبار " ولئن كانت املاده

األدبيهة واألخبار التارخييهة خمتلفة بعض االختالف فإنهه يعّس 

د لكله نوع جماال أو موضوعا ال خيرج عنهام،  علينا أن نحده

هلام  ولعله هلذا التواشج  بني األدب والتاريخ سببني أوه

ة اشرت اكهام يف استخدام اخلرب شكال من أشكال تنظيم املاده

األوليهة، وثانيهام انعدام الفصل القاطع بني التاريخ واألدب 

، 1118)القايض،  "يف سلهم تصنيف العلوم عند العرب

518). 

وعليه، فإنه األخبار التارخييهة ال تعدم ختييال قصصيها، 

نيهة التأثري يف  يظهر يف رؤية األحداث وتكييفها وعقدها عىل
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، ويف حتديد الشخصيهات املرويهة وضْبطها بصور 5املخاَطب

ق ذاتيهٍة باديٍة يف اخلطاب، ظاهرٍة، ال خُتفيها  نمطيهة، ويف حتقه

الذاُت املتكلهمُة وال َتسرُتها. فيفارق اخلرب التارخييه أصوَله 

م فيه رؤية الذات  ل إىل خرب أديبه تتحكه ومقاصده، ويتحوه

فة له، املُجريُة العتقادها وهلواها، ويمكن أن  املتكلهمة، املرُصِّ

نستدله عىل ذلك ببعٍض من األخبار املأخوذة من كتب 

ا تارخييهة.  تصنهفت عىل أهنه

: هو خرٌب مأخوذ من كتاب الكامل يف التاريخ 1املثال

 (. 1البن األثري )انظر امللحق، نصه 

 مقاٍم تأرخييه مل ندرك من هذا اخلرب بيّس أنه وروده يف

له إىل خرٍب ُتراعَى فيه حدود الكتابة التارخييهة، أو باألحرى  ُُيوه

، بل  خيتلف عن أساليب وطرائق بناء األخبار يف املقام األديبه

ُيمكن أن نستنتج أنه الغالب عليه الدخول يف مقام القصص 

 التخيييل، الذي تظهر عناِصه من خالل:

ل الراوي يف بيان األح - وال، والنفاذ إىل عمق تدخه

الشخصيهات مبينا خمتلف أحاسيسها ومشاعرها، 

فاألحوال تشده اخلطاب إىل الذاتيهة وتنأى به عن 

 ، موضوعيهة منشودة، ولذلك فقد غاب املقصد التارخييه

، الذي جعل املرأة الكافرة 6وحله حملهه التضخيم القصيص

عد املساهم يف خانٍة والنبيه الصالح يف خانٍة خمتلفة، واملسا

 يف جالء احلقائق يف خانة ثالثة.

غلبة الرؤية العاملة التي جتعل الراوي داخال يف النفوس،  -

مبديا ما كان منها باطنا، فاملرأة مل ُيُسن إسالمها، والنبيه 

سليامن عالٌق وْجُده باملرأة، والراوي مدرٌك للظاهر املعلن 

احلدثيهة وللباطن املُضمر، وذلك ظاهٌر يف أغلب املراحل 

قيل: سمع سليامن بملك يف "لرواية اخلرب، ومثاله قوله: 

                                                           
نحن ال نعتمد كثريا عىل مقاربة بول ريكور يف ضبطه للعالقة بني  -5

الّسد والتاريخ عىل قيمة ما كتبه يف ذلك، غري أنهنا نستند إىل رؤيته أحيانا 

يف ضبط خصائص اخلطاب التارخيي وصلته بالذايت واحلكائي، ومن ذلك 

خ يف كتابته التارخييهة، يقو ام"ل: مثال إثباته لوجود وجهة نظر املؤره  ربه

 فاعل، منظور مع متطابقة هي حيث من ال احلبكة، بأنه  الرده  علينا وجب

 صوته" عن لنقل أو– الراوي "نظر وجهة" عن ُتعربه  بوصفها ولكن

 (1/271:ريكور) "املقصودة غري النتائج عن شيئا تعرف ال -"الّسدي

العينيهة، والدخول يف  نقصد بالتضخيم القصيصه ترك النوى احلدثيهة -6

توسيع األحداث بحكاية احلال وحكاية القول، والصدور عن نوى 

خ، لتوسيع دوائر الّسد بممكٍن رسديه  حدثيهة ُيمكن أن يقترص عليها املؤره

د وجود ذات داخلٍة يف ما تّسد، مغلبهة رأهيا ورؤيتها.  ُيؤكه

ة ُملكه وعظم شأنه، ومل  جزيرة من جزائر البحر وِشده

يكن للنهاس إليه سبيل، فخرج سليامن إىل تلك اجلزيرة، 

ومحلته الريح حتهى نزل بجنوده هبا، فقتل ملكها وغنم ما 

نا ومجاال فيها، وغنم بنتا للملك مل ير الناس مثلها حس

فاصطفاها لنفسه ودعاها إىل اإلسالم، فأسلمت عىل قلهة 

رغبة فيه، وأحبهها حبها شديدا، وكانت ال يذهب ُحزهنا، 

 (.1/238)ابن األثري "وال تزال تبكي

إسقاط الواقع اإلسالمي لفظا واعتقادا عىل واقع تارخييه  -

كان جاهال بالقرآن وباإلسالم، فالراوي قد جعل سليامن 

عىل املرأة اإلسالم، إضافة إىل استعامل آية من يعرض 

القرآن وإسنادها لفظا إىل سليامن، استنادا إىل سارد يرى 

من منظوره الَعقدي، وهو منظوٌر ذايته حمدود ُيلبسه إىل 

شخصيهات وأحداث واقعٍة قبل اإلسالم بزمان طويل، 

 "ودعاها إىل اإلسالم، فأسلمت"

انه إ - ته يشده ىل فضاء القصص التخيييل مسار اخلرب وقصديه

أكثر من وْصله بالتقييد والتسجيل، ذلك أنه نواة اخلرب 

وتوسعتها قد عقدتا عىل بيان صفاء النبي سليامن ورفضه 

 ألن ُيعبد غري اّلله يف بيته وإن تعلقه قلبه بمن عصت ربهه.

ينحو اخلرب منحى اإلطالق، فال حتديد للمكان، وال  -

الشخصيهات عىل أمهيهتها ضبط للزمن، وال تسمية لبعض 

 التارخييهة وعدم أمهيهتها القصصيهة.

شخصيهتان أساسيهتان يف اخلرب مها سليامن ذو املرجعيهة  -

رات ثابتة، يف تواصله مع  الدينيهة، بام ُيمله معه من تصوه

اجلنه وقدرته عىل تسخريه وترصيفه، ممها جعل له يف أذهان 

العامل  الناس صورة القادر عىل اكتشاف املجاهل،

بالسحر، املدرك للغة احليوان. تلك صورة للشخصيهة 

ا  ة، أمه تبني القدرة النبوية وما يتجاوزها إىل قدرة أسطوريه

يها الراوي،  الشخصيهة الثانيهة فهي ابنة امللك، دون أن يسمه

وهي ابنة ملك جمهول، ومملكته جمهولة، ولكنه صفتها 

ا با مل "لغة اجلامل، إذ التي يريدها الراوي معلومة، وهي أهنه

، وتلك الصفة هي التي "ير الناس مثلها حسنا ومجاال

ال لإلسالم وثانيا  جعلت سليامن النبي، يطلبها أوه

، وهذا "وأحبهها حبها شديدا"للزواج، وقد أحبه مجاهلا، 

ما الحظناه سابقا من ترك الراوي للوقائع التارخييهة 

ه لوقائع ذاتية، املؤثهرة يف تواريخ األمم وامللوك، وتتبهع

ومليول وجدانيهة، األدب هو األقرب إىل التعبري عنها. 

ا العونان املساعدان، فهام اجلواري خدم امللكة، وال  وأمه

أثر هلن سوى تتبهع سيهدهتن يف فعل عبادة وثن األب، 
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واالنقطاع عن ذلك بتفطهن سليامن ملا يفعلن، وآصف بن 

يق سليامن، وكان له ال دور الفاعل يف برخيها، وهو صده

، وكشف األمر لسليامن وتنبيهه بطريقة ذكيهة ملا  جتلية احلقه

 ُيصل من معشوقته.

ولنا من كله ذلك أن نتساءل عن ماهيهة احلدث الذي أراد  -

خ له، لنُدرك أنه الوقائع أْدخُل يف امليل إىل  خ أن ُيؤره املؤره

ق ملقاصد دينيهة، فال حدث  تتبهع غريب القصص املحقه

من تتابع صلة امرأة بزوجها، وانرصافها عنه ُيرجتى 

 لتقديس والدها.

تتجاوز أحداث اخلرب منطق التاريخ، وتالمس منطق  -

القصص، ذلك أن اخلرب هو حكاية ُتروى، عىل صلٍة بعامل 

اجلنه واخلطأ والغفران والتوبة، والظاهر والباطن، 

والرتابط احلدثيه الذي ال ُيراعي وقوع األحداث وتثبيتها 

 ما، وإنهام هنالك سارد يدخل الّسائر وُيظهر  يف
ٍ
فضاء

الكامن فيها. فنحن لسنا إزاء أحداث تارخييهة وال 

شخصيهات تارخييهة بمعنى التوثيق والتدوين، وإنهام 

سالسٌة يف األحداث تنتهي إىل وقوف النبي عىل خطئه 

ة تقوم عىل عقدة  وطلبه الغفران بتعذيب نفسه، فالقصه

واستغالل وهله لتحويل بيته إىل مكان استغفال سليامن 

ُيعَبد فيه غري اّلله، من لدن زوجته، وتتهيهأ األحداث عىل 

د.  ذلك وتتعقه

:  مأخوذ أيضا من كتاب الكامل يف التاريخ البن 2املثال 

 (.2األثري، )انظر امللحق النص 

ذناه للداللة عىل استغراق  يف النموذج الثاين الذي اخته

، وابتعادها عن حمض أخبار التاريخ يف  ارتباطها القصيصه

التوثيق والتسجيل، اخرتنا خرب جذيمة والزبهاء وقصري، وهو 

خرٌب مرحتٌل نجده يف كتب أخبار األدب ويف كتب أخبار 

التاريخ، ولنا عودة يف القسم الثالث من البحث إىل املقارنة 

 بني املقامني.

هل  ني، أوه ام تبئري نالحظ يف اخلرب قيامه عىل أمرين هامه

شخصيهة الزبهاء يف سعيها إىل األخذ بثأر أبيها، وهو اخليط 

الذي نظم كله أحداث اخلرب، وموضوع املطالبة بالثأر 

واالحتيال لذلك ال ُيمثهل هدفا تارخييها، ولكنهه ُيشكل هدفا 

أدبيها، تنتظم عليه أفعاٌل وعوامل، وثانيهام أنه األحداث 

لنيهة وغري علنيهة، وأغلب ُعقدت عىل األقوال يف مقامات ع

د ذلك  ل أمثاال سائرًة بني الناس، وقد أكه هذه األقوال شكه

اخلطاب التارخييه بشكل أوضح وأوفر ممها نصه عليه اخلطاب 

.  األديبه

ينبني خرب الزبهاء الوارد يف كتاب الكامل يف التاريخ عىل 

عقدة الثأر واإلعداد هلا وحتقيقها، فالزبهاء )يف غياب واضح 

ذكر أعامهلا واحلوادث التي أتتها أو أتت عليها يف زماهنا(، ل

بعد أن يقتل جذيمة أباها تعمل عىل إقرار ُمْلكها والتفكري يف 

الثأر ِمن قاتل والدها، فتكون احليلة، ويف املقابل ينخدع 

ب منه له، مثهل شخصيهة  جذيمة، عىل حتذير طرف مقره

التاريخ قد  مساعدة، حكيمة، بالرغم من أنه صاحب كتاب

ه لشخصيهة جذيمة أنهه فطن، بالغ الدهاء،  أثبت يف بداية حده

قال: وكان جذيمة من أفضل ملوك العرب رأيا، وأبعدهم "

هم نكاية (، فتنمو األحداث 332)ابن األثري،  "ُمغارا، وأشده

ز  عىل الرغبة يف حتقيق هذا االفتقار )طلب ثأر األب(، وترتكه

ة عىل ذلك.  س عىل شخصيتني الرؤية الّسديه فاخلرب متأسه

ة الذهنيهة،  متوازيتني، هلام نفس املقام، سلطًة، وهلام نقس القوه

فطنًة وذكاًء، وعىل شخصيتني مساعدتني، أوالمها أخت 

)ابن  "وكانت عاقلة"الزبهاء، وهي ملكة أيضا، واسمها ربيبة، 

مت النصح إىل أختها يف طريقة األخذ 335األثري،  (، وقد قده

فأصغت إليها، وثانيهام هو قصري، مساعد جذيمة، وقد بالثأر 

م النصيحة إىل صاحبه فأعرض عنها. وتتواصل هذه  قده

الشخصيهات عرب حكاية أقوال ينقلها الراوي بصيغتها 

املبارشة، يف خمتلف األحوال واملناسبات، وكأنه الراوي عليٌم 

بام يدور بني األخت وأختها، وبني الصاحب وصاحبه، 

د نقل األقوال وفق منطوق الشخصيهات، وأرسل ولذلك فق

ة ثأٍر  أغلبها أمثاال جتري بني الناس. وهو خرب داخٌل يف قصه

، التي تغلب عليها  أوسع، ويف ترمجة شخصيهِة عمرو بن عديه

ة، بدايًة من نشأته واستطارة اجلنه له،  احلوادث األسطوريه

خذ ثأر وحمبهة جذيمة له وتقريبه منه، وانتهاًء إىل سعيه بأ

 جذيمة.

عند ابن األثري ومن سار يف  "خطاب التاريخ"يدخل 

مساره، يف نقِل أخباٍر القصُد منها تأثيث األمثال وبيان 

مقاماهتا، أو تتبهع شخصيهة وجتميع غريب األخبار حوهلا، أو 

، فالتدوين التارخيي  تفخيم حدث معلوم يف املوروث الشفويه

امد الرواية والثقة يف يف هذا املقام يستند إىل مبدأ اعت

ُغ كثرة األمثال الواردة يف 7الروايات . ولعله ذلك ما ُيسوِّ

                                                           
ما ُيمكن أن ليس احلدث التارخيي ما ُيدث ولكن "يقول بول ريكور:  -7

ُيروى، أو ما ُتهت روايته بالفعل يف أخبار أو أساطري، وأكثر من ذلك، ال 

خني اضطرارهم إىل العمل مع شذرات مقطعة  يستثري الناس لدى املؤره
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د  أقوال الشخصيهات يف خرب جذيمة والزبهاء. وهو خرٌب يؤكه

خ، املرتكزة روايته عىل نقل  صورة الراوي القاصه ال املؤره

 األقوال يف صيغتها املبارشة.

-533/ 3، 1111وقد عمل ابن خلدون )ابن خلدون، 

( يف رسده لنفس اخلرب عىل تقليمه وهتذيبه واختصاره 536

ذلك أنه ابن واالقتصار منه عىل النوى احلدثية الكربى، 

خلدون قد اجتهد يف اختصار عديد األخبار، وروايتها يف 

مته بعد أن يعرض لعديد املرويهات  ها األدنى، فهو يف مقده حده

ة يقول:  ة "األخباريه وهذه األخبار كلهها بعيدة عن الصحه

عريقة يف الوهم والغلط وأشبه بأحاديث القصص 

(،  )انظر اخلرب يف 1/17، 1111)ابن خلدون "املوضوعة

ة األصليهة 3امللحق، نص (، غري أنهه حافظ عىل حدود القصه

ع يف احلكاية، ولتبئري شخصيهات  التي مثهلت منطلقا للتوسه

دة بأحواهلا و أعامهلا وأقواهلا. ولعله منزلة رواية ابن بدت ُموله

خلدون أن تظهر يف التخلهص من حكاية األقوال، وتلخيصها 

والتعبري عنها يف وجيز من القول، ولكنهه ُُيافظ عىل األحداث 

الكربى، فالثأر هو مولهد األحداث والصالت، والشخصيهات 

عدان حتافظ عىل منازهلا، فالرأسان مها جذيمة والزبهاء، واملسا

احلكيامن مها أخت الزباء وقصري ناصح جذيمة وصاحبه، وال 

ف عن الطربي  غرابة يف ذلك إذ ينقل ابن خلدون اخلرب بترصه

وُيذف يف هذا النقل مصادر اخلرب ورواته. فهو واقٌع يف هناية 

املطاف يف هذا العامل التخيييل الذي صنعه الطربي بطريقة 

 واعية أو بوثوقه يف رواة اخلرب.

د له، ل قد علق الكذب أصال وجوهرا يف اخلرب، فهو حمده

نظرا إىل عدد من املقامات التخاطبيهة التي ضبطها ابن خلدون 

ها الثقة بالناقلني، وهو األمر الذي غلب عىل  بشكل جيله أمهه

النصوص التارخييهة العربية األوىل، اعتامدا عىل رؤوس يف 

وهو أمٌر جده هامه الرواية ثقات، ومنها الذهول عن املقاصد، 

انتبه إليه ابن خلدون، ذاك أنه اخلرب يف أغلب األحيان مرتبط 

بمقاصد يروم املُخرُب األصيله بلوغها، متعًة ودفعا للملل، أو 

، أو طلبا للحقيقة  إرضاء لذوي نفوذ أو دخوال يف نزاع قبيله

م الصدق، وهو أمٌر معقود  التي تتنازعها األهواء، ومنها توهه

ة بالثقة يف الناقلني، ذلك أنه الرواة  باملسألة األوىل اخلاصه

النََّقلة، أو اجلامعني يقع يف ظنههم أنه ما ُرويه من أخبار صادق 

بحكم أنه حامله ثقة وأنه سلسلة السند مرتبطة، فهو صدٌق 

                                                                                    

معرفة "األوصال فقط. يصنع املرء احلبكة ممهايعرفه، واحلبكة بطبيعتها 

 (.1/267. )ريكور: "مقطعة األوصال

يف النقل ال يف املنقول. ومنها أنه اجلامع املؤلهف ال ُيعِمُل 

لها باألحوال، وهو أمٌر العقل يف النظر يف الوقائع ووص

يقتيض علام ونقدا، ونظرا يف الوقائع ومراعاة خصوصيهاهتا، 

ل للخرب معاينًة ومشاهدًة إذ ينقل  ويصُل األمر إىل املنشئ األوه

الواقعة دون علم باملقام العامه واخلاصه الذي وقعت فيه. 

ب من ذوي اجلاه والسلطان، األمر الذي  ومنها أخريا التقره

خرب ُيبدع أخبارا إلرضاء الطالب الراغب، دخوال يف ُيعل املُ 

مقام سيايسه يطلب فيها صاحب األمر أخبارا ُترضيه 

ًقا "وتستهويه. يقول ابن خلدون:  وملها كان الكذب متطرِّ

للخرب بطبيعته، وله أسباٌب تقتضيه. فمنها التشيهعات لآلراء 

ول واملذاهب فإنه النفس إذا كانت عىل حال االعتدال يف قب

ه من التمحيص والنظر حتهى تتبنيه صدقه من  اخلرب أعطته حقَّ

كذبه وإذا خامَرها تشيٌُّع لرأٍي أو نِحَلٍة َقبِلت ما ُيوافُقها من 

ل وْهلة وكان ذلك امليل والتشيُّع ِغطاًء عىل عنْي  األخبار ألوه

بصريهتا عن االنتقاد والتمحيص فتقع يف قبول الكذب 

الثقة قتضية للكذب يف األخبار أيضا ونْقله. ومن األسباب املُ 

وُتحيُص ذلك يرِجُع إىل التعديل والتجريح. ومنها بالنهاقلنَي 

، فكثرٌي من الناقلني ال يعرف القْصد بام الذهول عن املقاصد

عاين أو سمع وينقل اخلرب عىل ما يف ظنهه وختمينه فيقُع يف 

ْدقالكذب. ومنها  م الصِّ يء يف األكثر وهو كثرٌي وإنهام ُي توهُّ

اجلهُل بتطبيق األحوال عىل من جهة النقل بالنهاقلني ومنها 

ألجل ما ُيداخُلها من التلبيس والتصنُّع فينُقُلها املُْخرِبُ  الوقائع

ب كام رآها وهي بالتصنُّع عىل غري احلقِّ يف نفسه. ومنها  تقرُّ

  واملدْ  الناس يف األكثر ألصحاب التَِّجلَِّة واملراتب بالثهناء

كر بذلك فيستفيُض اإلخبار هبا  وحتسني األحوال وإشاعة الذِّ

عىل غري حقيقٍة، فالنهُفوُس ُموَلعٌة بحبِّ الثهناء، والنهاس 

متطلهعون إىل الدنيا وأسباهبا من جاٍه أو ثروة وليسوا يف األكثر 

.)ابن خلدون، "براغبني يف الفضائل وال متنافسني يف أهلها

1111 ،1/57-58) 

ن ننتهي من خالل هذه األمثلة من املصنهفات التي ُيمكن أ

ا واقعٌة يف ُتثيل عوامل وأحداث  ا تارخييهة أهنه دت عىل أهنه حتده

يغلب عليها التخييل واإلطالق ومتابعة الروايات األوىل التي 

مل يستحكم فيها علم التاريخ تنقية ومراجعة وإعامال للعقل 

ها. فمن اليسري أن واملنطق يف ضبط احلوادث وبياهنا وتدوين

ا  نالحظ أنه الذات املتكلهمة يف هذه املصنهفات مل تتهيَّأ عىل أهنه

ذاٌت باحثة عن احلقيقة التارخييهة، بقدر ما هي ذاٌت ُمغلِّبٌة 

ألهوائها وميوهلا، وإمكان تصديقها وفضاء اعتقادها، 

ولذلك، فقد كان املتكلهم راويا عاملا عارفا، ينقل دواخل 
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وما كان خافيا عن عني املُشاهد الراوي، وما الشخصيهات، 

كان دائرا يف اختالء الشخصيهات، يروي ما يغيب عن نظر 

 .فيقع تبئريالناظر، وما يكون من حديث الذات، 

 

 التارخييه يف اخلرب األديبه -3

ليس من الغريب أن يدخل اخلرب األديب يف ختييل الوقائع 

ها وال وثيقة هلا، وإطالق األماكن، ونقل أقواٍل ال شاهد علي

ز له أن يدخل يف ُتثهل ما وقع،  فالقصد من اخلرب األديب ُُيوه

ر الشخصيهات وفقا ملقاِم الّسد الذي ينشأ فيه اخلرب،  وأن ُيصوه

وليس من الغريب أيضا أن نجد آثار التاريخ يف اخلرب، بل كام 

سلف أن ذكرنا ُيعده التاريخ بأحداثه وشخصيهاته نواَة اخلرب 

يهة، ولذلك فإنه التاريخ ُيمثهل املرجع اجلوهري للخرب، األساس

 ، د فيه اخلرب األديبه مع اخلرب التارخييه وهو األمر الذي يتوحه

ة تارخييهة واحدة هي منطلق املقامني  من حيث وجود ماده

 .8األخباريني

ُتوظُِّف أخباُر األدب أسامَء شخصيهاٍت مرجعيهة، هلا ظِالٌل 

 ،  جماٍل رسديه ُيسَتعَمل يف الواقع التارخييه
ِ
وتستعملها يف بناء

يف مقامات خمتلفة، ففي كتاب األغاين تكون األسامُء املرجعيهة 

يف أغلب األحيان باعثة جتميع األخبار، ومنَطَلق الدخول يف 

 ختتصُّ به تلك الشخصيهة، شجاعًة أو قدرًة عىل 
ٍ
رسم فضاء

ًة واقتدارا أو جمونا  أو صالحا. قول الشعر، أو كرما أو قوه

ولذلك تتوفهر يف اخلرب األديبه أسامء مرجعيهة، هلا ظالل يف 

، ولعله هذا ما جعل األصبهاين ُينتقد يف عديد  الوجود الفعيله

ا تأريخ،  املصنهفات وُترده أخباره، إذ ُتقبهلت أخباره عىل أهنه

 وضبط للوقائع وهو األمر الذي مل يعلنه املؤلهف.

ل أبواب التدقيق التي  يدخل فيها صاحب األغاين أنهه وأوه

يضبط النسب بشكل تفصييله ومتواصل، حتهى تتاميز األسامء 

ح انتساهبا، وال غرابة يف ذلك، فكتاب األغاين قد أكل  ويتوضه

مات الشخصيهات  عددا من كتب األنساب ووظهفها يف مقده

د جماهلا، وقد تفوق دقهة تتبهع األنساب عنده ما  ها وُُيده التي ُيده

خون )يمكن نشري إىل الفارق بني طريقة ضبط يتحره  اه املؤره

                                                           
من هذا االستعراض املوجز أن نحتجه ألدبيهة التاريخ أو ولسنا نريد " -8

لتارخييهة األدب، وإنهام غرضنا أن نبنيه أنه ما يبدو لنا اآلن من فواصل 

فات  وفروق بني اخلرب يف األدب واخلرب يف التاريخ مل يكن قائام يف مؤله

القدامى. فقد كان اخلرب يف هذه املؤلفات ويف غريها، ككتب املغازي 

ما عىل أنهه صورة من هذا والسري  والرتاجم، مشدودا إىل الواقع أو مقده

 (516 -515)القايض "الواقع

النسب عند األصبهاين، يف عودته إىل عدد من املصادر، ويف 

حتقيقه ونظره يف أصول الشخصيهة املرتجم هلا، املتتبهعة 

أخبارها، وطريقة ابن خلدون صدورا عن رأي واحد يف 

أغلب األحيان هو رأي ابن الكلبي(، بالرغم من أنه مرجع 

ص مستقله هو كتب ا هني واحٌد وهو العودة إىل ختصه لتوجه

النسب، ومن ذلك ما يرد يف كتاب األغاين عىل سبيل املثال 

من تدقيق مبالغ فيه أحيانا يف ضبط األنساب، ولنا أن ننظر يف 

د بن احلسن بن "ضبطه لنسب ُطريح  هو، فيام أخربين به حممه

ه عن ابن الكلبيه يف كتاب النس ب إجازًة، دريد عن عمه

وأخربنا ُييى بن عيله بن ُييى عن أيب أيهوب املدينيه عن ابن 

، قال: ُطريح بن  د بن سالهم ومصعب الزبرييه عائشة وحممه

إسامعيل بن عبيد بن أسيد بن عالج بن أيب َسَلمة بن عبد 

، وهو ثقيف، بن منبهه بن  ى بن َعنَزة بن عوف بن َقيِسه العزه

كرمة بن َخَصفة بن قيس بن بكر بن هوازن بن منصور بن ع

 عيالن بن ُمرَض.

ابني من يذكر أنه ثقيفا هو َقيسه  قال ابن الكلبي: ومن النسه

بن منبهه بن النبيت بن منصور بن َيقُدَم بن َأْفىَص بن ُدْعميه بن 

اد بن نزار. وُيقال: إنه ثقيفا كان عبدا أليب ِرغال، وكان  إيه

بعد ذلك إىل قيس. أصله من قوم َنَجوا من ثمود، فانتمى 

اج )...( وكان  وُروي عن عيله بن أيب طالب )...( وقال احلجه

محهاد الراوية يذكر )...( قال ابن الكلبي وأخربين أيب صالح 

عن ابن العبهاس قال )...( قال ابن الكلبي يف خرب طويل 

ع 213-3/211،  2008ذكَره...( )األغاين  (، ويتوسه

عة يف األصفهاين يف االتهكاء إىل أس انيد خمتلفة وأقوال متنوه

ق  ضبط هذا النسب، والوقوف عىل أصوله، وكثريا ما ُيقه

األصفهاين يف نسب الشخصيهة التي يعرض إليها، ويتتبهع 

ة  جذورها وأصوهلا دون أن يقترص عىل مرجع واحد، خاصه

بالنسبة إىل الشخصيهات املختَلف حول أصل من أصوهلا. 

لعمل عىل ضْبط نسب جمنون ويدخل يف هذا اإلطار نفسه ا

بني عامر، إذ ُيثبت األصفهاين يف بداية التحديد، ثالث صور 

ق  هلذا الشاعر بني الوجود والعدم والتقنهع. وكلهها وجوٌه تتحقه

بأسانيد مضبوطة الدقهة، وبسالسل ُرواة تستند إليها هذه 

 األخبار.

ُتثبت الصورة األوىل وجود شخٍص يف التاريخ ُيدعى 

م األصبهاين  قيس بن امللوه  ويكنهى بمجنون بني عامر، ويقده

عددا من الدالئل املثبتة لوجود هذه الشخصيهة من خالل تتبهع 

ح َنَسَبه "أثره ونسبه وصفاته،  هو، عىل ما يقوله من صحه

، والصحيح أنهه قيس  بن امللوه  وحديثه، قيٌس، وقيل مهديه
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بن ُمزاحم بن ُعَدس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن 

عامر بن صعصعة، ومن الدليل عىل أنه اسمه قيٌس قول ليىل 

 صاحبته فيه: )من الطويل(

أال ليَت ِشْعري واخلُطوُب َكثرِيٌة      متى َرْحُل َقْيٍس 

 ُمسَتِقلٌّ َفَراِجعُ 

ثنا  أمحد بن زهري قال: وأخربين احلسن بن عيله قال حده

 "سمعت من ال ُأْحيص يقول: اسم املجنون قيس بن امللوه 

(، ويدخل بعد إثبات النسب 2/5، 2008)األصفهاين، 

ة يف الرواية  ق من االسم يف االستناد إىل مرجعيهات هامه والتحقه

ق من الصفة وهي اجلنون من عدمه، ويرفع خربه  للتحقه

خبار العربية وهو إسنادا إىل رأس من رؤوس رواية األ

د اخلُزاعيه قال "األصمعي، يقول،  وأخربين هاشم بن حممه

ام  ، وأخربين اجلوهريه عن ُعمر بن شبهة أهنه ثنا الريايشه حده

سمعا األصمعيه يقول، وقد ُسئل عنه: مل يكن جمنونا ولكن 

، 2008)األصفهاين، "كانت به ُلوثة كُلوثة أيب حيهة النمريي

2/5.) 

ه إىل إثبات عدم وجود الشخص، الصورة الثانية  تتوجه

، إلثبات وهن  وأنهه صورٌة ُصنعت يف إطار الرصاع القبيله

ههم إىل الغزل وهو أمٌر ميسء إىل  رجال بني عامر، وتوجه

صورة القبيلة، وُيمكن أن ُندرك هذا الُبعد القبيل اجليله يف هذا 

اخلرب الذي يرفعه األصفهاين إىل ابن دأب وهو عيسى بن يزيد 

ي قال "من طبقة األخباريني األوائل، يقول  وأخربين عمه

ثنا أمحد بن احلارث عن املدائني عن ابن دْأب قال: قلُت  حده

لرجل من بني عامر: أتعرف املجنون وتروي من شعره شيئا؟ 

قال: أَوقد فرغنا من شعر العقالء حتهى  نروي أشعار 

م لكثرٌي! فقلُت: ليس هؤالء أعني، إ نهام أعني املجانني؟ إهنه

جمنون بني عامر الشاعر الذي قتله العشق، قال: هيهات، بنو 

عامر أغلظ أكبادا من ذاك، إنهام يكون هذا يف هذه اليامنيهة 

ا نزار  ْعَلة رؤوُسها، فأمه عاف قلوهبا، السخيفة عقوهُلا، الصه الضه

 (.6-2008،2/5)األصفهاين،  "فال.

ا الصورة الثالثة التي ُيثبتها األصبها ين، فهي صورة أمه

التقنهع، وذاك يعني أنه أحدهم اختفى خلف اسم ومهيه نظرا 

إىل منزلته االجتامعيهة والقبليهة، وهي صورة يثبت فيها الشاعر 

دون االنتساب إىل قبيلة بني عامر، ودون أن يكون له اسم 

وأخربين "قيس، وإنهام هو يتخفهى خلف اسم مصطنع، يقول، 

ي عن الُكراينه قال حده  بها  عمه ثنا ابن أيب سعد عن عيله بن الصه

ثُت أنه حديث املجنون وشعَره  عن ابن الكلبيه قال: ُحده

وضعه فتى من بني أميهة كان هيوى ابنة عمه له، وكان يكره أن 

يظهر ما بينه وبينها، فوضع حديث املجنون وقال األشعار 

)األصفهاين،  "التي يروهيا الناس للمجنون ونسبها إليه

2008 ،2/6.) 

م األصفهاين صورة الشاعر املجنون يف كله إمكانات  ُيقده

ال من الشخص إىل الشخصيهة، ومن الشخصيهة إىل  قها، حتوه حتقه

دة لوجود هذا الشاعر  الشخص، فهنالك إمكانيهة غري مؤكه

كيانا واسام وحوادث وأشعارا، وهنالك إمكانيتان لعدم 

دب وقدرته وجوده، لتصري الشخصيهة املصنوعة يف رحابة األ

التخييليهة، شخصا حقيقيها مثبتا يف مصنهفات كتب تاريخ 

 األدب.

لت مواده  نة أخباريهة شكه ولنا أيضا ننظر أيضا يف مدوه

ام،  مشرتكة بني كتب األدب وكتب التاريخ وهي أخبار األيه

التي تظهر فيها الدقهة التي كان يعتمدها صاحب األغاين يف 

ر يف املراجعة، واالجت هاد لبلوغ الصورة األقرب إىل التفكه

احلدوث، وتقيصه األماكن، والوقوف عىل أهمه احلوادث 

ام أنه فعل النقل  وأبرز حُمدثيها، ونتبنيه من نظرنا يف هذه األيه

خون حاصل بالفعل يف ما يرويه األصبهاين،  الذي يثريه املؤره

ام  ل الذي ضمه أخبار األيه ففي مقارنة بسيطة بني النصه األوه

، والنصه الناقل، وهو كتاب "كتاب النقائض"وهو 

األصبهاين، نقف عىل قدرة األصبهاين عىل الوفاء يف النقل، 

نه من رضب اخلرب باخلرب، وإرجاع الرواية إىل الرواية،  وُتكه

ليرتك القارئ أمام فسيح املعنى، دون أن يقرص األمر عىل 

وايٍة الوجهة الواحدة التي ُتظهر ميل الذات املتكلهمة إىل ر

 بعينها أو إىل مصدر خمصوص.

ففي يوم الكالب الثاين عىل سبيل املثال الذي ُيسنده 

ا بني اخلرب املحمول  األصبهاين إىل أيب عبيدة، نلحظ ُتاثال تامه

( واخلرب 16/223، 2008يف كتاب األغاين )األصفهاين، 

(، 1/111، 2007األصيل يف كتاب أيب عبيدة )أبو عبيدة، 

د القدرة النقليهة والتأليفيهة لفظا ومعنى، و هو األمر الذي يؤكه

لصاحب األغاين، فُعهدة اخلرب ال ُترده إليه وإنهام إىل املصدر 

الذي عنه صدر، نقال أو مجعا بني عدد من الروايات إذا 

 الحظ نقصا أو اختالفا.

ولنا أن نالحظ أخريا أنه الذات املتكلهمة يف كتاب األغاين 

( سابق الذكر 3ذيمة )انظر امللحق النص تنقل خرب الزبهاء وج

د فيه الذوات الفاعلة،  يف مصنهفني تارخييني، بشكل تتحده

وُتدقهق األماكن، وال خيتلف يف ظاهره ويف جوهره عامه ورد يف 

رواية ابن األثري يف تارخيه، كام أنهه ال خيتلف جوهرا عن رواية 

 ابن خلدون له. 
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 خاُتة

ُيمثهل وحدة شكليهة مرحتلة  إنه اخلرب يف الرتاث العريب

ُتداخل مقامات خمتلفة، فتأخذ منها وجها، ولكنهها يف أصل 

عنرصها حُتافظ عىل كوهنا وعىل روحها األوىل التي اتهبعها 

األوائل الفاعلون يف صناعة الّسد العريب، فهاًم للنصوص 

ة القديمة وتقبهال للقصص القرآين وبناًء للقصص  الّسديه

فضاء معريف وتارخيي وأنسايب وديني اعتامدا النبوي وصناعة ل

 عىل آلة اخلرب.

ومن خالل مقارنتنا بني مقامني يف األصل مها خمتلفان 

م  عون أهنه مؤتلفان، خمتلفان نظرا إىل أنه أصحاب املصنهفات يده

بصدد التأريخ، أو بصدد كتابة أخباٍر يف األدب ال يدخل يف 

صبو إليه املخاَطب مقاصدها طلب الصدق، وإنهام حتقيق ما ي

وما يميل إىل قراءته. ومؤتلفان نظرا إىل أنه املجالني 

ة بُرواهتا  متداخالن، مشرتكان يف تسخري نفس املواده األخباريه

وأصوهلا وَنَقَلتها، أدركنا أنه اخلرب لفظا ومعنى وَنَقلًة يظلُّ 

واحدا سواء دخل يف مقام التاريخ أو يف مقام األدب، وذاك 

ة:أمر ُُييلن  ا إىل ثالث نتائج هامه

صات يف القرون اإلسالميهة  - أنه التفرقة القاطعة بني التخصه

األوىل مل تكن قاطعًة وال صارمة، ولذلك فقد ُعده األدب 

جامع علومهم، وَتعّسه عىل العرب أن ُيدركوا مستويات 

 التخييل يف النثر، يف حني ُتُقبهل التخييل يف الشعر.

ناياه مستويات من املصداقيهة التي أنه اخلرب كان ُيمل يف ث -

ُتثبهت صلته بالنقل، من خالل توفهر ِصامة يف بناء 

ل عليها كثريا األصفهاين صاحب كتاب  األسانيد عوه

األغاين، ويف اآلن ذاته فإنه الذات املتكلهمة يف اخلرب جتنح 

إىل إىل التخييل جلبه نقص أو لتامم رواية أو لعرض 

 جواِب َطلٍب.

ال يستمده أجناسيته من املقام الذي ُأدِخل فيه أنه اخلرب  -

ق بذاته أنتجه ُرواٌة رؤوس ال ينتمون  وإنهام هو كتحقه

بالرضورة إىل حقل خمصوص غري حقل رواية اخلرب وهو 

فه الفقيه للتربير والتجويز والترشيع  ص بذاته، فيتلقه ختصه

خ للتثبيت والرتهني، ويدعوه األديب  ويستند إليه املؤره

ع واإلفادة، فكلٌّ واجٌد يف اخلرب طلبه، وكلٌّ لإلمتا

مستعمٌل له بشكله ومعناه أو بام شابه شكله ومعناه 

 لتحقيق مقاصد قد خُترج اخلرب عن أصل شكله ومعناه.

 

 

 

 ُملحق النصوص املعتَمدة يف البحث

 1النصه 

 يف جزيرة من جزائر البحرقيل: سمع سليامن بملك "

ة ُملكه وعظم شأنه، ومل يكن للنهاس إليه سبيل، فخرج  وِشده

سليامن إىل تلك اجلزيرة، ومحلته الريح حتهى نزل بجنوده هبا، 

مل ير الناس مثلها فقتل ملكها وغنم ما فيها، وغنم بنتا للملك 

، فأسلمت اإلسالمفاصطفاها لنفسه ودعاها إىل  حسنا ومجاال

، وكانت ال يذهب ا شديداوأحبهها حبه ، قلهة رغبة فيهعىل 

ُحزهنا، وال تزال تبكي، فقال هلا: وُيك ما هذا احلزن والدمع 

الذي ال يرقأ؟ قالت: إينه أذكر أيب وملكه، وما أصابه 

فيحزنني ذلك. قال: قد أبدلك اّلله ملكا خريا من ملكه 

وهداك إىل اإلسالم. قالت: إنهه كذلك، لكنهي إذا ذكرته 

روا صورته يف أصابني ما ترى، فلو أ مرت الشياطني فصوه

 داري أراها بكرة وعشيهة، لرجْوُت أن ُيذهب ذلك ُحزين.

فأمر الشياطني فعملوا هلا مثل صورته ال ينكر منها شيئا، 

وألبستها ثيابا مثل ثياب أبيها، وكانت إذا خرج سليامن من 

دارها، تغدو عليه يف جوارهيا، فتسجد له، ويسجدن معها، 

يرحن، فتفعل مثل ذلك وال يعلم سليامن وترو  عشيهة و

 بيشء من أمرها أربعني صباحا.

يقاوبلغ اخلرب آصف ين برخيها،  ، وكان ال ُيردُّ وكان صده

من منازل سليامن أيه وقت أراد من ليل أو هنار، سواء كان 

سليامن حارضا أو غائبا، فأتاه فقال: يا نبيه اّلله قد كرب سنهي 

ودقه عظمي وقد حان منهي ذهاب عمري وقد أحببت أن 

أقوم مقاما أذكر فيه أنبياء اّلله وُأثني عليهم بعلمي وُأعلم 

ن. قال: افعل. فجمع سليامن النهاس، النهاس بعض ما ُيهلو

فقام آصف خطيبا فيهم، فذكر من مىض من األنبياء وأثنى 

عليهم حتهى انتهى إىل سليامن فقال: ما كان أحلمك يف 

 صغرك، وأبعدك عن كله ما ُيكره يف صغرك. ثم انرصف.

فأرسل إليه وقال له: ملها ذكرتني  فُميلء سليامن غضبا،

ري، وسكته عامه سوى ذلك، فام جعلت ُتثني عيله يف صغ

الذي أحدثُت يف آخر أمري؟ قال: إنه غري اّلله لُيعَبُد يف دارك 

(، إنها ّلله وإنها إليه راجعونأربعني يوما يف هوى امرأة، قال: )

ولقد علمت أنهك ما قلت إاله عن يشء بلغك. ودخل داره 

وكّس الصنم، وعاقب تلك املرأة وجوارهيا. ثمه أمر بثياب 

وهي ثياٌب تغزهلا األبكار الالهئي مل َُيِْضن، طهارة فُأيِتَ هبا، ال

ها امرأة ذات دم، فلبسها وخرج يف الصحراء، وفرش  ومل ُتسه

ماء بثيابه تذلهال ّلله  الرماد ثمه أقبل تائبا إىل اّلله وُتعهك يف الده
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عا، وكربه واستغفر، ثمه عاد إىل داره . )ابن "تعاىل وترضه

 (230-1/238األثري

 

 :2النصه 

وكان ملك العرب بأرض اجلزيرة ومشارف الشام "

ان بن ُأذينة العمليقيه من عاملة  عمرو بن الظرب بن حسه

العاملقة، فتحارب هو وجذيمة، فُقتل عمرو واهنزمت 

عساكره، وعاد جذيمة ساملا، وملكت بعد عمرو ابنته الزبهاء، 

غريهم، وكان واسمها نائلة، وكان جنود الزبهاء بقايا العامليق و

هلا من الفرات إىل تدمر. فلامه استجمع هلا أمرها واستحكم 

ملكها، اجتمعت لغزو جذيمة تطلب بثأر أبيها، فقالت هلا 

أختها ربيبة، وكانت عاقلة: إن غزوت جذيمة فإنهام هو يوم له 

ما بعده واحلرب سجال، وأشارت برتك احلرب وإعامل 

 جذيمة تدعوه إىل نفسها احليلة. فأجابتها إىل ذلك، وكتبت إىل

ا مل جتد ُملك النساء إاله قبحا يف السامع  وملكها، وكتبت إليه أهنه

ا مل جتد مللكها وال لنفسها كفوا  وضعفا يف السلطان، وأهنه

 غريه.

فلامه انتهى كتاب الزبهاء إليه استخفه ما دعته إليه ومجع 

ة من شاطئ الفرات، فعرض عليهم ما  إليه ثقاته، وهو ببقه

دعته إليه واستشارهم، فأمجع رأهيم عىل أن يسري إليها 

 ويستويل عىل ملكها.

وكان فيهم رجل ُيقال له قصري بن سعد بن خلم، وكان 

ج أمة جلذيمة فولدت له قصريا، وكان أديبا حازما  سعد تزوه

ناصحا جلذيمة قريبا منه، فخالفهم يف ما أشاروا به عليه، 

هبت مثال، وقال جلذيمة: وقال: رأي فاتر، وغدٌر حارض، فذ

نها من  اكُتب إليها فإن كانت صادقة فلُتقبِل إليك، وإاله مل ُُتكه

 نفسك وقد َوتْرهتا وقتلَت أباها.

فلم ُيوافق جذيمة ما أشار به قصري، وقال له: ال ولكنهك 

، فذهبت مثال.  امرؤ رأيك يف الكنه ال يف الضحه

، ودعا جذيمة ابن أخته عمرو بن عديه فاستشاره

عه عىل املسري وقال: إنه ُنامرة قومي مع الزبهاء، فلو رأوك  فشجه

 صاروا معك، فأطاعه.

ة  فقال قصري: ال ُيطاع لقصري أمر. وقالت العرب: بُبقه

 ُأبرم األمر، فذهبتا مثال.

واستخلف جذيمة عمرو بن عديه عىل ملكه، وعمرو بن 

نزل  عبد اجلنه عىل خيوله معه، وسار يف وجوه أصحابه، فلامه 

ة تركت الرأي،  الفرضة، قال لقصري: ما الرأي؟ قال: ببقه

 فذهبت مثال.

واستقبله رسل الزبهاء باهلدايا واأللطاف، فقال: يا قصري 

كيف ترى؟ قال: خطر يسري، وخطب كبري، فذهبت مثال، 

وستلقاك اخليول، فإن سارت أمامك فإنه املرأة صادقة، وإن 

غادرون، وكانت أخذت جنبيك وأحاطت بك فإنه القوم 

 فرسا جلذيمة ال جُتارى، فإينه راكبها ومسايرك عليها.

فلقيته الكتائب فحالت بينه وبني العصا، فركبها قصري، 

ه حزما عىل  ونظر إليه جذيمة موليا عىل متنها، فقال: ويل أمه

متن العصا! فذهبت مثال. وقال: ما ضله من جتري به العصا، 

الشمس، ثمه نفقت وقد فذهبت مثال، وجرت به إىل غروب 

قطعت أرضا بعيدة، فبني عليها برجا يقال له برج العصا، 

 وقالت العرب: خرٌي ما جاءت به العصا، مثل ترضبه.

وسار جذيمة وقد أحاطت به اخليول حتهى دخل عىل 

فت، فإذا هي مضفورة االزب، واالسب  الزبهاء، فلامه رأته تكشه

دة هو شعر االست، وقالت  له: يا جذيمة أدأب بالباء املوحه

عروس ترى؟ فذهبت مثال. فقال: بلغ املدى، وجفه الثرى، 

وأمر غدر أرى، فذهبت مثال. فقالت له: أما وإهلي ما بنا من 

عدم مواس، وال قلهة أواس، ولكنهها شيمة من أناس، فذهبت 

مثال. وقالت له: ُأنبئت أنه دماء امللوك شفاء من الَكلب. ثمه 

ت بطست من ذهب، فُأِعده له، وسقته أجلسته عىل نطع وأمر

اخلمر حتهى أخذت منه مأخذها، ثمه أمرت براهَشْيه فُقطعا، 

مت إليه الطست، وقد قيل هلا: إن قطر من دمه يشء يف  وقده

غري الطست ُطلب بدمه. وكانت امللوك ال ُتقَتل برضب الرقبة 

إاله يف قتال تكرمة للُملك. فلامه ضعفت يداه سقطتا، فقطر من 

مه يف غري الطست، فقالت: ال تضيهعوا دم امللك! فقال د

. )ابن األثري "جذيمة: دعوا دما ضيهعه أهله! فذهبت مثال

1/335-338 ) 

 
 3النصه 

قال الطربي: وكان َملك العرب بأرض احلرية ومشارف "

ان بن ُأدينة بن الُسمْيدع بن  الشام عمرو بن َظْرب بن حسَّ

، فكانت بينه  وبني جذيمة حرب قتل فيها هوثر الِعمالقيه

ت مجوعه. وملكت بعده بنته الزبها  عمرو بن الظرب وفضه

واسمها نائلة، وجنودها بقايا العاملقة من عاد األوىل، ومن 

هَنٍد وُسليح ابني ُحلوان ومن كان معهم من قبائل ُقضاعة، 

وكانت تسكن عىل شاطئ الفرات وقد بنت هنالك قرصا، 

 ُتصيهف بتدمر.وُتربهع عند بطن املجاز و

وملها استحكم هلا املُلك أمجعت أخذ الثأر من ُجذيمة 

ا امرأة ال يليق هبا امللك،  بأبيها، فبعثت إليه ُتومهه اخلطبة، وأهنه
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فيجمع ملكها إىل ملكه، فطمع يف ذلك، ووافقه قومه، وأبى 

عليه منهم قصري بن سعد بن عمرو بن جذيمة بن قيس بن 

كان حازما ناصحا، وحذره عاقبة أربى بن ُنامرة بن خلم، و

ذلك، فعصاه واستشار ابن أخته عمرو بن عديه فوافقه، 

 . فاستخلفه عىل قومه وجعل عىل خيوله عمرو بن عبد اجلنه

وسار هو عىل غريب الفرات إىل أن نزل رحبة مالك بن طوق. 

وأتته الرسل منها باأللطاف واهلدايا، ثمه استقبلته اخليول. 

أحاطت بك اخليول فهو الغدر، فاركب فقال له قصري إن 

فرسك العصا، وكانت ال جُتارى. فأحاطت به اخليول ودخل 

جذيمة عىل الزبا، فقطعت رواهشه فسال دمه حتهى نزف 

 ومات.

وقدم قصري عىل عمرو بن عديه وقد اختلف عليه قومه، 

ومال مجاعة منهم إىل عمرو بن عبد اجلنه فأصلح أمرهم، 

، وأشار عليه بطلب الثأر حتهى انقادوا مجيعا  لعمرو بن عديه

من الزبها بخاله جذيمة، وكانت الكاهنة قد عرفتها بملكها 

را  وأعطتها عالمات عمرو َفَحرضته، وبعثت رجال مصوه

را واختلط  ر هلا عمرا يف مجيع حاالته، فسار إليه متنكه ُيصوه

نت أنه مهلكها  بحشمه، وجاء إليه بصورته، فاستثبتته وتيقه

ذت نفقا يف األرض من جملسها إىل حصن داخل منه. و اخته

مدينتها. وعمد عمرو إىل قصري فجدع أنفه بمواطأة منه عىل 

مه  ذلك، فلحق بالزبها يشكو ما أصابه من عمرو وأنهه اهته

بمداخلة الزبها يف أمر خاله جذيمة، وما رأيت بعد ما فعل يب 

بته حتهى إذا ريض  أنكى له من أن أكون معك، فأكرمته وقره

منها من الوثوق به أشار عليها بالتجارة يف طرف العراق، 

وأمتعته فأعطته ماال وعريا. وذهب إىل العراق ولقي عمرو 

بن عدي، فجهزه بالطهرف واألمتعة كيام يرضيها، وأتاها 

 بذلك فازدادت ه وثوقا وجهزته بأكثر من األوىل.

 ثمه عاد الثالثة ومحل ُبغاة اجلند من أصحاب عمرو يف

ها بالعري وبكثرة  م فبرشه الغرائر عىل اجلامل وعمرو فيهم، وتقده

ما محل إليها من الطرف، فخرجت تنظر فأنكرت ما رأته من 

طت  اجلامل من التكاُرد. ثمه دخلت العري املدينة، فلامه توسه

أنيخت وخرج الرجال، وبادر عمرو إىل النفق فوقف عنده، 

ا إىل النفق ووضع الرجال سيوفهم يف أهل البلد، وب ادرت الزبه

فوجدت عمرا قائام عنده، فلحمها بالسيف وماتت، وأصاب 

، 1111)ابن خلدون،  "ما أصاب من املدينة وانكفأ راجعا

3/533-536) 

 

 

 :3النصه 

قال ابن حبيب يف خربه: وكان جذيمُة من أفضل امللوك "

ل من استجمع  هم نكايًة، وهو أوه رأيا، وأْبعدهم ُمغارا، وأشده

ة له املُلك بأرض العراق،  وكانت منازله ما بني األنبار وبقه

، فقصد يف وهيت وعني ُتر، وأطراف الربه والُقطَقطانة واحلرية

ان ب ن أذينة بن السميدع بن مجوعه عمرو بن الظَِّرب بن حسه

، بن عاملة العامليق، فجمع عمرو مُجوعه ولقيه،  َهوبر العاميله

فقتله جذيمُة وفضَّ مجوَعه، فانفلُّوا وملهكوا عليهم ابنته 

الزبهاء، وكانت من أحزم الناس، فخافت أن تغزَوها ملوك 

ذت لنفسها نفقا يف حصن كان عىل شاطئ  العرب، فاخته

رت الفر ات يف وقت قلهة املاء، وبنت أزجا من الفرات، وسكه

اآلُجره والكلس، متهصال بذلك النفق، وجعلت نفقا آخر يف 

ة متهصال بمدينة ألختها، ثمه أجرت املاء عليه، فكانت إذا  الربيه

ا دخلت النفق. فلامه اجتمع هلا أمُرها واستحكم  خافت عدوه

أختها ُمْلكها أمجعت عىل غْزو جذيمة ثائرة بأبيها، فقالت هلا 

وكانت ذات رأي وحزم: إنهك إن غزوت جذيمة فإنهه امرؤ له 

ه، فإن ظفرِت أصبت ثأرك، وإن ظفر بك فال بقيهة  ما يصده

لك، واحلرب سجال، وال تدرين كيف تكون ألك أم عليك، 

جيه  ولكن ابعثي إليه فاعلميه أنهك قد رغبت يف أن تتزوه

، ألنهه إن وجتمعي ملكك إىل ملكه، وسليه أن ُييبك إىل ذلك

اغرته ففعل ضفرِت به بال خماطرة. فكتبت الزبهاء يف ذلك إىل 

ا يف  ا قد رغبت يف صلة بلدها ببلده، وإهنه جذيمة تقول له إهنه

ا مل جتد كفئا  ضعف من سلطاهنا، وقلهِة ضْبٍط ململكتها، وإهنه

ها إىل ُملكه. فلامه وصل 
غريه، وتسأله اإلقبال عليها ومْجَع ُملكِ

َب ذلك إليه  ه وطمع فيه، فشاوَر أصحابه فكلٌّ صوه استخفه

قصري بن سعد بن عمرو بن رأيه يف قصدها وإجابتها، إاله 

، فقال: هذا رأي جذيمة بن قيس بن هالل بن ُنامرة بن خلم

فاتر، وغدٌر حارض، فإْن كانت صادقة فلُتقبل إليك وإاله فال 

نها من نفسك فتقَع يف حباهلا وقد َوَترهتا يف أ بيها. فلم ُُتكه

أنت امرٌؤ رأيك يف الكنِّ ال "ُيوافق جذيمة ما قال، وقال له: 

انرصف ودمك ". ورحل فقال له قصري يف طريقه: "يف الضحه 

ة ُقيض األمر". فقال جذيمة: "يف وجهك ، فأرسلها مثال. "ببقه

، "ما الرأي؟" "ومىض حتهى إذا شارف مدينتها قال لقصري

ة تركُت الرأي"قال:  ، قال: "فام ظنهك بالزبهاء؟": . قال"ببقه

. واستقبله ُرسلها "القوُل رداٌف، واحلْزم عرْيانٌة ال ختاف"

، قال: "يا قصري، كيف ترى؟"باهلدايا واأللطاف فقال: 

، وستلقاك اخليول، فإن سارت "خطر يسري يف خطب كبري"

أمامك فاملرأة صادقة، وإن أخذت يف جنبيك وأحاطت بك 
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اخليول فأحاطت به، فقال له قصري:  فالقوم غادرون. فلقيته

ا ال ُتَرك وال ُتسبق، يعني فرسا له كانت " اركب العصا فإهنه

، فلم يفعل، فجال "جُتنَب، قبل أن َُيُولوا بينك وبني جنودك

ل أصحاب جذيمة. وملها  ت به تعدو يف أوه قصري يف ظهرها فمره

ل  ُأحيط بجذيمة التفت فرأى قصريا عىل فرسه العصا يف أوه

ل القوم"لقوم، فقال: ا . فذكر "حَلَازٌم َمن ُُيري العصا يف أوه

ا مل تكن تقف، حتهى َجَرت ثالثني  أبو عبيدة واألصمعيه أهنه

ميال، ثمه وقفت فبالت هناك، فبُني عىل ذلك املوضع ُبرج 

ى العصا، وُأخذ جذيمة فُأدخل عىل الزبهاء فاستقبلته قد  ُيسمه

رت الشعر عليه، فقالت: كشفت فن فرجها، فإذا هي قد َظفَ 

يا َجذيم أذاَت عروس ترى؟ قال: بل أرى َمَتاَع َأَمٍة لْكعاَء "

غرِي ذاِت خفر. ثمه قال: بلغ املدى، وَجفه الثرى، وأمر غدٍر 

أرى. قال: واّلله ما ذلك من عدم َمواٍس، وال قلهِة ُأواس، 

ولكنهها شيمة ما أناس. ثمه قالت جلوارهيا: ُخذَن بِعُضد 

. ففعلن، ثمه َدعت بنطع فأجلسته عليه، وأمرت سيهدك نه

برواهشه، فُقطعت يف طْسٍت من ذهب يسيل دمه فيه، وقالت 

له: يا جذيم ال يضيعنه من دمك يشٌء فإينه أريده للَخْبل. 

فقال هلا: وما ُُيزنك من دٍم أضاعه أهله. وإنهام كان بعض 

ان قال هلا: إْن َنقط من دمه يشء يف غري الطست ُأدرك  الكهه

ك،  بثْأره. فلم يزل دمه ُيري يف الطهست حتى ضُعف، فتحره

. "فنقطت من دمه ُنقطة عىل أسطوانة رخام ومات

 (215-15/213، 2008)األصفهاين، 
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 التمهيد: 

شهد الرسد العريب يف القرن التاسع عرش حتوالت كربى، 

التقليدي غرّيت من أساليبه ومكوناته، ونقلته من النسق 

الذي متثله جمموعة الرسود العربية القديمة بام فيها الرحلة، إىل 

تأسيس نسق جديد، وقد جاءت هذه التحوالت نتيجة 

التفكك الداخيل الذي أصيبت به األنواع القديمة، حني كّفت 

عن التطور، وتأزمت أبنيتها لظروف تارخيية وثقافية، وقد 

، عرب نقلت بطيئة غري استغرقت عملية التحول زمنا  طويل  

ُيضِمر يف "منظورة، وجمهولة البداية. فكل نوع يتأزم بناؤه 

طياته نوعا  جنينيا  يرتقب الظهور، فيتبلور نوع يرث من جهة 

كثريا  من خصائص تلك املرويات، ويقوم من جهة ثانية 

بتكوين خصائصه. عمليات التحلل البطيئة، وعمليات 

ارتباكا  يف التصورات القائمة التشّكل األكثر بطأ  حُتدث 

بخصوص الربط املبارش بني األسباب 

 (.996:9115) إبراهيم،"والنتائج

فالنصوص األدبية النوعية اجلديدة ال تتشكل من املعايري 

االجتامعية والثقافية وحسب، بل تضم يف تكوينها رصيدا  من 

أدب املايض، بل كل تراثه ممتزجا  مع تلك املعايري، فتتغّذى 

النصوص املستحدثة من عنارص األدب السابق، كام حدث 

حني استحوذت الرواية عىل عنارص الرحلة. وال تقترص مهّمة 

هذا الرصيد املرّكب من اإلحياءات األدبية عىل جمرد املحاكاة، 

فهو يعيد صياغة العنارص "وإنام يؤدي وظيفة مزدوجة، 

لتواصل، األدبية املألوفة بحيث تتحول إىل خلفية لعملية ا

 "وُيقّدم إطارا  عاما  يمكن وضع رسالة النص أو معناه فيه

(؛ بمعنى أن النص ال يتحقق إال من خلل 85:9111)إيزر،

النوع، عرب صريورة تارخيية، وضمنها يمكن العثور عىل 

التحوالت التي جيرهيا، واملسارات اجلديدة التي يضيفها، 

 وفق معنى التفاعل النيص العام.

هذا التصور ملسار التحول الذي جتتازه  وال يبتعد

النصوص األدبية من النسق القديم إىل النسق اجلديد عام 

تنشيط الرتاث الذي يتم من خلل  "ريكور"يطلق عليه 

تفاعل عاملني، مها: املبتكر، والراسب؛ حيث تشكل ظاهرة 

الرتاثية املفتاح لتشغيل النامذج الرسدية، فُيمثل الراسب 

تكون أنامط احلبكات، وهي نامذج ال تتسم  النامذج التي

م دليل  "بالثبات؛ ألهنا نبعت من ابتكار سابق؛ لذا فهي  تقدِّ

هاديا  لتجريب آخر يف امليدان الرسدي، فتتغري القوانني حتت 

ضغط االبتكار، لكنها تتغري ببطء، بل إهنا تقاوم التغيري 

 بسبب عملية الرتسب. فالقوانني التي تشكل نوعا  من

القواعد التي تتحكم بتأليف األعامل اجلديدة، تتجدد 

بدورها، بحيث يصري ما قبلها نمطا  باليا ؛ إذ يظل االبتكار 

سلوكا  حتكمه القواعد؛ ألن عمل اخليال ال يأيت من فراغ، فهو 

يرتبط، بطريقة أو أخرى، بالنامذج التي يوفرها الرتاث، غري 

 "هذه النامذجأن بوسعه الدخول يف علقة متغرية مع 

 (.45:0333)ريكور،

وهذا بالتحديد ما فعلته رواية السرية حني دخلت يف 

علقة جديدة مع الرحلة، فقد استطاعت الكتابات الرحلية، 

وهي من الرسود القديمة منذ القرن الرابع اهلجري، أن ُتقّدم 

معامل أولّية؛ لتحديد إطارها العام، وتبلور جنسها، عن طريق 

 "مي والنوعي، وهو ما سيعرف فيام بعدتراكمها الك

، بمواصفاته اجلامعة للحقول املعرفية األخرى. وإذا "بالرحلة

كانت التسميات التي ُمنحت هلذا النوع من الكتابة، قد 

تعددت واختلفت بني حقول معرفية متباينة، بني من ينسبها 

إىل األدبية، ومن يرتدد يف هذه النسبة، فإن هذا النوع من 

بة الرحلية ما انفك يرّسخ تقاليده الكتابية، ويؤسس الكتا

ملرشوعه الثري املتنوع، حمافظا  عىل استقلله، ومتعالقا  يف 

الوقت نفسه مع أشكال تعبريية أخرى. وعىل الرغم من أن 

الرحلة ظّلت تتغذى عىل خطابات متعددة، وتتامس مع علوم 

ة اآلخر، إنسانية واجتامعية، مراوحة بني سرية األنا، وصور

فإن الوعي ببنية السفر بقي هو ما يمنحها التميز، وُيشّكل 

 (.40:9116رؤيتها اخلاصة)حليفي،

ويف مرحلة تارخيية الحقة، تواتر هذا اإلرث من 

الكتابات الرحلية، حتى بات ُيشّكل ما يشبه مؤسسة متعددة 

االنتامءات والكّتاب، ومل تكن هذه الكتابات الرحلية يف شكل 

ا، وطبيعة رسدها، خملصة للواقع، بل تكشف أبنيتها انكتاهب

الداخلية عن هوية أخرى حكائية، لكنها ال تفصح عن نفسها 

إال بشكل متواٍر يف ظل الوقائع، وهاجس النزعة التسجيلية 

 الوصفية.

وكان هذا النوع الرسدي الرحيل قد استكمل رشوطه منذ 

اج خصائصه زمن طويل، واستنفد كافة طاقاته، فأخذ يعيد إنت

بصور متناسخة، إىل أن حتول إىل نموذج مغلق. واستنادا  إىل 

حاجات التعبري، واختلف املعايري واألنساق الثقافية 

والذوقية للتأليف والتلقي، فقد ورثْت رواية السرية تركة 

املرويات الرحلية، وأخذت تضيف إىل أبنيتها الرسدية 

ثرات املستجدة؛ ووظائفها التمثيلية، ما يتناسب مع املؤ

لتتوافق مع هوّية الرسد اجلديد، فسعى كثري من الروائيني إىل 

كتابة أسفارهم ورحلهتم بصيٍغ مبتكرة بوعي مجايل، ختتلف 
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بذلك  أرشعوافعن تقاليد كتابة الرحلة يف نصوصها القديمة، 

آفاقا  واسعة إىل عامل التخييل، وحافظوا عىل تقاليد الرحلة من 

 (.55:9105)حليفي، آفة فناء النوع

وملا كانت بنية السفر ميدانا  مشرتكا  لتجارب الرحلة 

ورواية السرية، كانا معا  ينتسبان إىل حقل الرسد، أصبحت 

أشكال التبادل بينهام ممكنة نسقيا ، ومتحققة عىل مستوى البنية 

الرسدية، فعملت الرحلة يف شكلها اجلديد عىل تكييف سياق 

النسقية؛ إذ ذهبت تستقبل عنارص بنيوية التلقي، مع القابلية 

من عامل الرواية لُتشيد بناءها الرسدي بدالالت فنية ختييلية، 

متجاوزة بذلك اجلانب التسجييل الذي أثقل بتفاصيله كثريا  

من نصوص الرحلة التقليدية، وقد حافظت رواية السرية عىل 

ك بنية السفر مستفيدة من الشكل الرحيل، لكنها قامت بتفكي

م فيه  نسقه، ومن ثم حتويله إىل شكل جديد من الكتابة، ُتقدَّ

جتربة الذات بلغة روائية متنوعة املستويات، ُتستثمر فيها كثريا  

من وسائل الرسد، وفنون التخييل، وتوظيف الضامئر يف 

مسافات متقاربة بني السارد والكاتب، وبني األنا واملخاطب 

 .لذات واحدة من الروائي والرّحالة

 

 املبحث األول: ميثاق التجنيس:

عىل  (0)"أيام برازيلية وأخرى من يباب "يتأسس كتاب

وعي بجنس الرحلة، إال أنه وعي إشكايل مرّكب، يعتمد عىل 

التضاد؛ حيث يستحرض فيه الكاتب جتارب الذات واآلخر، 

روائي يتحرر من  رسدبويستدعي أحيانا  أحداث التاريخ، 

                                                           

، حلقة من سلسلة "أيام برازيلية وأخرى من يباب "(   يعدُّ كتاب 0)

 "ففي حقل الرواية صدر له:  أمحد املديني املتنوعة، مؤلفات:

زمن بني الوالدة واحللم، ووردة للوقت املغريب، واجلنازة، 

وحكاية وهم، وطريق الرساب، واملخدوعون، ورجال ظهر 

. ومن املجموعات القصصية "املهراز، وشارع الصفصاف

الطريق إىل املنايف، واملظاهرة، وسفر "القصرية صدر له: 

نشاء والتدمري، والعنف يف الدماغ، وامرأة العصافري، اإل

برد املسافات،  ". وله يف الشعر"وخريف، وطعم الكرز

إال أن املديني متيز بكتابة  ،"وأندلس الرغبة، وبقايا غياب

نصيبي من باريس، والرحلة  "الرحلة الروائية، فقد أصدر: 

ربية إىل بلد إىل بلد اهلل، والرحلة إىل رام اهلل، والرحلة املغ

 ."األرجنتني وتشييل البهية

 

قليدي، لكنه يستثمر مكوناهتا يف بنيته إطار الرحلة بشكلها الت

الرئيسة، فهو نص يندرج يف سياق الرحلة، لكنه يسعى إىل 

تطويع هذا السياق، وفق كتابة رسدية ختييلية قادرة عىل 

ملءمة كل السياقات؛ لتشكيل نص ثقايف معريف مجايل يعتمد 

عىل بنية السفر، حترض فيه املشاهد واألحاسيس بني العني 

، وتتنوع فيه املستويات اللغوية، ويتعدد فيه توزيع والذاكرة

الضامئر، يتحكم فيه الكاتب والروائي بحرية الكتابة، كام 

(، 51:9105يتحكم باختيار فضاءات الرتحال، )حليفي،

ويلتبس هذا النوع من الكتابة السفرية بسرية الذات، وسرية 

عتمد اآلخر، وترحيلهام بني األزمنة والفضاءات، فهي كتابة ت

املبنى الروائي يف رسدها، بام ينطوي عليه من اسرتجاعات 

الذاكرة، وتذويب احلدود الفاصلة بني الواقعي والتخيييل، 

لكنها تستفيد من أجناس أخرى، كام  وبني املرجعي والرمزي،

، فقد اجتمعت يف "أيام برازيلية وأخرى من يباب"نجد يف 

املتخيلة، ذات دية ا النص تفاصيل السفر، واللغة الرسهذ

الروافد التناصية املتنوعة، وخمزون الذاكرة الفردية واجلامعية، 

والتجارب اإلنسانية املختلفة واملسكونة باآلمال وباحلنني، 

والفنون الشعبية املغاربية، والعرصية الرشقية، وأشعار 

العرب القدامى واملحدثني، بوصفها بنيات خطاب جزئية، 

الفنية، ضمن بنية خطابية كربى منسوجة بكثري من احلذق و

هي النص الرحيّل بصياغته الرسدية الروائية الواقعة بني 

 حدود املرجع والتخييل.

أيام برازيلية وأخرى من "ويأيت العنوان الرئيس لكتاب: 

فاحتة نصية، وتوطئة إىل مضمون الكتاب بحكم  "يباب

صدارته، وبوصفه مستهل  يثبت دالالت املتن، فهو يتشكل 

ن مكونني، األول: زماين) أيام(، والثاين: مكاين) برازيلية(. م

ويأيت الشطر الثاين من العنوان عطفا  حيمل دالالت سلبية 

، إال أن هذا الشطر ينّشط ذاكرة العنوان "وأخرى من يباب"

التخييلية، وحيّرض رغبة التأويل، ثم يواجهنا يف الصفحة 

. "حديقة اهلل"نزهة يف أيام برازيلية أو  "الداخلية عنوان آخر

والكتاب يف جممله يتكون من رحلتني إىل مكانني متناقضني يف 

أشياء كثرية، وقد خّص املؤلف كل رحلة بمقدمة خاصة 

رشح فيها الدوافع والغايات، وما أحاط بكل رحلة من 

يف  "أيام برازيلية "ظروف وملبسات. جاءت الرحلة األوىل

د من االهتامم يف التقسيم مخسة عرش فصل ، وقد حضيت بمزي

والعناوين الفرعية، فكل فصل يتشكل من عنوان رئيس 

ُيصاغ بلغة أدبية جمازية، ويأيت أحيانا  عىل هيئة سؤال، أو 

اقتباس شعري أو نثري من أغنية أو قصيدة، أو تضمني لقول 
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ورد عىل لسان إحدى الشخصيات التي التقى هبا الرحالة، كام 

 نرى يف الشكل اآليت:

رقم 

 الفصل
 عنوانه

رقم 

 الفقرة
 عنواهنا

أرقام 

 الصفحات

I 

أّي فتنة يف 

 "حديقة اهلل"

 ؟!

0 

الصب "

تفضحه 

 "عيونه

00-02 

II 
بلد اجلسد، 

 بل منازع
9 

ممتنة لك  "

 "وللعرب
08-94 

III 
فتمّتع بالصفو 

 ما ُدمَت فيه
9 

فام أطال "

 "النوم عمرا  
95-90 

IV 

جسد 

كالتلل، تلل 

 كالنساء!

4 
نظريت العارمة 

 تتكلم
99-98 

V 
حاشية عىل 

 املاء
5 

الصبا "

واجلامل ملك 

 "يّدي

93-45 

 

وقد جاء ترقيم عناوين الفصول باألعداد الرومانية، ثم 

تتبعها الفقرات التي ُأقيمت عىل حدث مركزي، وُرّقمت 

باألرقام اإلنجليزية، وتقسيمه هبذا الشكل الرسدي الرتاتبي، 

الذي حتكمه العناوين الكربى من جهة والعناوين الفرعية 

الصغرى من جهة أخرى، يشري إىل جمموع املشاهدات 

القضايا التي كان يعاينها، أو يثريها الرحالة/ السارد، و

ويكشف عن رؤية الرّحالة التي تؤطرها يف نظام الرسد، أما 

، أو كام جاء يف العنوان "وأخرى من يباب"يف الرحلة الثانية:

، فقد جاءت يف ثامنية عرش "أيام لبنانية من يباب"الداخيل

ا حضيت به الرحلة فصل ، ومل تنل هذه الرحلة من العناية م

األوىل، فقد كانت فصوهلا ُغفل  من العناوين، والفقرات، 

وُاُكتفي برتقيمها، ويف آخر الكتاب ُأدرج ملحٌق اشتمل عىل 

نّص قصيص استدركه املؤلف عىل نفسه، وهو يف طريقه إىل 

املدينة األردنية)مادبا(، وقد صيغ عىل شكل قصيدة النثر، 

، ثم عنوانا  "اهلائم عىل وجههنص "وأخذ عنوانا  رئيسا :

. وقد هام املؤلف يف هذا النص بني "الطريق إىل مادبا"فرعيا : 

احلارض واملايض، واستدعى أحداث التاريخ العريب، وبكى 

حارض العرب، وما آل إليه حاهلم. ومن املعلوم أن هذا 

التباين بني الرحلتني جاء نتيجة املفارقة التي شعر هبا الرحالة، 

لبات التي عايشها، فقد ظهر أثر املكانني يف املتن واملبنى، والتق

فاجلوانب اإلنسانية سلبا  أو إجيابا  تبقى مشرتكة يف اجلوانب 

 اإلبداعية، وربام أدت إىل نتيجة واحدة، أو متقاربة.

ويرشح املؤلف للقارئ أسباب هذه التباين بني الرحلتني، 

فرة العربية وبني ما تقلبت فيه خلل هذه الس"بقوله: 

الرشقية، أحببت أن أطلع القراء عىل ما وجدتني مقبل  عىل 

وصفه ورسده، تتنازعني يف ذلك مشاعر وهواجس وأفكار 

شّتى، وهيمني أكثر منها ما تراه العني هي عندي يف هذا املقام 

وحدة القياس األوىل، وما يليها ثان يف املقام. وال أكتم القراء 

دوين الرحيل اجلديد، أين سجني وأنا مقدم عىل هذا الت

إحساس بمفارقة كيف أين سأنتقل، وأنقله معي من عمران 

الرحلة األوىل إىل ما عنونته إمجاال  باليباب... وأنا أحاول أن 

أستجمع نفيس أو كلاميت مرتاوحة بني اجلمر 

 ( .008:9113)املديني،"والرماد

بينه ومنذ البداية يرسم املؤلف حدود امليثاق األجنايس 

وبني القارئ، فيقدم له أفقا  يمّكنه من تلقي هذا النص، 

 "موضحا  منهجه الذي اخطته لتدوين هذه الرحلة، بقوله:

هذا نص رحلة؛ تقرير وصفي، ونقيل، وانطباعي عن زيارة 

قمنا هبا إىل بلد الربازيل... إنه نص وضعناه خصيصا  

لوصف ورسد مقاطع منتقاه، مفصلة وجمزأة... فتصبح 

املشاهدة ذاتا  أخرى يف حلظة وعي تنعكس عىل مرآة الوجوه 

واألشياء لتحفزها عىل مزيد نظر وتبرص... عرب مخسة عرش 

فصل ، وصورة، وبحبك قصيص، أيضا  ما سيلتقي به القارئ 

 (.2:9113)املديني،"تباعا  

وحني نقف أمام هذا امليثقاق نجده يروم تقديم نص 

، يتمثل األول يف جانب: رحيل يعتمد عىل مكونني رئيسني

التقرير الوصفي االنطباعي، وهو جانب يتملك مرجعية 

واقعية متحققة عىل الرغم من كوهنا مرجعية أنتجها التخييل، 

وهذا التحقق املرجعي الواقعي يستند إىل ثنائية داللية تتمثل 

األوىل: يف العلمات النصية التي عقدها امليثاق األجنايس 

ثل الثانية: يف اإلحاالت اخلارج نصية ورّصح هبا، وتتم

وعلقاهتا السياقية التعيينية بام فيها الصوت الرسدي املشارك 

يف األحداث الذي يمثله املؤلف بضمري املتكلم، ويف هذا 

املكون الرئيس يتجه النص إىل تصوير املرجع، والتأكيد دوما  

 عىل كينونته احلقيقية عرب اإلحالة بالعلمات اللسانية،

عن زيارة قمنا هبا إىل بلد الربازيل، أو اجلمهورية  "كقوله:

الفيدرالية الربازيلية، أكرب دولة مساحة وسكانا  وثروة يف 

أمريكا اللتينية. يقع بيننا نحن يف املغرب وهذه األرض، 

(. ويميل النص أيضا  يف 2:9113)املديني،"املحيط األطليس

لوصف يف سياقه هذا املكون الرئيس إىل تغليب صيغة ا

التلفظي، مؤكدا  عىل املرجع اخلارجي بإشارته عىل األماكن 
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واألشياء القابلة للتجسيد بالتقرير الوصفي، كقول املؤلف 

كنُت شاردا   ":"ريو دي جنريو "يصف منطقة يف العاصمة

عن حايل، أو قل مفتتنا  بالصورة املعامرية العالية واملنّسقة، كام 

تصاعدة قبالتي، يفصلني عنها شارع فسيح متنحها البنايات امل

 "ريو"نصُفه تقريبا  خمّصٌص حلركة الراجلني. يف هذا القسم 

نتبنّي بوضوح أن املهندسني املعامريني تأثروا بتصميم ساحل 

 (.05:9113)املديني،"الريفريا الفرنيس

وحتيلنا هذه ثنائية بني املرجع املتحقق يف فعل الرحلة وبني 

ق الكتابة إىل مقولة الزمن الرسدي وطرق إنتاجها عن طري

اشتغاهلا بني زمن حدوث الفعل وزمن إنتاجه بالتخييل 

الكتايب، وهذا هو املكون الرئيس الثاين الذي قدمه املؤلف يف 

إنه نص وضعناه خصيصا  لوصف ورسد  "امليثاق بقوله:

مقاطع منتقاه، مفصلة وجمزأة ... عرب مخسة عرش فصل ، 

(. وهذا احلبك 8:9113)املديني،"قصيصوصورة، وبحبك 

القصيص هو ما يرسم ملمح ختييل النص عرب الذاكرة التي 

تتحرك لتعيد إنتاج الفعل الواقعي يف زمن الحق، والذاكرة 

عرضة للتشوه والطمس، إما لنسيان غري مقصود، أو بسبب 

خضوع النص القتصاد الكتابة، بحيث ال يستطيع البوح بكل 

م أطياف  ما لديه، فيلجأ إىل التطفيف والصمت، فُيقدِّ

، فالصور الذهنية "بمقاطع منتقاه مفصلة وجمزأة "األحداث

التي تستحرضها الذاكرة لن تكون مطابقة لألصل متاما ، 

وهذا املبدأ االنتقائي سواء أكان مقصودا  أم غري مقصود هو 

ما يمنح النص ثراء التلقي بوساطة التخييل، وجيعله عرضة 

 ت املتعددة.للتأويل

 

 املبحث الثاين: املؤلف بني التنظري والتطبيق:

انطلقا  من الوعي بمحددات الرحلة األجناسية، 

ورضورة التجديد يف أشكال الكتابة الرسدية، كتب أمحد 

 املديني نّصه الرحيل الثقايف، مدركا  تلك املآزق التي يواجهها

كاتب الرحلة وهو يغالب النسيان بالتذكر، ويراوح بني 

احلارض واملايض، بني الذات واآلخر، حماوال  املوازنة بني 

احلقيقة واخليال، وقد صّدر املؤلف كل رحلة بام يشبه التنظري 

بإشارات رسيعة ملسألة الكتابة، وال سيام كتابة النص الرحيل، 

التخييل واملرجع  عرض فيها بعض تصوراته فيام خيص حدود

يف حميط الذاكرة اإلنسانية، كام وجدناه أحيانا  يقدم آراء يبثها 

يف طيات النص، تستدعيها بعض املواقف أو املشاهد، فنحن 

نراه يقدم تنظريا  لطبيعة الكتابة الرحلية وجتاذهبا بني املرجع 

الواقعي وفعل التخييل، بقوله: ففي مثل هذه الكتابة يركض 

حاول مغالبة النسيان، وتتنازع األشياء جاذبية، أي التذّكر لي

اإلحساس يوّلد االنطباع فورا ، وقوة اإلدراك نتيجة الوعي 

هي تركيب لآلين والبعدي. لذا فإن ثمة مآزق بل حرص يف 

كتابة الرحلة ليس أقلها أهنا تأيت بعد حني فل تدون بالرضورة 

داء منه، وألنك ما عشته يف املكان والزمان، وإنام بقايا وأص

أنت أيضا  تكون قد رصت آخر بفعل عوامل شّتى تلحق بكل 

تأكيد تأثريات عىل الشعور والوعي، ويتداخل فيها املايض 

باحلارض، واخليال باحلقيقة؛ إذ ال توجد أو تبقى إال حقائق 

حمدودة من ذكرياتنا، ذكرياتنا ذاهتا نعيد تركيبها وتطريزها 

 ( .51:9113)املديني،  "بخيط اخليال

ونرى أن هذا اجلانب التنظريي الذي قدمه املؤلف قد 

حتقق يف جوانب كثرية من نص رحلته، فعىل الرغم من جتنيس 

فقد جتاوز حدود  "رحلة"الكتاب يف صفحة الغلف عىل أنه 

الرحلة التقليدية، واجته إىل أفق جتريبي الستثامر جتربة السفر؛ 

فيام تلتقطه العني، وتفكر  لرياهن من خلهلا عىل زوايا النظر

فيه الذات؛ لتقديم املألوف الواقعي، بصورة املدهش ببلغة 

ختييلية متيل أحيانا  إىل املبارشة والعفوية يف تصوير علقات 

الذات باآلخر، ووصف املشاهدات، وهذا ما يؤكده يف تنظري 

فكل كتابة سفر هي رسد حمتمل، تنقل "آخر، بقوله: 

من صعيد الواقعي املبتذل الذي نعيش  املشاهدات واملرويَّ 

فيه، ونود اإلفلت منه، ولو يف زمن الرواية، نحو املدهش 

. فكتابة السفر كام يتصورها املديني يف جتربته "واالستثنائي

تذّكر بليغ للواقع، ورسد للمشاهد بعني مكحولة "

(، فل هي تاريخ ُيعتمد عليه، 50:9113)املديني،"باملجاز

بارد، وتفصيل ممل، بل ال بد فيها من  وال هي وصف

التأويل، بحيث يصبح التذويت من ركائزها األساس، دون 

أن يرقى رسدها إىل درجة عالية من التخييل يف الوقت نفسه؛ 

 لكي ال تفقد مرجعها الواقعي.

ونقف أيضا  عىل تنظري له حول طبيعة الوصف امللزم 

ووثق فهو أصل  والوصف مهام دّق "خلطاب الرّحالة، بقوله:

افتتاٌن وخشوع أمام السحر، يف الكبرية والصغرية، يتواله 

صاحبه بأداة اللغة، والصورة املضاعفة، والذاكرة اللعوب، 

وهذه كلها مرايا خادعة، أوليست حقيقة كوثيقة صورة 

اجلغرايف؟ نظن أن احلقيقة توجد دائام  يف مكان آخر، لنقل إهنا 

حسب ثقافاهتم تتمّوج يف أعني القراء، وب

 (.50:9113)املديني،"وأهوائهم

وهذا ما حاوله النص عرب إثارة أفعال التخيُّل لدى 

القاريء بصور وصفية برصية حُمَّملة باملعاين املجازية عن 
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طريق اقرتاهنا بتجارب الرّحالة ومشاهداته، وهي صور 

تستنطق صمت األشياء، فُتفيض إىل معرفة تستوعب املرئي 

سد أبعاد املشهد، كام نرى يف هذا املقطع واملكتوب، وجت

ينطلق الزورق أول مرة خافتا ، ينساب يف  "الوصفي احلركي:

النهر خفيفا ، مرحا ، والنهر يمتد كِشعب بني جبلني، ومها 

سيتشكلن عىل جانبيه تدرجييا ، اكتسيا بأشجار متكاثفة بلون 

أخرض ميضء حتت شمس ساطعة، قبل أن يتبدل مكتظا  

ا  يف الغابة الداخلية عىل مسافة آالف اهلكتارات. فجأة ومسود

رسعته ليصبح سهام  وهو  "مزاج"حتس بالزورق يغري ربانه 

يتلوى وينعطف بني هنر هو اآلخر يتلوى، ثم ها هو هيمد 

تدرجييا ، قد أصبح وجها  لوجه مع عرشات صبيب 

الشلالت ... تتسارع متلهثة يف النزول لكن احلافة تنهب 

عته، لينهار بغضب وعنف هو املوج املتكاثف، الواقف ودا

ينازل بعضه، أبيض من الثلج، حني تعلك اخليل يف املعارك 

تثري النقع وهي تثري أبخرة فوارة تتجمع يف موكب حاشد 

 (.34:9113)املديني، "لتصعد إىل السامء

م يف مفتتح الرحلة الثانية ملحات تنظريية عن الذات  وُيقدِّ

الرحلة، وطبيعة الكتابة الرسدية القائمة عىل الساردة يف 

االنتقاء، لكنها تظل آراء رسيعة حمدودة بتجربته، ال تكشف 

عن رؤية شاملة، وإنام هو يتذكرها يف بعض املواقف، 

لكني إزاء ما رأيت يف املرشق، يف جزء منه فقط،  "كقوله:

ومشاهد اخرتهتا بعينها، وهذا ما حيدث عادة للمسافر، ويف 

تابة الرسدية خاصة القائمة عىل مبدأ االنتقاء، لن أقف إال الك

 "عىل ما يشدين إىل هذا اليقني شكل  وداللة

(. ويف إشارة منه إىل طبيعة الكتابة 003:9113)املديني،

الرحلية، وأن الرّحالة ال يستطيع الفكاك من رؤيته وثقافته 

 وتكونيه الوجداين وهو يكتب عن األماكن ويصف املشاهد،

لذلك يف كل رحلة إىل مرشقنا  "نراه يقدم هذا الرأي، بقوله:

العريب يسبقني وجداين، أعرف أن يشّوش عيّل الطريق 

والتامس األمور كام هي، لكن من شّب عىل يشء شاب عليه، 

وبدونه سأصبح آلة تصوير ال قطة فحسب ينقصها حس 

 (. 34:9113)املديني، "التوجيه وملعة اإلضاءة اخلاصة

كل اخلطاب الرحيل منذ حلظة الكتابة الذهنية، ويتش

فالسارد يعيد عىل الورق تفاصيل حكاية فعل السفر الذي 

انقىض، متتبعا  أصداء الذات يف صورة اآلخر بتفاعلهتا 

الفكرية والثقافية، مقارنا  بني جوانب التامثل واالختلف، 

 راسام  بألوان الوصف صور األماكن التي زارها، متنقل  بني

األزمنة بوساطة االسرتجاعات املتواترة، وضامئر الرسد، 

واالستيهامات الذاتية التي ُتنتج خطابا  يمزج بني املرجع 

الواقعي واألبعاد التخييلية، فيترسب إىل النص  بوعي من 

السارد أو يف غفلة منه ما تلتقطه العني أو تفّكر فيه الذات، 

ات، فيتجىل أثره يف بلغة جتمع بني الدهشة واإلعجاب واخليب

 (. 055:9105مرآة الوجود اإلنساين)أزوغ،

حماولة سعت  "أيام برازيلية وأخرى من يباب "وكتاب

إىل حترير الرحلة من بعض قيود التوثيق والتقرير، فأرشعت 

النص الرحيل أمام آفاق ختييلية لترتّحل بني مكانني، األول: 

يصفها أهلها، حيث بلد الربازيل حديقة اهلل يف أرضه كام 

فهي رحلة اكتشاف الدهشة واألحلم، وتقفي أثر املجهول، 

بني املمكن واملحتمل، يرسم فيها السارد/ الرحالة جغرافية 

رحلة، وهوية أمة، ومعامل فضاء. وقد جاءت بدافع الفضول، 

وبمحض الصدفة، وأرادها الرحالة سياحية رصفة، لكنها 

من ثم حفرت أفكارا   ، أبعد من غايتها األوىل، و"ذهبت إىل 

ووّلدت أحاسيس، ونكأت جراحا ، وحّفزت يف األخري عىل 

التأمل الذي يقود صاحبه إىل ما يشبه أخذ العربة من املرئي، 

فتصبح املشاهدة ذاتا  أخرى يف حلظة وعي تنعكس عىل مرآة 

 "الوجوه واألشياء؛ لتحفزها عىل مزيد نظٍر وتبرص

 (. 2:9113)املديني،

الثاين: فهو من يباب، وحتديدا  إىل لبنان، يباب  أما املكان

عىل أن يبايب ليس حطام بيوت "يطال اإلنسان قبل املكان 

وحسب، بل اهنيار أشمل يمتد إىل ما هو أقوى وأنبل، أو 

 "يفرتض كذلك، إىل اإلنسان وحلمه وقيمه

(. وقد كان زمنها ُبعيد توقف العدوان 003:9113)املديني،

نوبه. وإذا كانت الرحلة األوىل بدوافع اإلرسائييل عىل ج

سياحية رصفة، فإن الرحلة الثانية تباينها يف الغاية واملقصد، 

وقد عدت إىل باريس، رصت أنتظر متى يتوقف العدوان "

عىل لبنان، وتصبح ريح السفر إىل الرشق مطواعا ؛ ألشّد 

الرحال من جديد نحو ما ينبغي أن أقف بنفيس عىل ما رأته 

، مدّمى ومشظى، ال أعرف هل ألقتنع أكثر، أم العني م هشام 

ألزداد غضبا ، أم ألن وخز ضمري الحقني وأنا أجوب 

أصقاعا  أخرى بينام ثمة عرب أرضهم وأجسادهم تصري إىل 

يباب. وهكذا فإين واحلرب تضع أوزارها، واملقاومة اللبنانية 

تدحر العدوان، ركبت الطائرة قاصدا  األردن أوال  للغاية 

 "املذكورة، وعزمي أن أطرق بريوت بعده مبارشة

 (. 008:9113)املديني،

ويتمسك الرّحالة أحيانا  ببعض خصائص خطاب الرحلة 

التقليدية عىل الرغم من تلك التجاذبات املضمرة التي خيضع 



 ... أدب الرحلةقراءة يف بنية السفر بني : محد بن سعود البليهد

 

46 

هلا كٌل من الرحالة والروائي؛ حيث تشد األول حينا  إىل 

نا  أخرى إىل االنعتاق قواعد النوع وبنيته، وتدعو الثاين أحيا

منها نحو فضاء الرسد، واخليال املرتحل؛ إذ نراه حيرص عىل 

تدوين مكونات الرحلة من حيث حتديد مسارها منذ حلظة 

انطلقه وحتى عودته، متنقل  بالقارئ بني مدن ومساحات 

شاسعة، واجتاهات متعددة، مراوحا  بني السهل واجلبل 

كائنا  ومادة   "باملعرّب، والبحر، يلتقط اجلوهري، وحيتفي

ورمزا ، ال يفوتنا العارض النافل، الذي له أكثر من داللة، 

وتأرسنا أبدا  دائرة املقارنة، كأنك حيث ذهبت تبقى مشدودا  

إىل مسقط الرأس، ومهوى الفؤاد. هناك ذهاب وإياب، 

وخلود إىل اجلامل والغرابة، وتأمل يف الفرق؛ ألن فكرة 

 (.8:9113)املديني، "يف ذهن الرحالة العودة حارضة دائام  

وقد شّكل هذا االزدواج بني الروائي والرحالة قلقا  يف 

نص رحلة؛ تقرير وصفي، ونقيل، "النص فهو بتأكيد املؤلف 

 "وانطباعي، عن زيارة قمنا هبا إىل بلد الربزايل

(؛ بمعنى أن احلكي يف الرحلة رسد 2:9113)املديني،

يه بؤرة احلدث بكل توصيفاته تفصييل، يشّكل املكان ف

الثقافية والسوسيومعرفية، مستندا  إىل مرجعية واقعية تكشفها 

اإلحاالت املتعددة، وما ينقله الرحالة من أحداث 

وقد  "وانطباعات وتأملت بوساطة حاستي السمع والبرص،

تتضخم يف عينيه الصور، ويرى بعيني املسحور بام علم أو 

رة، وهو معهوٌد عند بعض الرواة سمع من قبل عن بلد الزيا

حيكون األعاجيب واألكاذيب عن مشاهدات مزعومة هلم يف 

بلدان زاروها باملسموع أو املقروء، ال بام يقع عليه البرص، 

ويشهد عليه أو ضده الواقع، وال أنكر أنني أذهب أحيانا  

 ( .02:9113)املديني، "ضحية خداع مماثل

الذي يبدو يف فعل وعىل الرغم من املرجع الواقعي 

الرحلة وأحداثها، وما يرسده الرحالة من مشاهدات جرت 

باألمس، فإن الروائي يبتدع يف رسده مرجعا  خياليا ، تلتبس 

معه العلقة بني املرجعني حني تتجسد يف الكتابة، ويصبح 

واهنا، وقابل  للذوبان يف أي حلظة، "اخليط الناظم بينهام 

زمنية بني احلدث وزمن الكتابة خاصة إذا كانت املسافة ال

متباعدة، غري أن طبيعة املتخيل يف الرحلة تتشكل من 

عمليات التحويل التي تقوم هبا اللغة، وهو حتويل يمنح 

 "النص الرحيل أبعادا  حكائية تتلون بالتخيييل واإلهيامي

(، فيعلو يف هذا املرجع صوت 051:9105)اهلرمودي،

دائرة التخييل، فرتجح كفة الروائي الذي يدفع بالنص إىل 

اللغة األدبية، بشفافيتها األسلوبية، وبدالالهتا الرتميزية، 

فتصبح جماال  خصبا  للتأويل بام تضمره من مكونات متوارية، 

 وحكايات محيمية، متتاح وهجها من تذويت األحداث.

 

 املبحث الثالث: جتديد البناء الرحيل:     

ية ترتبط بزمنيته، ومتيزه ما من خطاب إال وله طريقة بنائ

من غريه من اخلطابات، تتجىل يف ملفوظات ومؤرشات حمددة 

ملموسة، وقد ال تتوافر كافة عنارص البناء يف اخلطاب، وإنام 

ال بد من اشتامله عىل احلد األدنى، أو الرضوري من ثوابته 

النوعية، وخصائصه اجلوهرية؛ لكي ال خيرج من دائرة جنسه 

(. فإذا ما نظرنا إىل الرحلة من هذا 6:9119)غلوينسكي،

اجلانب، فإننا سنجدها تتشّكل من خطاب وصفي يويل 

اهتامما  ملحوظا  للفضاء املكاين وأحداثه، يقّدمها الرّحالة 

ماثلة جمسدة أمامنا بوساطة حاسة البرص، وإن كان حدوثها 

قد جرى يف زمن سابق، يف حني يرتاجع التخييل والرسد 

بة تالية، عىل عكس ما حيدث يف الرواية مثل ، وزمنه إىل مرت

الرسد جيعلنا دائام  أمام أحداث جتري قبل اآلن، اليشء "حيث 

الذي يدفعنا بشكل خاص إىل ملحقة تبّدل احلدث وجريانه 

يف الزمان حتى النهاية، ما قبل اآلن. أما يف حالة الرحلة، فإن 

ق الوصف وبحكم طبيعته احلركية، وإن كانت ذات عم

زمني، تدفعنا دائام إىل معاينة املكان، ومواصلة االنتقال عرب 

 "األمكنة التي يقف عندها الرحالة واصفا  

(. ونرى ذلك يف هذا املقطع الوصفي: 029:9109)يقطني،

وإنك لتستغرب ملظهر هذه الكنائس من اخلارج حال "

طلئها، وتقرّشت جدراهنا، واسوّدت أعاليها، كام هي أغلب 

ت يف املنطقة، فرتى املقربصات والرشفات الربانية البنايا

مدبوغة اخرّضت صدأ  بسبب ما حتدثه رطوبة الطقس 

االستوائي. واحلق أيضا  أن ليس ملداخلها زينة، وال ألبواهبا 

خشب باهر، ولكن الداخل ثمني، ثمني جدا ، سواء األسقف 

واألعمدة والتزوايق الضخمة الباروكية بامتياز، وكميات 

 "هب التي استعملت للنقش والصبغ وتذهيب األيقوناتالذ

 (.55:9113)املديني،

وتثري العلقة بني الواقع والتخييل إشكاال  معقدا  

أن احلدود بني القطبني قد تتقلص إىل حدود "ومتشعبا ، ذلك 

التليش؛ مما ينتج عنه نوع من االندماج والتداخل بينهام، 

ذاكرة اإلنسانية لتبدع من فالتخييل حميط ممتد تتحرك فيه ال

 "خلله ما تعتقد أنه يلمس احلقيقة من بعض جوانبها

(. وقد تتضح احلدود بينهام بشكل 60:9109،63)جبار،

جيل يسهل معه تصنيف النص، فيظهر ميثاق القراءة رصحيا ، 
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، إال أن "أيام برازيلية وأخرى من يباب"كام هو حال كتاب 

صة، أحدثت بعض نص الكتاب قد ُأنتج بطريقة خا

اإلنزياحات عن ميثاق التجنيس املعلن، فهو وإن سعى إىل 

رسد ما وقع، واجتهد يف توثيقه، فإن التخييل قد أفرغ 

الدالالت املرجعية، وشحنها بدالالت جديدة، بوساطة اللغة 

والذاكرة حينا ، أواالسرتجاعات واالستباقات، وضامئر 

أيام  "نزعم أن كتاب الرسد أحيانا  أخرى، وهي األدوات التي

اعتمدها، حماوال  اخرتاق البناء الرحيل، أو عىل  "برازيلية

 األقل االنزياح به عن مرجعية خطاب الرحلة. 

يضاف إىل ما تقدم من مواصفات متييزية أن الوصف 

مع التقرير يف الرحلة، فيقدم لنا عوامل خطابية قابلة  يتعالق

للتجسيد، يف حني أننا يف الرسد أمام عوامل قابلة للتخييل، فإن 

اخلطاب يف الرحلة يتامهى مع فعلها وعواملها، فهو يواكبها 

منذ حلظة االنطلق وحتى نقطة النهاية، حمددا  أسباهبا 

وم عىل املفارقات ال يق"ودوافعها، بمعنى أن خطاب الرحلة 

الزمنية بام فيها من اسرتجاعات واستباقات، وإن وردت 

بعض املفارقات، فإهنا تأيت عن طريق التداعي، لكن اخلطاب 

 (.080:9109بالتسويفات )يقطني، "رسعان ما يوقفها

لذا فإن خطاب الرحلة قائم عىل التسلسل والرتهني؛ 

كل بسبب تلزمه مع فعلها، فاخلطاب يقدم الفعل ب

تفصيلته، ويرصد عوامله وحتركاته، وهذا ما جيعل خطاب 

الرحلة خيتلف عن غريه من اخلطابات التي تقوم عىل توظيف 

بنية السفر. وتأسيسا  عىل ما سبق من متييز فيام خيص بناء 

أيام  "الرحلة يف إطارها التقليدي، يمكننا النظر يف كتاب

حيل، أم أنه ؛ لنرى هل التزم حدود البناء الر"برازيلية

 جتاوزها، وسعى إىل جتديدها، وكيف تأّتى له ذلك؟

 

 الذاكرة واملخيّلة: -أ

تتحّدد أدبية كتابات السفر عرب خطاهبا الذي يصنع 

عاملها الرسدي، ويرتكز هذا اخلطاب عىل فعل التذكر 

ألحداث املايض، يف حني يسترشف فعل املخيلة آفاق 

املخيلة تداخل  املستقبل، بحيث تتداخل وظائف الذاكرة و

يستحيل معه الفصل بني هاتني الطاقتني، أو التمييز بينهام؛ 

فالذاكرة وسيط بني فعلني: فعل السفر، وفعل اخلطاب، 

فهي تستحرض الفعل وجمرياته وأحداثه، وتعيد إنتاجه؛ إذ 

تشّكل العنرص املوّجه لتمثيل التجارب. فنحن نلجأ إىل 

بالذاكرة لتخيل األشياء  املخيلة حني نتذكر األشياء، ونلوذ

(، فبهام نستعيد جتارب 008:9112واستكشافها )ورنوك،

 "أيام برازيلية"املايض، صورا  ذهنية يف احلارض. وكتاب 

يستحرض بعد مدة زمنية أحداثا  انقضت، بوساطة الذاكرة 

فرتتبط بحارض "والتخييل مما ُيكسبها دالالت جديدة 

عىل امللفوظ العام قيام  التذكر ويمنحها قيمة معرفية تضفي 

داللية وأخلقية خاصة، حيددها الرحالة/ السارد بذاتية 

( حيددها السارد، وهو يشري 021:9102، )جبار،"خاصة

إىل موقفه من أحداث رحلته، وعودته ساملا . فعند هناية 

كام حيدث لكل مسافر بعد هناية "الرحلة، تبدأ الرواية 

أصل إىل رسيري، ألغّط يف  الرحلة، ملَلمُت بقية أنفايس كي

نوم عميق، عساين أسرتد راحة جسم كلَّ من التنقل، وروٍح 

تقلبت بني أهواء شّتى، ال يعلم صاحُبها هل عادت معه أم 

، يف البلد املذهل بفتنته. "حديقة اهلل"ظلت شاردة هناك يف 

لكن حايل خمتلف كثريا  أيضا ، لدرجة أين قبل النهاية مثلُت 

لوضع الذي إما تطرّيُت من أن أؤول إليه، أو لنفيس مرات ا

اخلامتة السعيدة كام يتمناها املسافُر بعد طول جتوال. ينبغي 

ريو دي "أن أعرتف بأين، وقد حّطت الطائرة القادمة من 

يف مطار روايس بالضاحية الباريسية، عمدُت أول  "جنريو

 "يشء إىل حتّسس أعضائي عضوا  عضوا  

 ( .00:9113)املديني،

هبذا التخييل االستباقي امللزم للتجربة األنطولوجية، 

وبأسئلة املسافر القلق، تبدأ الذاكرة واملخيلة يف تشييد عامل 

الرسد بنسج روائي، وحبك قصيص، يعتمد الفيض العفوي 

لألفكار والذكريات واألحداث، فل ختضع إال ملنطق تنّقل 

وإذا كان السارد عرب األمكنة، وبعض املفارقات الزمنية. 

خطاب الرحلة خطابا  غري مفارق؛ بمعنى أنه يقوم عىل 

الرتتيب والسريورة الزمنية اخلّطية وحيدة االجتاه، فإن 

مل خيضع  "أيام برازيلية"تنظيم األحداث والوقائع يف كتاب 

هلذه املطابقة، بل أنشأ له نظاما  رسديا  خاصا ، يقوم عىل 

متفاوته. ومل تنحرص التقديم والتأخري، واالسرتجاع بنسب 

املستوى الفني "مهمة هذا النظام الرسدي اخلاص عىل 

اجلاميل، وإن كان أساسا  فيه، بل جتاوزه إىل املستوى الداليل؛ 

 "لُيعرّب عن وجهة نظر ضمنية أو خيار غري مرصح به

رافقتني تلمى "(. كقول السارد: 064:0330)سويدان،

ثاين من يوليو إىل الفندق؛ حيث حجزت يف مطلع صباح ال

هذا، قادما  من جزيرة مجايكا ببحر الكراييب،  9116لعامنا 

وهلذه موعد آخر برأيس. يف الطريق ضغط السائق عىل زّر 

التدفئة فانتفضُت مستغربا ، فقد وجدت طقس الصباح 

دافئا  بخيوط شمس ترشق بتوءدة، لكن تلمى أّكدت أن 
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قينها طيلة الوقت الفصل هنا شتاء، أو ال يزال، ومل يفارقها ي

الذي قضته معي، وهي ال ترتدي إال قميصا  أبيض خفيفا  

 (.09:9113)املديني، "عىل بنطلون يتلوى بأسفلها

فهذه الشذرات الرسدية التي انطلق منها اخلطاب، قد 

جاءت تالية للشذرة السابقة التي متّثل هناية الرحلة، فهذا 

الوحدات الرسدية التقديم والتأخري يف الرتتيب النظمي بني 

هو ما يمنح الوقائع قابلية التمثل والتصور ضمن التتابع 

الزمني، ويضفي عىل الرسد شكل البنية الروائية، فالسارد 

أحيانا  كثرية يعدل برسده عن طبيعة خطاب الرحلة الذي 

يتوخى أمانة النقل والبحث عن احلقائق إىل رسد شفيف، 

لذاكرة الفردية وحكايات محيمة، يمتاحها من خمزون ا

واجلامعية املسكونة باآلمال واآلآلم واحلنني واالسرتجاع، 

يف الطريق إىل الفندق وأنا أميض "والرؤى التخييلية املذوته 

يف ميش الهث، واليوم أحد، حركة السري أخّف ... توقفُت 

فجأة كأن أمرا  صدر يل بحزم: قف! َنَفيس طبيعي، ويدي 

نبض معقوال  ... توجهُت إىل محلتها إىل قلبي، فوصلني ال

أقرب مصطبة حجرية، وهي متوفرة يف الطريق الساحيل، 

أسندت ظهري ماّدا  يف الوقت ساقّي ورجيّل، متنفسا  

بأعمق ما يكون ... انتبهت أين، ومنذ مخسني خلت ونيف 

من عمري، قضيت ثلثي هذا الزمن وأنا أهلث يف احلياة 

بديل لعيش  والسعي والعمل، وبحث بلد هوادة عن

آلدميتنا مّكلل بالكرامة والعدل واجلامل، وكلام ظفرُت 

بقليل تتسع موهبتي لشمول بل حدود، وها أنذا، كام قال 

 "عىل قلق كأن الريح حتتي"سميي وجدي أمحد املتنبي، باٍق 

 (.45،44:9113)املديني،

وكام ترتبط الذاكرة بفعل اإلبداع التخييل، فإهنا أيضا  

عامل الشخصية الساردة التي تقوم بفعل تظل متعلقة ب

التذكر، وبخاصة يف إطار بنية السفر، تبعا  لشكل علقة 

السارد باآلخر، وعلقته بحارضه وماضيه ووطنه، 

ومواجهته مع ذاته فالسارد وهو يف طريقه إىل لبنان يف 

، يستدعي ذكرياته املشوبة باحلنني "اليباب"رحلته الثانية 

، فتتوارد إىل ذهنه املواقف " األردنالعبديل يف"يف حمطة 

واألفكار يف نظام اعتباطي؛ إذ تنتقل الذاكرة برسعة من 

املايض البعيد إىل القريب، ثم إىل احلارض، ويف هذا التنقل 

بني األمكنة واألزمنة املتباعدة، تكسري لرتاتيبية الرسد 

الرحيل وبعثرته، كام أن فوىض الذاكرة تعكس من جهة 

ة النفسية التي يعيشها السارد، وأثرها يف هويته أخرى احلال

ووعيه، فالرسد يعيد صياغة جتارب احلياة، ويسهم يف 

أرى يف "مقدرتنا عىل متّثلها، أو كام يقول بول ريكور: 

احلبكات التي نبتكرها الوسيلة املميزة التي من خلهلا نعيد 

ند تصور جتربتنا الزمنية املضطربة وغري املتشكلة التي هي ع

(. وما من 06:9116)ريكور، "حدودها القصوى خرساء

وسيلة لتمّثل التجارب وتصّورها يف الكتابة اإلبداعية 

أنت تستنشق املكان، له "سوى الذاكرة، كقول السارد: 

رائحة شأهنا شأن اإلنسان وأكثر، تبقى حتملها يف أعطافك 

ومل وتلفيف الذاكرة، ودائام يف حنايا القلب كلام شط املزار. 

يبك شعراء اجلاهلية األطلل، بكوا الزمن الذي لن يعود، 

مجراته مّتقدة بعد يف الداخل، واألثايف رمادها سّفتها الريح 

يف اخللء. عجيب أمر األطلل، عىل ِقدمها باقية، حمطة 

العبديل باقية، وكم مّر هبا من مسافرين، حمبني، حزانى، 

 السواء. لعلهم سعداء وأشقياء، الرابحني واخلارسين عىل

 (. 093:9113)املديني، "مجيعا صاروا إىل زوال

ويصل إحلاح الذاكرة أحيانا  إىل حدٍّ تتحول معه من 

ملذ آمن للمشاعر واخلياالت اجلميلة إىل تداعيات حارقة 

يكتوي هبا السارد، فيجد نفسه حائرا  مشتتا ، بني لوم الذات 

ك يف كثري من ومراجعتها، وبني إدانة الواقع، ويظهر ذل

الصور السلبية، التي ينعت هبا أمته وقومه وما آل إليه 

حاهلم، فنرى اللحظات واملضامني اخلاصة عرب الرؤية 

العامة، انطلقا  من اهلوية الذاتية التي ختتزهنا الذاكرة 

عىل نحو "الفردية واجلمعية، حيث ال ُتقدم لنا األحداث 

إطارات عقلية أو خطٍّ مستمر وتيار متصل، بل عىل أساس 

 "اجتامعية تعطيها مدلوال  واجتاها  خاصا  

 (.049:0389)بدوي،

فتبقى هذه األحداث موشومة يف ذاكرة السارد، تغذي 

توتره وحريته، رغم امتداد الزمن، فإن املكان يمثلها له 

حارضا  مؤملا ، فيخاطب نفسه بطريقة التجريد، ويلح عليها 

ويف "اصة جتاه الواقع: بأسئلة رمزية تكشف عن رؤيته اخل

سنوات خلْت قصدهتا تبحث عن سيارة تّقلك إىل بغداد، 

ووجهها يومئذ صفائح أنقاض، ذهبْت يا صاح بددا ، أين 

منها إرم ذات العامد التي مل خُيلق مثلها يف البلد. ها أنت 

تقصدها اليوم تبحث دائام  عن سيارة لتّقلك إىل أرض 

رى غري اخلراب من زاد عربية أخرى، ليس هلا هي األخ

ومعاد. أَومَل يتبدل أحٌد، يشء، بني أمس واليوم؟ أما زلَت 

تغّذ السري بذاك العناد، أم تعاند فقط لوجه البقاء بل قياد؟ 

بىل، كثري طبقات األرض العربية منّضٌدة عىل الوجه ترسم 

خريطة جتاعيد اخلراب اآلتية. كلام أعطيته للمرآة كي حتلق 
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وى التفسخ، وأنت وراءه، لتتبع خط ذقنه ملحت عد

الشقوق، هي ترسي من خط الطول املغريب إىل خطوط 

العرض يف املرشق، وأنت كأنك تريد أن تلحق باالهنيار 

خمافة أن خيفوا عنك األثر، ويعود كذب العمران والسلم 

ُمزبدا  فوق الشفاه، وتزدحم يف حمطة العبديل دائام  قامات 

إىل غدهم األعمى، منهم الغادي املسافرين إىل أمسهم، 

 (.  093:9113)املديني، "حتى ال هنايات الزمان

هكذا تنتظم عىل صعيد البنية العامة لكتاب: أيام 

األحداث استجابة ملنطق التذكر، وتداعي  "برازيلية

الذكريات، فل ختضع للرتتيب الزمني كام هو يف البناء 

اب، وإنام تأيت الرحيل التقليدي الذي يظهر يف مستوى اخلط

وفق ما تقتضيه املواقف واحلاالت التي يعيشها السارد يف 

تنقلته، أوما يراه، أو يتذكره. فبعض املواقف تستدعي 

سألُت نفيس أال أكون "مثيلهتا، والذكرى تستفز أخرى 

واحدهم، وإالّ كيف أفرس شتات اجلسد، من بلد إىل بلد، 

ي حصيلة غري أْن وأ -كان حلام   -وقبض لقاء النفس وهٌم 

أواصل الرضب يف األرض لعيل أسرتجع صورهتا من 

خريطة األطلل اجلاهلية، وصوال  إىل أعمدة اجلامعة 

العربية اهلاوية. أعرف ال خولة تنتظرين برُبقة وال يف ثهمد، 

وال عندي وقد غرق البحرالذي كنا سنغرق فيه أعداءنا، 

مقدوحا  بنار  أّي ملذ. باألمس فقط كنت شجاعا  مقداما ،

الكشف واالنبهار، واآلن طريقي تقوم فوقها حواجز 

اخلوف، والرتقب احلذر، والشك واقفا  عىل حدود االهنيار 

 (.091:9113)املديني،"بألف سؤال

وحني يقف السارد/ الروائي أمام بعض املشاهد 

واألمكنة متأمل  واصفا ، فإنه حيرر الوصف من صفات 

غريب واالنبهار، مستعمل  الصور املبالغة والتعجيب والت

البرصية واإلحياءات، مما ُيسهم يف نقل اإلحساس باألشياء 

املوصوفة من خلل املزاوجة بينها وبني املشاعر اإلنسانية، 

فينفتح النص عىل حقل من التخيلت املشبعة بالرؤى 

ال تكاد تنفك عن  -عىل قلتها -الذاتية. ومقاطع الوصف

خلن بشكل قوي، فالوحدات الرسدية الرسد؛ إذ مها متدا

ليل املدينة "هي التي تصنع الوصف، كقول السارد: 

التارخيية خمتلف، خيرج ما ظل خمتبئا  يف جوف النهار من 

أرسار، ويعرضها عىل عتبات البيوت أو يف الرشفات 

، متربجة بل غضاضة. احلرُّ يطرد األمهات واألبناء  فصيحة 

م الثاين، وكل فسحة يف الطريق ليصبح الزقاق العاري بيته

أو يف سعي  "زّق وقينة"العام مشاع، أما اآلباء فإما بني 

متواصل...وكثريا  ما خيفي الليل جتاعيد الزمن، هي األشد 

انغراسا  يف املدينة التارخيية حتى لتؤذي العني وجترح الفؤاد. 

يف النهار، وأنت متتلئ بالتلدة وما شاده األجداد يف قارة 

مسة قرون ال متتلك، رغم ذلك إال اإلحساس بأسف اخل

عىل زمن يفّتت كل شئ. فالكنائس والبنايات العالية ذات 

الرؤوس واألقواس ُأصيبت يف مقتل جراء اهرتائها. أجل 

حيطاٌن مهرتئة، وأسقٌف مبقورة. مدينة رّثة تتجمع يف 

عينيك قذى  من كثرة ما تداولتها أنواء الطبيعة وأمهلتها يد 

 (.69،61:9113)املديني، "نساناإل

وإذا كان الواقع يتمثل يف خطاب الرحلة، بوساطة 

اللغة والذاكرة، فإن املسافة الزمنية التي تفصل بني الفعل 

واخلطاب ال تسمح له بتمثله كام حدث، فهذا الواقع املغاير 

يف بناء الرحلة جيعل املتلقي يوجد يف سياقات خمتلفة: سياق 

ق خطاب الرحلة، وسياق تلقي الرحلة، فعل الرحلة، وسيا

فيؤدي هذا التداخل بني السياقات إىل موجه يف تشكيل 

الداللة، فذاكرة املؤلف تتعامل مع األحداث تعامل  انتقائيا  

وهذا ما حيدث عادة للمسافر، ويف الكتابة الرسدية "

خاصة، القائمة عىل مبدأ االنتقاء، لن أقف إال عىل ما 

ليقني شكل وداللة، وأنا أحاول أن يشدين إىل هذا ا

 "أستجمع نفيس أو كلاميت مرتاوحة بني اجلمر والرماد

 (.      003:9113)املديني،

هبذا التعامل احلر االنتقائي مع األحداث والوقائع 

نظام اخلطاب الرحيل بوثوقيته  "أيام برازيلية"خيرق نص 

يف وتتابعه الزمني، ويقرتب من نظام النص الرسدي الثقا

الذي يستثمر كل ما يتعلق بالذاكرة بتدفقها العفوي احلر 

ضمن املساحة الزمنية املحددة، موظفا  حكاية السفر 

والوقائع إلعادة إنتاجها بشكل جديد يتأسس عىل بنية 

متعددة املستويات يتداخل فيها ثراء التخييل، وجمازية 

 اللغة، والرؤية اجلاملية بأبعادها الرمزية والفكرية.

 

 ضامئر الرسد:  -ب

تقوم دراسة بنية اخلطابات الرسدية عىل حمورين أساسيني 

متلزمني مها: الرؤية، والصيغة، وعرب تفاعلهام يف مستوى 

اخلطاب، تتشكل البنية احلكائية، وتتحدد التأثريات يف 

العلقة التواصلية بني اخلطاب ومتلقيه، وُينتج املعنى، وُتبنى 

 الداللة.

لتفاعل بني الرؤية والصيغة ُتنجز أقوال فعن طريق هذا ا  

اخلطاب، وتتوايل األحداث بشكلها النموذجي كام بناه 
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السارد، وقام برتتيبه يف زمنه وهيئته ونمطه. وسنقرص حديثنا 

هنا عىل اهليئة والنمط، واهليئة ختتص بالكيفية التي هبا ينظر 

السارد إىل ما يرسده، فهي تتحدد يف مستوى الرؤية وموقع 

السارد. أما النمط  فيختص بالصياغة التي يرسد هبا السارد 

عامل احلكاية، وما رأه وسمعه. فعلقة اهليئة بالنمط تتقاطعان 

يف املسافة بني كيف يروي الراوي، وكيف يرى الرواي؟ 

(. وهبذا التقاطع يدرك املتلقي املتن 069:9101)العيد،

غري بحسب احلكائي، بعد إدراك السارد له. وهو إدراك يت

مواقع السارد؛ مما يؤثر يف شكل التلقي بوصفه تلّقيا  من 

الدرجة الثانية، كام أنه إدراك ذايت تنتجه ذاكرة الرحالة/ 

الروائي، لتمرير مقاصده املتنوعة إىل املتلقي )بو 

 ( .68:0339طيب،

ويصلنا هذا التلقي بوساطة السارد الذي نسمع صوته 

يقوم بتوجيه اخلطاب، وتنظيم  حتى هناية احلكاية، فهو الذي

ملفوظاته. وألن اخلطاب الرحيل ذو طبيعة خاصة، إذ حيوي 

أنامطا  من اخلطابات املختلفة؛ فإننا نجد السارد فيه يتنقل بني 

فيتحول من الرسد إىل الوصف، ثم ينتقل من "هذه األنامط، 

التقرير إىل التعليق، وقد يتخىل عن موقعه الرسدي ليصبح 

لة تدخل يف حوارات مبارشة مع الشخصيات شخصية فاع

 (.90:9102)جبار، "احلكائية الداخلية

يوقفنا هذا التصور العام لتشكيل اخلطابات الرسدية، 

أمام سؤال مركزي فيام خيص خطاب الرحلة، وعلقة السارد 

باحلكاية، من حيث هي فعل وخطاب هبام تتحدد طبيعة 

سارات الرسدية التي الرتكيب العام هلذا النص الرحيل، وامل

تنطق منها الذات الساردة يف تقديم تفاصيل احلكاية يف كتاب 

 ، أو من يروي، ومن يرى؟"أيام برازيلية وأخرى من يباب"

وبام أن املتلفظ يف اخلطاب الرحيل يستند إىل فعل مرجعي 

قامت به ذات متحققة، فإن اخلطاب يستثمر استعراض حركة 

كيز عىل الرسد والوصف واإلخبار الرحالة وتنقلته عرب الرت

والتعليق؛ لذا نجد تبئري املحكي يقع عىل املتكلم، فنكون أمام 

ذات مركزية تزدوج إىل ذات ترى العامل، أو الفضاء الذي 

تتحرك فيه، ومن جهة أخرى هي الذات التي تتكلم عن هذا 

العامل، فاملبئر يقوم برصد ما يرى ويسمع، عن طريق جتميع 

ربة؛ ليتمكن السارد وفق تقنيات خاصة، وصيغ عنارص التج

 (.084:9109تعبريية حمددة من حكي احلكاية )يقطني،

وملا كانت جتربة املتكلم/ السارد غري حمايدة، بل هلا 

حضور فعيل، أو جتربة معيشة، فإن املتكلم يأخذ ُبعد 

الشخصية. ولقد كان املؤلف عىل وعي بطرائق رسد الرحلة 

ل  آخر ال مناص من إثارته يف مدخل غري أن هنالك شاغ"

رسد هذه الرحلة الثانية، لصيق بالشاغل الوجداين، ومفارق 

معه يف آن؛ مؤاّده يا سادة أن من يرسد الرحلة هو عينه ذاهُتا، 

وإىل حدٍّ موضوُعها، بام أنه يرصد ويعلق بعينها وحافزها، 

يتبادالن  فعلَم االعتامد، وإالَم املرجع يف احلالني؟ لنقل إهنام

الدور، تارة، وأخرى يتامهيان، واملنظور هو الفيصل يف 

 (.091:9113)املديني، "التعيني والتصنيف

بأي من ضامئر "غري أن هذه األنا، هي أنا مرّكبة، فالرسد 

الرسد يقتيض وجود ثنائية األنا واآلخر، فعندما يكون األنا 

 "هو السارد تصبح الثنائية يف موقع الوضوح والسطوع

(. كام قد يتامهى السارد أيضا  مع ذات 69:9119)صالح،

الكاتب يف مستويني: األنا العارفة التي ترى، واألنا السارد 

النيص، املمنوع من الرؤية البرصية، وقد تتسع دائرة الذات؛ 

ليتحول ضمري املتكلم املفرد إىل اجلمع، لكنه اتساع شكيل ال 

وت السارد هو نسمع فيه صوت املرافقني له، بل يظل ص

تركنا الشام يف "املتحكم يف جمرى الرسد، كقول السارد: 

االجتاه األيمن وخضنا يف األيرس عرب طريق منحرف... وقد 

استأنفنا طريقنا يف الرتاب احلدودي إىل لبنان 

 (.091:9113)املديني،"

جاء الرسد بثلث  "أيام برازيلية "ويف كتاب

ب( عىل تفاوٍت يف نسب ضامئر) املتكلم، واملخاطب، والغائ

حضورها، إال أن اهليمنة كانت للرسد بضمري املتكلم، فام أن 

يصل الرحالة إىل مكان إقامته، حتى يبدأ التبئري، فينتقل 

احلديث من تفاصيل الرحلة، إىل عامل الرسد بضمري املتكلم، 

حيث ينفصل الرحالة عن مرشدته السياحية، ويستجيب 

اف العامل من حوله، وُيرشع الرسد لنداء البحر، ويبدأ باكتش

عىل آفاق رحبة من احلكايات املذوته، وعوامل املعرفة املتنوعة 

فتحت النافذة عىل مرصاعيها، ألرى قبالتي الكورنيش "

ممتدا  يف لسان  "كوبا كابانا"املشتهر باسم  "ريو"البديع ملدينة 

طويل مسافة كيلومرتات ال يطول برصي مّدها من حيث 

أمامي البحر صفحة واسعة، ال هي ساكنة، وال هي أنظر، و

 ، متحركة، ختللته خيوط شمٍس أوىل، فجعلته فضة  متأللية 

بريقها يكاد ينعكس يف عينّي ليجذبني، يتغلب رويدا  عىل 

نعايس داعيا  أن تعال، فهل قطعَت زيادة عرشة آالف 

كليومرت لتنام، وأنَت الذي وراءك تاريخ طويل وأمة تفيق من 

ات عميق؟ وضعُت يف اخلزانة املرّقمة مايل وأوراقي، ويف سب

دقائق رصُت عىل الكورنيش ببنطال قصري ونعلني، أميش. 

 (.04-09:9113)املديني، "لبيت نداء البحر ألراه ...
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ويمثل هذا االنتقال نحو الرسد والتخييل تراجعا  

للموضوع الرحيل، فتتكاثر احلكايات، وتتداخل األزمنة، 

السرتجاعات، وتتناوب الضامئر، ويتجه الرسد من وحترض ا

املرجع الواقعي إىل الرؤيوي والرمزي يف مغامرة اكتشاف 

العوامل اجلديدة التي يتحرك فيها السارد، عرب متاهي الذات 

الساردة مع بعض الشخصيات التارخيية، والتمثيلت الرمزية 

 قضيت ساعة يف املكان، أتتني"التي تظهر فوق خط الرسد 

مرات حلظات انخطاف ختيلتني مع كل صورة للروائي 

العظيم يف بيت ملبدع عريب مُجعت أعامله وُخصص له فضاء 

لذكرياته وصوره، وغدا بإمكان عامة الناس زيارة ماضيه 

 "وهم حيسون أنه جزء من تارخيهم الثقايف وعزهتم الوطنية

 (.53:9113)املديني،

تني، األوىل: كام ُيقوض منطق الرسد الرحيل بطريق  

بتشعب احلكاية وانفصاهلا عن احلكي الرحيل وموضوعه كام 

رأينا آنفا ، والثانية: بالتناص؛ إذ يستدعي السارد جمموعة من 

احلكايات من التاريخ والرتاث والثقافة الشعبية، فتهيمن هذه 

احلكايات عىل نص الرحلة، وتتخطى حدود رسدها، مقرتبة 

وجي من أفق الشك واالرتياب هبا عىل املستوى اإلبستمول

وظهر يل يف هذا املوقف العابر "بصدق ما حيكيه السارد: 

مشهد دقيٌق نسيج وحِده للجد واهلزل يف َطْبع شعٍب، ُقْل أمة 

ُف بالتدريج، وإن بسطحية وعجلة عىل بعض خصاهلا  سأتعرَّ

وشامئلها، شأن كلِّ سائح ُيغريه الفرق، وُيصبح بوصلته 

د تتضخم يف عينيه الصور، ويرى بعيني للنظر والفرز، وق

املسحور بام علم أو سمع من قبل عن بلد الزيارة ، وهو 

معهوٌد عند بعض الرواة حيكون األعاجيب واألكاذيب عن 

مشاهدات مزعومة... وال أنكر أنني أذهُب أحيانا  ضحية 

 (.02:9113)املديني، "خداع مماثل

كيبي عىل تتأسس اخلطابات الرسدية يف مستواها الرت

توظيف تقنية الضامئر إلنتاج الداللة، وتشكيل بنيتها 

احلكائية، لضامن اتساقها ونسجها ختيليا ، بوصف هذه 

الضامئر دالئل ووصلت يف آٍن واحد. وبالنظر إىل طبيعة بناء 

اخلطاب الرحيل، فإن الوصف والرسد يتكفلن برتحيل جتربة 

تتباعد املسافة بينهام السفر من نسق املرجع إىل نسق التخييل، ف

عن طريق تشعب احلكايات بعد حتويلها من حقل الواقع إىل 

فعل الكتابة، ويتّكفل ضمري املتكلم بمهام الرسد، ومع هذا 

الضمري تتحول األنا التي عاشت التجربة الواقعية يف مرحلة 

سابقة إىل أنا أخرى يف اخلطاب، كام أن املسافة بني السارد 

ثر قربا ؛ لذا كان هذا الضمري أثريا  يف رسود واملتلقي تصبح أك

السرية الذاتية. وكتابات السفر ال ختلو من التأملت الذاتية، 

عن طريق حكي اسرتجاعي جلوانب سريية حمددة، ضمنا  أو 

رصاحة، بوصف هذا النوع من الكتابات رحلت حياتية 

(. 58:9116وفكرية يف الوجود املادي والروحي)حليفي،

نرى السارد حياول ختطي حدود األزمنة، عن طريق وها نحن 

نشوة التذكر والرؤى، فتتامهى الذات مع رمزية املكان 

والتاريخ، فيتحول الرسد إىل سفر ذهني بحثا  عن إرشاقة 

ألمر ما "متخيلة لسرية لن تعود، كام يتذكر السارد، بقوله: 

تذكرت فاس حيث قضيُت شطرا  من عمري ما أمجله وأتعسه 

ن. مدينة املوىل إدريس الثاين، وحارضة أرس حاكمة يف آ

عديدة ذات حمتد عريق، وحيث اجلامع/ جامعة القرويني 

ُأعطية فاطمة الفهرية، وبيوت اهلل والعلم والّتقى والورع، 

ومرتع حسن ومجال خيلب األلباب. األندلس الصغرى، يا 

، إهلي كيف تطيق اليوم أن تنظر إليها من علو أسوار املرينيني

أو تنزل إىل منحدراهتا وحاراهتا السفىل، البيوت داخلها 

جنان، واحلريم حور العني، يرشبن ويستحممن بامء أصفى 

من بدر وّضاء، كيف وغدها عىل وشك التفّتت، بعد أن آلت 

أحواهلا إىل بوار، وبناؤها الذي اقتضاه زمن سيذهب به ال 

 "حمالة زمن آخر، فأي قدر مأساوي هذا!

 (.69:9113،)املديني

ويدمج السارد أحيانا  يف املقطع الرسدي الواحد بني 

بني األنا واملخاطب لذات واحدة "الضامئر يف مسافة ُتراوح 

(؛ 56:9105)حليفي، "مضاعفة بني الروائي والرحالة

ليضفي عىل الرسد مزيدا  من اجلاذبية، ويرشك املتلقي معه يف 

تلقي بطريقة الكشف حكايات السفر، بل إنه أحيانا  خياطب امل

أذعنُت لنصيحة الطبيب،  "والبوح والتحاور؛ كقول السارد:

ولتنفيذها أخذُت مكاين فورا  يف طابور املصعد بدل طابور 

العميان. حني تركب املصعد ترى البرش وجها  لوجه. تستطيع 

أن تفحص ملحمهم، ويمكنك أن حتيص عدد البثور يف 

الشعر وقيمة املساحيق وجوههم، والنساء متيز نوع صباغة 

عىل وجوههن. هناك الرائحة طبعا ، األكتاف وحتى األرداف 

املتامسة. حني تكف عن شّم الرائحة ستصبح واحدا  منهم 

بالتامم. اركب مصعدا  أو حافلة، واذهب إىل سوق عام 

لتعرف ناس بلد ما ... يف دقيقة تركُت العلياء، ونزلُت إىل 

 (.62:9113)املديني،  "العامل السفيل

فاملقطع السابق قد مجع بني الرسد والوصف، ودمج فيه 

السارد بني الضامئر، لكنه مل خيلق حالة من التشويش، أو 

االضطراب األسلويب الذي ُيصيب الرسد، حني ختتلط 
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الضامئر، فتؤّدي إىل عدم قدرة املتلقي عىل حتديد نسبة الضامئر 

العنرصين  إىل مرجعها، فصوت السارد وموقعه كانا مها

املهيمنني يف مستوى الرسد، وهذا ما جعل بقية الضامئر ال جتد 

مرتكزها الفعيل دون هذا الصوت الذي يتكفل بتنظيم وترية 

احلكاية. ويمكن أن نعطي مثاال  عىل أمهية موقع السارد من 

اإلطار احلدثي الزمني واملكاين يف هذا املقطع الذي جتىل فيه 

فيه علقة اإلنسان باألمكنة التي السارد ببوح شفيف جّسد 

يرتحل إليها، عن طريق توسيع دائرة الذات بالتناوب بني 

دفعة  واحدة  "ضمري املتكلم املفرد واجلمع، كقول السارد: 

هنا أنذا يف بريوت. مل أعد يف الطريق إليها، أو ذلك املتلهف 

إىل الوصول، أرقص بني ما فات وما سيأيت، وأنا أناور 

األشكال، متنازعا  بني التذكر والتوقع، وكم من بالوجوه و

سؤال وحرية للجواب. نحن نذهب إىل األماكن ونصل إليها 

قبل أن نحزم األمتعة. نستدرجها قبل اخلطوة األوىل معيدين 

إحياء البناء كأننا ُبناُته، صورته، وطلءه، أثاثه، ثم نبدأ نسمع 

قيقة تقيم فينا، احلركة التي تدب يف داخله... األماكن يف احل

 "هي ال تغادرنا إال ملاما ؛ لسهٍو عابر، أو إلبدال مؤقت

 (.040:9113)املديني،

ويتكفل ضمري الغائب بمختلف مسافاته بمهام الوصف، 

فتصل املشاهد املوصوفة إىل املتلقي من وجهة نظر شخصية 

واحدة، ويكون الوصف موضوعيا  حني يأيت بوساطة ضمري 

ريو "ذلك يف تقديم السارد وصفا  ملدينة  الغائب البعيد، نجد

يقول اجلغرافيون: إن هذه املدينة إنام بنيت من  "دي جانريو:

انجرافات الرتبة، ومن تدمريات منظمة ملساحات يف التلل 

واملرتفعات التي ترشف عىل خليج ريو... إهنا قطعة منهوبة 

من اجلبال، والغابة، ومن البحر... ومن حولك ما ال حرص 

نواع األشجار، وأصناف زهور، ونباتات، وطيور، أ

وسناجب، وقردة، وزواحف... ويف السفح احلارضة 

العرصية، بكل مكونات املدينة احلديثة والعيش اّللجب 

لسكان املدن بسلوكهم وأخلقهم ومعاناهتم، هم جزء من 

املدنية، ويدخلون إليها وخيرجون بخمسة مليني نسمة 

 "متوسطة، والعزولة يف فقرهاونصف بني أحياء غنية و

 (.99:9113)املديني،

فالسارد هنا ينقل لنا مشاهد الوصف املوضوعي من  

منظوره اخلاص، برؤية حمايدة من اخلارج، تبدو أكثر رسمّية 

وأقل محيمّية، فعدسة الوصف تتسع لتشمل املنظر كامل ، وال 

الرأي،  أثر فيه للجانب الذايت، بالتعليق، أو التفسري، أو إبداء

ومرد ذلك إىل اتساع املسافة التي أوجدها ضمري الغائب 

البعيد؛ مما جعل التنقل بني ذاكرة السارد واملشهد غري ممكن، 

 فالسارد هنا مل يقم بأكثر من التعبري التقديمي.

يف حني نراه يف مقاطع وصفية أخرى يستعمل ضمري 

ه عن الغائب القريب، مع أنه ضمري ال يكاد خيتلف يف مسافت

ضمري املتكلم، فإن ما يميز الغائب القريب صفة االنفتاح؛ 

بمعنى أنه يسمح للسارد بتضمني مقاطع الوصف بعض 

التعليقات، أو تقدم تفسريات عنها، أو إعطاء معلومات 

يريدها الكاتب املتخفي خلف السارد، وهذه املرونة التي 

رؤية يتميز هبا هذا الضمري، ُتتيح أيضا  للمتلقى إدراك ال

الرسدية، أو وجهة النظر؛ ألن الوصف هنا مل يعد موضوعيا  

رصفا ، والنامذج عىل هذا النوع من الوصف بضمري الغائب 

، ولكننا سنكتفي هبذا "أيام برازيلية"القريب، كثرية يف كتاب 

النموذج الذي يدمج فيه السارد بني الضامئر؛ لوصف 

سلفادور، يف مدينة  "لكنيسة فرانسوا دي فرانسيسكان"

كلغ من ورق الذهب ديكورها الداخيل،  811يشغل "بقوله: 

وترى الزليج األزق واألبيض هو الغالب عليها، بينام قسم 

كبري من أفراد الشعب، وأبناء باهيا فقراء، وهذه احلال 

السائد، ال أحد يستهجن هذا التناقض، خاصة يف التفاوت 

غنياء وغريها الكبري بني دور العبادة. إن ثمة كنائس لأل

للفقراء، وهذه احلال من التفّسخ مؤسفة، ذّكرتني ملا رأيتها 

باملسجد األموي يف دمشق، عجبت كيف ال هيّب مال العرب 

لتجديد غّرته وهو من أعظم الرتاث العريب اإلسلمي. 

كنائس الفقراء مغلقة أكثر الوقت، وقساوستها كالشحاذين، 

عموما  هم الّسود،  عليهم رسبال دين كاألسامل. الفقراء

أبناؤهم يلعبون الكرة أو أّي أهِليٍة عىل عتباهتا، وال ترى 

أطفاال  بيضا  تائهني، وإنام مدللني يف املتاجر واملشارب 

 (. 55:9113)املديني، "واملطاعم

هكذا ينفعل السارد يف هذا املشهد بام رأى، فيتامهى مع 

الرسد، الشخصية يف وحدات حكائية يتناوب فيها الوصف و

فاجلمل الرسدية كانت قائمة عىل أساس الوصف، ونقل 

الصورة املرئية وتقريبها من ذهن املتلقي، عرب تقديم حمطات 

وصفية، وحمكيات ذاتية، وقد مّكن تنويع الضامئر السارد 

لتقديم بعض الوقفات التأملية املصحوبة باملقارنة النقدية، 

لذات، وقد مستحرضا  يف ذهنه ووجدانه صورة الوطن وا

ظهر أثر هذا املشهد املرئي يف تلك التفسريات واملشاعر 

الذاتية التي امتزج فيها اإلعجاب باالستهجان من بعض 

 السلوكيات، واملعتقدات الدينية. 
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ومن التنويعات التضمريية التي استعملها السارد تقديمه 

بعض الوقائع بضمري املخاطب عرب انتقاالت رسدية سلسة. 

ا الضمري أحيانا  باألنا حني يتوجه الرسد إىل البوح ويلتبس هذ

والكشف عن أعامق السارد، كام يلتبس أحيانا  أخرى باآلخر 

إذا اقترص الرسد عىل األحداث والوقائع اخلارجية 

(. وهذا التنويع يف الضامئر، وعدم قرص 62:9119)صالح،

الرسد عىل ضمري واحد، يسهم يف كرس الرتابة وامللل، ويغني 

ملستويات اللغوية يف النص، ونرى هذا التنويع يف املقطع ا

اآليت الذي يتناوب فيه ضمري املخاطب، وضمري املتكلم، 

تركُب السيارة تاركا  املطار خلفك، وتعرب "كقول السارد: 

الطريق املؤدي إىل اخلط السيار. إنه املمر الذي نبتت عىل 

 جانبيه قصب البامبو الطويل ذو احلجم األسطواين

الضخم... عدا األسفلت تظنك يف غابة، سيكذهبا االنفتاح 

عىل الطريق السيار، لكن إىل حني، فبعد ربع ساعة ترى 

السيارة تصعد تدرجييا ...هو اللون املخرّض يكاد يسود، وتراه 

ينجذب إىل قوة خفية ... ال يعطيك اآليت من تشكيل الطريق 

بل األجرد، خيرج والبناء ... احتقان أمحر اآلجر عىل خد اجل

من جوفه العامل الفقراء فرادى تارة، وأخرى بالعدد... 

طوابري أراها متيش هنارا  ويف الليل ... ال يعطيك اغتنام النظر، 

وتنّسم شذى التاريخ ... أن ُتوايت الريُح املراكب التائهة ... 

اخرتُت أن أنزل يف مقام العلو ... والسفر من معانيه عندي 

ء إىل أعىل، كلام تعرف عىل جديد ارتقى وسام فكرا  انتقال باملر

 (.43-42:9113)املديني، "ووجدانا  وخلقا  

 

 الرؤية الرسدية:  -ت

أشارت الدراسة سابقا  إىل أن املتلقي ال يدرك املتن   

احلكائي إدراكا  مبارشا ، وإنام ُيدرك عن طريق إدراك السارد 

تلف له، وهو إدراك يتغري بحسب موقع السارد، واخ

علقاته مع بقية الشخصيات؛ بمعنى أن إدراك املتلقي 

للحكاية هو إدراك من الدرجة الثانية. ويعّد السارد وسيلة 

الكاتب التي يعتمد عليها يف تأسيس عامل احلكاية لينوب عنه 

يف رسدها، ويوصل خطابه وما يتضمنه من أفكار ومعاٍن 

 (.68:0339ورؤى إىل املتلقي ) بوطيب،

وقد بدأ االهتامم بمفهوم الرؤية الرسدية منذ هناية القرن  

التاسع عرش، ومل تكن الدراسات واألبحاث حول هذا 

املفهوم متفقة وال متطابقة، ورغم ذلك فقد أخذ عددها 

يتزايد مع توايل السنوات؛ نظرا  إلتباط الرؤية الرسدية 

 بالسارد، وعلقته بالنصوص الرسدية عموما .

ال اخلوض يف تنظريات النقاد واجتهاداهتم وليس هنا جم

وتشعباته، ولكننا  "الرؤية الرسدية "واختلفاهتم حول مفهوم

سنكتفي هنا بعرض بعض دالالهتا املتعددة، ثم نحاول 

البحث عن الداللة املمكنة التي تنسجم مع رؤية السارد يف 

؛ فالرؤية الرسدية قد "أيام برازيلية وأخرى من يباب"كتاب 

ي فلسفة الكاتب، أو موقفه االجتامعي أو السيايس، أو تعن

غري ذلك، كاملشاعر واألحاسيس التي يتوجه هبا الكاتب إىل 

املتلقي، كام تعني املنظور الذي ُتقدم عربه املواقف 

واألحداث؛ أي الطريقة التي ُتدرك هبا احلكاية من طرف 

(. وقد جعلها جريار جينيت 60:0339السارد)تودوروف،

املسافة، وهي الفرع الثاين من صيغة احلكي، وتتعلق ضمن 

بموقع السارد وعلقته باملرسود 

 (.038:0336والشخصيات)جينيت،

وبام أن السارد يف كتابات السفر يزدوج إىل شخصية 

فاعلة، يقع عليها التبئري يف كل عملية البناء؛ حيث تسهم هذه 

نسق الشخصية يف رسد الوقائع من منظورها اخلاص ضمن ال

التخيييل العام خلطاب السارد، وبالتايل فإن الرؤية الرسدية يف 

هذه الكتابات الرحلية عىل الرغم من التشعب احلكائي عىل 

، وتنوع "أيام برازيلية وأخرى من يباب"سبيل املثال يف كتاب 

ضامئر الرسد، وتوظيف الذاكرة والتخييل، تبقى أحادية 

وصفه شاهدا  ومشاركا  املنظور يقدمها السارد/ الشخصية ب

يف بناء احلدث، فل جمال هنا لتعدد الرؤية؛ لعدم تعّدد 

 الشخصيات، واقتصار التبئري عىل السارد/ الشخصية.

لذا فإن أقرب الدالالت التي يمكن أن نلحظها، هي 

تلك الرؤية املتمثلة يف املقارنات، أو املواقف التي يتخذها 

ات اآلخر، أو معتقداته، املؤلف عىل لسان السارد جتاه ترصف

أواألحداث التي تقع يف حمطات التنقل، أواملوضوعات، 

أواملشاهدات العامة، وقد تكون من منطق أخلقي، أو 

حضاري، أو ديني، وبإمكاننا التمثيل هلذه الرؤية، بعدد من 

املواقف، كقول السارد يصف املساكن العشوائية يف طريق 

عندما خرجنا من املطار " :"ريو دي جانريو"املطار بمدينة 

امتد عىل جانب الطريق السّيار صف خلته لن ينتهي أبدا  

لُدوٍر ُبنيت كيفام اتفق، تشكل أحياء كاملة نراها من السيارة 

اليوم  (9)"تقيئها "ذاهبة إىل عمق بل حدود. هذه الصورة التي

مداخل بلدان عّدة، أما من العامل الثالث أو ناهضة كالربازيل، 

                                                           

 (   هكذا يف النص، ولعلها تقيأهتا.9)
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نحن نسميها يف املغرب البناء العشوائي الذي ال يلبث أن 

يصبح نموذجا  للسكن الشعبي، يتكدس فيه البرش بل 

 (. 05:9113)املديني،"حساب،)أيُّ برش؟!( 

وهذه الصورة متّثل بعض العينات الرسدية التي اجتهد 

السارد يف رصدها، وهي نموذج يشّكل خمتلف السامت التي 

هداته يف فضاء الرتحل، وختتزل كثريا  من حتكم حتركاته ومشا

القضايا التي وقف عليها من تفاصيل احلياة اليومية، كوصفه 

بعض مظاهر العنرصية التي توجسها من مرشدته السياحية، 

ثم رآها تتأكد يف بعض فئات الشعب الربازييل، كقوله: 

توجسُت من نزعة عنرصية فيها، موجودة عند قسم من "

يتعالون عىل السود، واملوّلدين اخللسيني، بيض الربازيل، 

وقد ُقّيض يل االحتكاك هبم يف أماكن أخرى سياحية ال 

يرتادها عموم الشعب فرأيتهم يترصفون كلوردات وال تكاد 

عيوهنم تقع عىل ما تبرص، شبيهني بنساء يقدن سيارهتن 

رباعية الدفع، املنفوخة يف بعض شوارع الرباط، بعيون ختفيها 

عريضة فحمية، مستعدات ليدسن عىل دّواسة  نظارات

 (.99:9113)املديني، "البنزين لسحق كل هؤالء اآلدميني

وتقرتن الرؤية أحيانا  بحٍس نقدي ساخر، يتخذ شكل 

املقارنة، فيتوجه التهكم إىل الذات واآلخر، فالسارد ال 

يتوقف عن رصد املفارقات التي تعرّب عن وجهة نظر الرحالة 

تحرضه، يقول السارد يف مقطع بالغ الداللة، مما يراه ويس

أما املكان "يصف فيه املكتبات، وصناعة الكتاب ونرشه: 

ففضاء رحب تتنقل فيه بّدعٍة، ُرّصت يف جنباته طاوالت 

مستديرة ومستطيلة محلت جديد اإلصدار بحسب 

االختصاص. وكيفام كان فإن هلا جاذبية وأناقة ال نظري هلام فيام 

من طباعة الكتب وإخراجها وورقها سبق أن عرفت 

وتصميم أغلفتها، تتفوق عىل املنجز اإليطايل، واملطبوع 

الفرنيس دوهنا بكثري، أما العريب فهو مسكني كأهله 

املساكني،... اقتنيت نسخة من كتاب ألريه لطابع مغريب؛ 

ألقنعه بتغيري احلرفة والتوجه إىل االجتار يف قطعان املاعز أو 

، أَليق به وبكثري ممن يزاولون هذه احلرفة يف تسويق البطاطس

بلداننا، وهو ألّد أعداء الثقافة والكتاب، تعاضدهم 

حكومات أليق هبا أن تسوس السائمة ال البرش، فكيف 

 (.  93:9113)املديني، "بالقراء

وتستند الرؤية أحيانا  أخرى إىل الرصيد الثقايف 

أمهيتها إال من والعقائدي للرحالة؛ حيث ال تكتسب األشياء 

منظوره الذايت، فحني يصف بعض الطقوس الدينية لشعب 

الربازيل، ال يغفل عن التأكيد عىل عقيدته الدينية، يقول 

وسوف يرسخ يقيني يف األيام املوالية، "السارد هبذا الصدد: 

عندما أزور بحرية اآلهلة أن التدين والطقوس الدينية هي 

ما ... ففي هذه البحرية الناموس الثالث يف الربازيل عمو

أو القوى املفرتضة، املوكولة بكل  "اآلهلة"الفريدة جيد الرائي 

داء أو حاجة، أو هاجس، أقيمت يف شكل متاثيل من الربونز، 

بني نساء ورجال باألزياء الوطنية القديمة أو املفرتضة، حتيط 

بوجوهها هاالت غموض، وإذا ظهرْت لك فولكلورا  فاعلم 

 (.56:9113)املديني، "ا يعتقدون هبا عىل الغيبأن اخللق هن

وحيرص السارد عىل التأكيد عىل هويته الدينية دونام 

تعصب، أو انتقاص من هوية اآلخر وعقيدته، فهو يبدي 

تساحما  يف هذا اجلانب، فحني يستلقي عىل الشاطئ فاردا  

ذراعيه، قبالة النَّصُب الذي يمثل جسد املسيح فوق قمة 

ربام كان الشكل املرسوم "، نجده يقول: "دوالكوركوفا"

بلحمه، وصاحبه مسلم بالفطرة، قد تصالب مع جسد املسيح 

يرشف عليها من كل  "الكوركوفادو"املنتصب فوق قمة 

 (.91:9113)املديني، "اجلهات عىل املدينة

ويف مناسبة أخرى أيضا  نراه يعيد تأكيد اهلوية الدينية 

ي يف قضية مركزية بني الدين بطريقة تكشف عن يقينه العقد

وفاردا  ذراعّي "اإلسلمي يف مسألة صلب املسيح، بقوله: 

عىل طول املصطبة، ومتصالبا  مرة ثانية مع مسيحهم الذي إنام 

 (.45:9113)املديني، "شّبه هلم قتُله

وتظل املقارنة يف مثل هذه الصور الرسدية حتكم هوية 

قوميته العربية؛ فعن السارد/ املؤلف يف انتامئه الديني، و

طريقها يقّدم أمام املتلقي تأملت عميقة ختص تعامل الذات 

مع الثقافة والدين، ُيستشف منها بوضوح مرجعيته 

 األيديولوجية ومنظوره اخلاص.

ونراه يعقد املقارنة اآلتية، كاشفا  فيها عن احلقائق التي ال 

قول: يمكن جتاهلها يف وطنه، وبعض البلدان العربية، حيث ي

لك أن تقول إن املدينة التارخيية أو العتيقة يف النهار هي "

للّدين أو التدّين، وما تعرضه املتاجر أكثره من صنفه، والناس 

كذلك. وهو ليس دين التعبد ومذاهب الكنيسة وحدها، بل 

ُتنافسها إن مل هتيمن هنا قوة األرواح السحرية واملعتقدات 

ليس هذا حال بلدان كاملغرب، الغيبية البدائية والوثنية؛ أو

تطغى فيها األرضحة، وُيتوّسل فيها لقضاء احلاجات بتعاويذ 

 (.55:9113)املديني، "وطقوٍس الديُن منها براء

وعىل الرغم من الوقفات التأملية يف أحوال الناس، 

وطرائق عيشهم يف فضاء السفر، وحمطات تنقل الرحالة، وما 

قافات الشعوب فإنه يتبنى ُيقيمه السارد من مقارنات بني ث
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موقفا  حمايدا  جتاه عقائد اآلخر، فنجده يسعى يف رؤيته إىل 

تغليب مبدأ احلوارية، وهي رؤية جتىّل أثرها يف بنية التخييل 

عىل طول خط الرسد، عرب املراوحة بني ما يراه من املواقف 

واملشاهدات املتباينة، وما تستدعيه الذاكرة اجلمعية، والثقافة 

اصة، يف سياق املقايسة بني الذات واآلخر، وندلل عىل اخل

ذلك هبذا التعليق الذي قدمه السارد بعد أن زار بحرية اآلهلة 

وعىل العموم ال ينبغي "يف مدنية سلفادور باهيا قائل : 

التحرش بمعتقدات الناس، والعابر خاصة ممن ال يلم إال 

من ثقافة بأطراف األمور، واملعتقدات بعد هذا وذاك، جزء 

السكان، وال بّد أن نؤمن بأن الثقافات، شأن العقائد، 

متعددة، هلا قيمتها فيها، وتستدعي منا االحرتام بل رشوط، 

ومن األفضل جتنب لصق الصفات وإطلق األحكام عليها، 

فل ثقافة عليا، وأخرى دنيا إال عند غلة االستعامر والفكر 

 (.56:9113)املديني، "العنرصي 

ذا النحو ظهر رؤية السارد/ الشخصية وانطباعاته عىل ه

جتاه فضاء الرحلة وعواملها املتنوعة، وما تضمنته من 

مشاهدات حسية، ووقفات تأملية أمام العادات والتقاليد، 

والثقافات واملعتقدات، وقد تشكلت يف صور مفعمة باحليوية 

لألشياء واألشخاص، مقرونة بحس نقدي، وتصوير 

يف العموم تظل رؤية ذاتية، وإن ختللها بعض هتكمي، لكنها 

جوانب املوضوعية التي ترتاءى أحيانا  يف مقاطع الوصف 

املحايد، إال أن السارد كان ينظر إىل اآلخر من منظومته 

 الثقافية والعقائدية.

 

 اخلامتة :

أيام "هكذا رأينا كيف تنوعت طبيعة املتخيل يف كتاب: 

مليات التحويل التي قامت عرب ع "برازيلية وأخرى من يباب

هبا اللغة، وقد منح هذا التحويل النص الرحيل أبعادا  حكائية 

تتلون بالتخييل واإلهيام، وقد حاولت الدراسة الوقوف عىل 

بعض ملمح الكتابة الرحلية اجلديدة، ونجمع النتائج كام 

 ييل :

اللغة  "أيام برازيلية وأخرى من يباب "ظهرت يف كتاب  -0

الرسدية، أو الروائية املؤتلفة مع الرسد الرحيل، فاكتسبت 

بذلك خصائص مميزة، وتنوعا  يف استعامل الضامئر 

 والرؤية الرسدية.

جّسد الوصف الفضاءات واملشاهدات انطلقا  من   -9

وتذويت  املزاوجة بني املرجع الواقعي واملرجع التخيييل،

األحداث بتضمينها تأملت الّرحالة وموقفه من العامل، 

معتمدا  يف ذلك أسلوبا  روائيا  يفتح آفاق التأويل، مبتعدا  

عن اللغة التسجيلية التي شاعت يف أسلوب الرحلت 

.  قديام 

 "أيام برازيلية وأخرى من يباب "جاء التجديد يف كتاب  -9

الرواية بتدوين ضمن حماوالت قام هبا ثّلة من كّتاب 

أسفارهم، وصياغتها بأسلوب روائي؛ لتحرير فن الرحلة 

من أثقال اللغة التقريرية، واملحافظة عىل اندثار هذا الفن، 

عن طريق تغذيته بأساليب الرسد املختلفة، والتخييل 

الثقايف اإلنساين، ليأخذ النص الرحيل احلديث موقعه 

 املتميز بني األنواع األدبية األخرى.

توافقت إىل حد كبري تنظريات املؤلف النقدية التي قّدمها  -4

 يف طيات النص مع تطبيقاته الرسدية يف الرحلة.

 

 قائمة املصادر واملراجع:

 أوال : املصادر: 

، بريوت: 0املديني، أمحد. أيام برازيلية وأخرى من يباب، ط

 .9113املركز الثقايف العريب، 

 ثاني ا: املراجع العربية:

، بريوت: 0، عبد اهلل. موسوعة الرسد العريب، طإبراهيم

 .9115املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 

أزوغ، إبراهيم. رواية الرحلة: أفق آخر لإلبداع الروائي، 

ضمن كتاب: )الرواية والسفر، تقاطعات التخيييل 

، الدار البيضاء: كلية اآلداب والعلوم 0والتسجييل(، ط

 .9105اإلنسانية بنمسيك، 

، بريوت: دار 9بدوي، عبد الرمحن. الزمان الوجودي، ط

 .0329الثقافة، 

، الرباط: دار 0جبار، سعيد. من الرسدية إىل التخيلية، ط

 .9109األمان، 

، القاهرة: رؤية للنرش 0جبار، سعيد. خطاب الرحلة، ط

 .9102والتوزيع، 

حليفي، شعيب . الرحلة يف األدب العريب)التجنيس، آليات 

رؤية للنرش  . القاهرة: دار 0خطاب املتخيل(،  ط الكتابة،

  .9116والتوزيع، 

حليفي، شعيب. رواية السفر والكتابة باملشاعر، ضمن 

كتاب: )الرواية والسفر، تقاطعات التخيييل والتسجييل(، 

، الدار البيضاء: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 0ط

 .9105بنمسيك، 
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، 0وشعرية الرسد، طسويدان، سامي. يف داللية القصص 

 .0330بريوت، دار اآلداب،

، بريوت، املركز الثقايف 0صالح، صلح. رسد اآلخر، ط 

 .9119العريب، 

، بريوت، دار 0العيد، يمنى. تقنيات الرسد الروائي، ط

 .0331الفارايب، 

اهلرمودي، ميلود. السفر والتخييل واملقايسة اهلجائية، ضمن 

ات التخيييل والتسجييل(، كتاب: )الرواية والسفر، تقاطع

والعلوم اإلنسانية  ، الدار البيضاء: كلية اآلداب 0ط

 .9105بنمسيك، 

، 0يقطني، سعيد. الرسد العريب)مفاهيم وجتليات(، ط 

 .9109بريوت: الدار العربية للعلوم نارشون، 

، بريوت: 0يقطني، سعيد. قضايا الرواية العربية اجلديدة، ط 

 . 9109 املركز الثقايف العريب،

 

 ثالث ا: املراجع املرتمجة:

، 0أيزر، فولفجانج، علوب، عبد الوهاب. فعل القراءة، ط

 .9111القاهرة، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 

تودوروف، تزيفتان، تر: سحبان، احلسني، صفا، فؤاد. 

الرسد األديب، ضمن كتاب: طرائق حتليل الرسد  مقوالت

منشورات احتاد كّتاب املغرب،  ، املغرب:0األديب، ط

0339 . 

جينت، جريار، تر: معتصم، حممد، عبد اجلليل األزدي، عبد 

، القاهرة: 9عمر. خطاب احلكاية، ط اجلليل، حيل 

  .0332املجلس األعىل للثقافة، 

ريكور، بول، تر: الغانمي، سعيد. الوجود والزمان والرسد، 

 .0333، بريوت: املركز الثقايف العريب، 0ط

ريكور، بول، تر: الغانمي، سعيد، رحيم، فلح. الزمان 

، بريوت: دار 0والرسد)احلبكة والرسد التارخيي(، ط

 .9116الكتاب اجلديد املتحدة، 

ورنوك، مريي، تر: رحيم، فلح. الذاكرة يف الفلسفة 

، بريوت: دار الكتاب اجلديد املتحدة، 0واألدب، ط

9112. 

 رابعا : الدوريات واملجلت:

عبد العايل، بوطيب: مفهوم الرؤية الرسدية يف اخلطاب 

 .0339، شتاء، 4، عدد 00الروائي، جملة فصول، مج 

م. غلوينسكي: األجناس األدبية، تر: حممد مشبال، جملة 
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 انفعال التخييل يف املتوالية املونولوجية

 ألحالم مستغانمي "اجلسدذاكرة "يف رواية 

 الطاهر اجلزيري

  أستاذ اللغة العربية املساعد، كلية اآلداب والفنون، جامعة حائل، اململكة العربية السعودية

 هـ(0/4/0440هـ، وقبل للنرش يف 22/8/0441)قدم للنرش يف 

 

مستغانمي الزمت الرسد ألحالم  "ذاكرة اجلسد"قامت فكرة البحث عىل ظاهرة مهيمنة يف رواية  :البحث ملخص

ومل تنقطع عنه، وهي ظاهرة االنفعال املتخيل وشعرية احلوار الباطني؛ إذ ُحبكت حوارات الشخصيات ضمن خيوط 

 الرسد حبكا تشابكت معه األقوال وتداعت االنفعاالت.

وبعد تفكيك مبنى اخلطاب تبينت كيفية ترشح األقوال الداخلية عن بواطن الشخصيات وجوارحهم، وكشفت عن  

مقاصد املتكلمني وانفعاالهتم. ومل يكن االنفعال يف الرواية جمرد تصور ذهني لدى الشخصيات، وإنام هو انفعال 

ه من انفعاالت؛ إنه فعال ذلك االنفعال متخيل ملا عاشه األديب من خماض فكري وعاطفي، أي ما أحسه وختيل

 اخلالق، بعبارة برغسون، وتلك النار املتأججة املطهرة للنفس اإلنسانية. 

ألنه مل ينبع مبارشة من  "انفعاال مفتعال"، عىل طرافته، قد بدا لنا "ذاكرة اجلسد"إّن االنفعال يف احلوار الباطني يف 

لة من جنس آخر؛ وهي حياة مستغانمي التي متكنت من نقل انفعاالهتا الذات املنفعلة، وإنام أفصح عن ذات متخي

الصادقة بشعرية عالية عرب شخصيات الرواية، ومل ترتدد يف خداع القارئ وإهيامه بأن الراوي هو خالد واملروي له 

 هي حياة االسم املستعار للكاتبة، إذ املعادلة التقليدية التي يكون فيها الراوي من جنس الكاتب.

وهكذا خلخلت الكاتبة أفق توقع القارئ بعقد مفارقة عجيبة زادت األحداث توترا وتشويقا، وترمجت كفاءهتا  

 ."هنم وانشغال واحرتاق"املعرفية باقتدار بعد أن أدركت أن احلرقة جيب أن تولد احرتاقا ألن الكتابة يف نظرها 
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The Emotional Imagination In The Dialogue Sequence In "Dhakirat Al-Jasad" 

Of Ahlam Mostaghanmi 
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Abstract: This research is based on a dominant phenomenon in the novel by Ahlam Mustaganmi entitled 

"Dhakirat Al-Jasad", which is hand by hand in the narration, and didn’t changed. The phenomenon of imagined 

emotion and the poetic of monologue prototype was knitted in the speech. After the dismantling of the speech 

structure, internal emotions of characters became clear and transparent. Emotion in the novel, is not the intellectual 

emotional labor of the characters, but is the deep emotional imagination of the writer's experience in life; what he 

senses, and what he imagined of emotions; it is indeed that creative emotion in Bergson's words and that blazing 
fire of the human soul. 

Mustaghanmi reflected the traditional equation that the narrator and the author belong to the same genre; she 

realized how the author is turned into a receiver, and Hayat's real name was “Ahlam” and not “Hayat”. This is how 
she effectively translates her competence after she knew that heartburn must be born with caution because writing 

became an obsession, preoccupation and burning.  

Mostaghanmi was able to renew in the Arabic narrative experience, when she considered that writing is not only a 
tragedy, but also a heartburn and burning or not. 

Keywords: Emotion, Sequence, Monologue, Poetic, Narration. 
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 املقدمة: -

 0تتجه العناية يف هذا البحث إىل املتوالية الفونولوجية

الروائية بوصفها مكونا حواريا طرازيا يمثل قطاعا مهام 

ألحالم مستغانمي، كام تعد  "ذاكرة اجلسد"مهيمنا يف رواية 

الرواية عىل يف  (Emotion)أفضل مقولة يتجىل فيها االنفعال 

أهبى صورة. إّن املتوالية احلوارية ال تتشكل دون انفعال 

املؤلف ومن خالله الراوي والشخصيات كام أهنا ال ختلو 

بدورها من أثر ذلك االنفعال فهي ناقلة له إىل املتلقي. هذا ما 

يدعو إىل التساؤل: هل أن االنفعال يف الرواية حقيقي أم 

هو انفعال خملوق يصاحب  ؟ هل"مزعوم"متخيل واقعي أم 

فعل اإلبداع أم هو انفعال سابق وخالق لذلك الفعل؟ وأخريا 

كيف ُوزع يف الرسد فجاء أحاديا ونمطيا حينا وجاء متعدد 

 الوجوه أحيانا أخرى، ثم ما منزلته من اخلطاب الروائي؟

وال مراء يف أن االنفعال يف الرواية ال يكون واقعيا البتة، 

ت ينبع من خميلة املؤلف ويتمخض يف ألنه أحادي املنب

وجدانه؛ هذا االنفعال املتخيل ال ينفي جواز اللجوء إىل 

مواقف من الواقع متشاهبة من حيث األثر الذي جيب أن 

حتدثه يف النفس فتتامهى معه. إن انفعال التخييل يف املتوالية 

املونولوجية يصطدم بالفكر والعاطفة ألنه ينبع من الباطن 

، وهو "زلزال يعصف يف األعامق"، "من احليوية فيض"فهو 

النفس  "املوجة التي جتتاح"أيضا حسب عبارة برغسون تلك 

اإلنسانية قبل عملية اخللق، وأثناءها، وبعدها سواء تعلق 

األمر برواية السرية الذاتية أو برواية مكتوبة بضمري املتكلم أو 

 بالضمري الغائب.

مفهوم االنفعال ثم  حماولة حتديد األمر استوجبهذا 

ألحالم مستغانمي،  "ذاكرة اجلسد"عرض مستوياته يف رواية 

لنخلص إىل أهم وظائف االنفعال يف احلوار الباطني وهي 

 الوظيفة الشعرية التي ميزته عن أساليب اخلطاب األخرى. 

 

 

 

                                                           
الوحدة النصية التي هي  Adam(2001,P.28)آداميعّرف جون ميشال  - 0

 "املتوالية بأهنا أسلوب يف التعبري، وحيددها باعتبارها:

شبكة عالئقية مرتاتبة تكون قابلة إىل التحليل إىل عنارص مرتابطة فيام  -

 الذي تتشكل منه. نسيجبينها متصلة بال

كيان مستقل بذاته خيضع لنظام داخيل خاص، ويكون مع ذلك يف  -

 ."قة استقاللية/تبعية للخطاب الذي حيتوهياعال

 

 : االنفعال مفهوم – 0

حالة اضطراب "أمجع علامء النفس عىل أن االنفعال: هو 

األحاسيس واملشاعر تتجىل يف عدم القدرة عىل التكيف مع يف 

الظروف اجلديدة اهلادئة، ومن املعلوم أن حاالت نفسية مثل 

حالة اخلوف أو حالة احلزن أو الفرح أو الغضب هي حاالت 

انفعالية يتعرض الفرد بمقتضاها إىل اضطرابات يف ردود 

لوجية وإىل خلل يف السري العادي للوظائف البيو األفعال

داخل اجلسم، )...( ذلك أن االنفعال يعرب عن نفسه من 

خالل نسق من االضطرابات الداخلية، وعرب سلسلة من 

مظاهر تقاسيم الوجه والعالمات اخلارجية بصورة عامة 

( فاالنفعال من وجهة نظر 213، ص0988جربي، عثامن:)

شعور عاطفي وليس تصورا عقليا، إنه إحساس "علم النفس 

)جربي،  "جوارح اإلنسان وقلبه صدرهباطني م

 (. 203، ص0988عثامن:

وإذا كان االنفعال يف الواقع حقيقة وجودية فهو يف 

الرواية ال يقترص عىل ما تشعر به الشخصية من أفكار 

ومشاعر وأحاسيس فحسب، ولكن أيضا ما يعيشه األديب 

من حاالت نفسية وما يعتمل يف نفسه من عواطف، وما 

اعر وردود أفعال بني املمثلني. لذلك رأى بريو يتخيله من مش

"Beraud"  وشريير"Scherer"  أن مصطلح االنفعال يبدو

 P.11-15 Christian,) جامعا لعدة مصطلحات أخرى

Plantin:2007) ،فهو يشمل مفاهيم مثل: املحبة، والكراهية ،

والفرح، واحلزن، والقلق، واالنبساط وما يتصل هبا من 

وردود أفعال وأقوال، وتقويم وإطالق أحكام أفعال وأقوال، 

وتعليقات تكون مصاحبة أو تابعة أو جانبية. فاحلال 

االنفعالية هي وليدة عملية اإلدراك وليس منبعها القلب 

فقط، قد تكون نتيجة لفكرة أو موقف أو تصور لشخص أو 

موضوع ما، إهنا خاضعة ملثريات خارجية مبارشة أو غري 

تأيت يف "أن االنفعال حالة  2وليام جيمس مبارشة لذلك اعتقد

مرحلة ثالثة حني يعي الشخص املعنى باألمر هذه احلركات 

وردود األفعال، أي أن االنفعال هنا هو انعكاس واع 

وشعوري بردود األفعال احلركية سواء منها الداخلية 

 "/احلشوية أو اخلارجية ذات املظهر التعبريي

عال املشحون يف احلوار (. إن االنف214، ص0988)جربي:

                                                           
أشار ويليام جيمس إىل أن رجل املرسح يف أثناء أدانه لدوره يف العرض  -2

يصل حّد اإلحساس احلقيقي واالنزياح يف الدور بشكل تنقطع فيه املسافة 

 (214، ص0988بينه وبني الدور الذي يؤديه. )جربي:
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، بحسب عبارة برغسون، ذلك "انفعال خالق"الباطني 

شعور متأجج "االنفعال الذي واجه به سقراط أعداءه، إنه 

( للنفس اإلنسانية من 252)م.س.ص. "ونار حمرقة ومطهرة

أعراض املادة وأدراهنا، إنه ذلك املنبع واملنطلق والعلة لكل 

من هنا جيوز  (.206. منتجات الفكر البرشي )م. س. ص

القول إن االنفعال يف الرواية هو منبع اإلبداع فهو باعث عىل 

التخيل طاملا أن األمر متصل باإلنسان يف ذاته واإلنسان يف 

 املجتمع.

ــفية،  ــدية والوص ــة الرس ــو املتوالي ــاد ختل ــذلك ال تك ل

واحلجاجية، والتعبريية، واحلوارية، من أثر االنفعال، وإن بدا 

املتوالية املونولوجية أكثـر تركيـزا وعمقـا، فتصـعيد  األمر يف

درجة االنفعال يصبح مطلبا رضوريا وملحا عـىل املؤلـف يف 

احلوار الباطني إذا مـا رام التـأثري يف املتلقـي. ويعـرب الـراوي 

والشخصيات عن أفكارهم وعواطفهم بلغـة انفعاليـة تبـدو 

جهة إىل ذات يف بعدها الواقعي، إال أهنا تبدو لغة مو "مفتعلة"

انشـطار األنـا  -متخيلة مستحرضة بطريقة االنشـطار الـذايت

املنفعلة إىل نصفني: إىل باث ومتلق، أو أهنا مستحرضة بطريقة 

ُيستدعى فيهـا طيـف اآلخـر عـىل وجـه التفكـري واملناجـاة، 

وخماطبته كام لو كان حارضا يف املكان. مـن هنـا قيـل إن لغـة 

، كـي ال تتحـول إىل 3لتبـادلاالنفعال ال تظهر خارج عمليـة ا

كـالم مــروي غــري مبـارش. إن استحضــار ضــمري املخاطــب 

يف احلوار الباطني تبدو عملية افرتاضـية تنشـطر فيهـا  "أنت"

يشارك األنا  "األنت"الذات لتتفاعل وهو أمر حمسوم فيه ألن 

 يف القـــــــول ويتقاســـــــامن الـــــــزمن احلـــــــارض

 (Dominique Maingueneau:1990, P.6.). 

االنفعال جزءا من التفاعل اخلطايب احلي الذي  ويعترب

يشرتط التبادل، ذلك أن الكالم يف الذهن املوجه 

(Adressée )( إىل اآلخر كلام حتول إىل لغة )منطوقة أو صامتة

وغادر منطقة الفكر أو العقل أضحى بذاته حواريا، من هنا 

( Intérioriséاملونولوج حوار مبّطن )"قال بنفيست إن 

 "مستمعة ن لغة داخلية تدور بني أنا متكلمة وأخرىيتألف م

(Emile Benveniste 1995:P.82-83)،  أي أنه حوار يدور

يف أعامق الشخصية فتبدو من خالله مستغرقة يف التفكري 

                                                           
بعض  Adam, jean- Michel (2001,P.146)يعرض جون ميشال أدام - 3

 إن“: فيقول ،"العامة اللسانيات يف مسائل "مالحظات بنفينست يف كتابه

واحلوار الباطني هو خطاب ذايت صنفه  "تبادال يستوجب ذايت خطاب كل

 آدم ضمن دائرة احلوار.

. لذلك يقع الرتكيز يف احلوار الباطني عىل القائل 4والتعبري

(locuteur أما املتلقني سواء كانوا فرادى أو مجاعات ) فهم

 ,Jacques) غري ملزمني بأخذ دورهم يف الكالم

Français:1979,P.152)  وإنام هم ينفعلون به ويتأثرون سواء

 ّجه هلم بصورة مبارشة أو غري مبارشة.وُ 

إّن نقل االنفعال بصدق وموضوعية يقتيض مقدرة عالية 

عىل التعبري وإمكانية لغوية هائلة للخروج من دائرة الضغط 

عاجزة عن نقل االنفعال ". وليست اللغة النفيس الداخيل

الصادق املعرب عن أعامق الشخصية، وإنام يرجع العجز إىل 

الناقل غري املهيأ لذلك الدور؛ فاللغة املكتوبة املكونة من 

مفردات وألفاظ عامة تصبح وجدانا يتفجر كام تنبض 

)جربى: " احلروف والكلامت حياة وتتدفق شعورا وانفعاال

(، فأي نّص إبداعي متتلك اللغة فيه 264، ص.0988

جانب موضوعي يشري إىل اللغة وهو املشرتك "جانبيني: 

الذي جيعل عملية الفهم ممكنة وجانب ذايت يشري إىل فكر 

املؤلف ويتجىل يف استخدامه اللغة، وهذان اجلانبان يشريان 

إىل إعادة بنائها بغية فهم  إىل جتربة املؤلف التي يسعى القارئ

، 0992نرص حامد أبو زيد:) "أو فهم جتربته املؤلف

 (.20-21ص.

وغالبا ما ينهل املؤلف يف الرواية من جتاربه الفكرية 

االجتامعية والثقافية املرتاكمة فيعمد إىل رصد مجيع احلاالت 

الوجدانية رقيقها وغليظها مثل حاالت اخلوف والغضب 

(، وما يتصل باحلوار 022، ص.1973والفرح )أمحد عزت:

العاطفي لدى اإلنسان، ليستنبط عاملا داخليا لدى الشخصية 

يضفي عليه طابعا خاصا، فينفعل بمشهد، أو لوحة أو بنص 

شعري، أو خطاب مؤثر. إن االنفعال املتخيل يف ذهن 

الروائي موقف يتخذه ليعرب من خالله عن ذوات مستقلة كلِّ 

فسها إهياما؛ إنه متّثل مفتعل عىل حده، حتاور نفسها بن

ملشاعرها وألفعاهلا وردود أفعاهلا، وهو كذلك خلق 

للمختلف اخلاص داخل املتعدد املتنوع متشكال من خميال 

فردي واحد، ولكنه أيضا خميال خصب وخالق، وهذا شأن 

؛ الرواية التي تعددت "ذاكرة اجلسد"أحالم مستغانمي يف 

                                                           
 Tamine et)احلوار الباطني، حسب تعريف معجم النقد األديب - 4

Hubert:1996, P.126)لغة تنطقها الشخصية بمفردها عىل املرسح " ، هو

كام لو أهنا تكلم نفسها )...( ويظهر احلوار الباطني عندما جيد البطل نفسه 

أمام مشكلة أو يف مواجهة معضلة، فهو وسيلة املؤلف ليكشف 

 للمشاهدين عن األفكار التي حترك بطله وانفعاالته.
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طبقاته باختالف أساليب  فيها مستويات االنفعال واختلفت

 النقل والتعبري.

 

مستويات االنفعال يف احلوار الباطني وانقالب منطق  -2

 : الرسد

التي جتاوزت "ذاكرة اجلسد"لعل يف تعدد طبعات رواية  

السبع عرشة، ما يوحي للقارئ بأهنا رواية قد نجحت يف أرس 

وجدان القارئ وشّد انتباهه فضال عن نجاحها بفعل خلخلة 

فق توقعه وهدمها حلدود انتظاره، فمثلت بحق رواية أ

االنفعال املتأجج والتوتر املستمر املرافق للقراءة. ولقد جاءت 

أساليب احلوار الباطني يف هذه الرواية متنوعة عىل الرغم من 

أن الرواية قد كتبت بأسلوب الرسد الذايت الذي يتوجه فيه 

املتلقي  "نتأ"املتكلم إىل  -الراوي "أنا"اخلطاب من 

 املستحرض.

 

 :"ذاكرة اجلسد"انفعال الذات املتكلمة يف " -2-0

تبدأ عملية تلقي احلوار الباطني بالوقوف يف حرضة   

الشخصية وهي ختاطب ذاهتا يف زمن املضارع فتكشف عن 

بواطنها وتبوح بأرسارها. وإذا كان هذا احلال ال يستمر 

يتداول معها فعل طويال فذلك ألن الراوي ينازعها الكالم و

القول فينقل خطاهبا الداخيل ويؤطره، وينفذ إىل أعامقها 

 ليكشف انفعاالهتا وتوترها ويعري أفكارها األكثر محيمة.

 

 انفعال الشخصية الروائية: -0.0.2

تعكف الشخصية عىل ذاهتا فتخاطب نفسها، أو تتجه   

يف ذاكرة "إىل متلق مفرتض، أو طيف غائب كام هو احلال 

، إذ يبدو كالمها أقرب إىل السرية الذاتية منه إىل "سداجل

ها فيالرسد االستعادي، بل إن الرتمجة الذاتية كثريا ما يترسب 

 اخلطاب إىل احلوار الباطني ألهنا تتامثل معه

(Dorrit Cohn:1981, P.214)  .وتتشابه يف جوانب عديدة

إن الشخصية املنفعلة يف احلوار الباطني تفكر بصوت 

مسموع، فتعرب عام حّل هبا من مصائب ونكبات، وتكشف 

عن الصدمات النفسية التي واجهتها أو العقد التي عاشتها 

كعقدة الشعور بالذنب، أو الرغبة يف االنتقام، أو القلق 

وضاع، وقد يتحول املستمر بسبب عدم التكيف مع األ

االنفعال إىل سلوك شاذ عندما يشتّد. ويبلغ التوتر بالشخصية 

إىل العجز عن السيطرة عىل الذات املتمردة عىل كل القيم 

واألعراف، فيتعطل اإلدراك وتتشتت الذاكرة وتنهار 

 "ذاكرة اجلسد"الشخصية. ولعل االنفعال املونولوجي يف 

عال اليومي، ولكنه عىل يبدو للمتلقي غري خمتلف عن االنف

بساطته مل يتحول إىل عنف، ومل تنته احلالة االنفعالية إىل اهلدم 

التي وّلدت منذ  "خالد"وإنام هي حالة بانية. إن انفعاالت 

األسطر األوىل من الرواية، عملية اخللق واإلبداع تبرش 

 بوالدة عسرية مقرتنة بالفزع، يقول خالد: 

إذن فام أكرب مساحة ما مل هنيئا لألدب عىل فجيعتنا "

 (.5ص. ) ."حيدث إهنا تصلح اليوم ألكثر من كتاب

لقد كانت هذه البداية حلظة كشف عن املجهول ينبئ 

املنفعل  "بلحظة اإلرشاق التي تتجىل يف خطاب خالد

التي تنتظر عملية تفريغ لتلك "املفجعة  "باألحداث املاضية

 ي:الشحنات االنفعالية وإيصاهلا إىل املتلق

 وهنيئا للحب أيضا..."

فام أمجل الذي حدث بيننا، ما أمجل الذي مل حيدث، ما 

 (.5)ذاكرة اجلسد، ص.  "أمجل الذي مل حيدث

فأي سعادة يمكن أن تلحق األدب وأي غبطة ورسور 

ينبعث من أعامق الشخصية؟ واحلال أن هناية األحداث كانت 

 مفجعة. "هناية درامية

للتوتر لدى الشخصية املنبثقة ذلك هو االنفعال اخلالق  

عن مرارة اهلزيمة وشدة األمل من اخلسارة والضياع. ولكن 

عىل الرغم من ذلك مل يكن ذلك الترصيح سلوكا شاذا عن 

حقيقة ما جرى، لقد كان نابعا من قلب فنان يتأمل أمام الوطن 

اجلريح، واحلبيب املفقود، والطموح املنشود، كان يبحث عن 

ن كان يف الرسم أو الشعر أو الرواية لعل يف سبيل لإلبداع إ

 ذلك مطفأة لألحزان.

 (9)ذاكرة اجلسد، ص.  "هل الورق مطفأة لألحزان"  

فهل أن احلرقة ينبغي أن تولد احرتاقا أم ختلف انطفاء 

ورمادا. ذلك السؤال الذي شغل ذهن خالد وهو يودع 

املايض والذاكرة املرهقة من خالل الرسم وجتربته مع 

، ويف ذلك يكمن رس الكتابة لدى مستغانمي فالكتابة "حياة"

  لدهيا هنم وانشغال واحرتاق.

كانت  'حياة'وملا كان خالد يف الرواية فاعال أساسيا فإن 

مثريا له ألهنا منفعلة باألحداث، فهي تشارك يف احلوار دون 

أن تثري االهتامم إىل أفكارها الباطنية، وهي كذلك تبخل عىل 

أن يعرف حقيقتها من الداخل، فبدت من خالل  املتلقي

خطاهبا امرأة سطحية ُتؤثر الصمت وال تقدر عىل اقحام 

املتلقي إىل املسكوت عنه يف شخصيتها وال الكشف عن 

 الباطنية. "حياة"مكبوتاهتا، وهذا ما يربر ندرة حوارات 
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 الشخصية: -انفعال الراوي -2.0.2

حدث اإلعالن عن  لقد تدرج الراوي منذ البداية؛ من 

الفجيعة حتى هناية الرواية، فابتدأ باإلخبار عن أزمته 

العاطفية التي تركت أثرا حادا يف نفسه؛ ثم عرّب من خالل 

عملية التشخيص لألدب ثم احلّب فعطف الثاين عىل األول 

وسكت عن إسناد الفجيعة للحّب مكتفيا باملفعول املطلق 

فعاله باألدب وبحياة، بديال منه ليدل عىل شدة ان "أيضا"

 –ولعّل هذا التعالق يوحي بحدة املأساة التي يعيشها الراوي 

صية زمن الكتابة وهو ما يمثل مدعاة لالنفعال الشخ

والتحرس عىل املايض الذي ارتبط يف ذاكرته بالفقدان 

واخلسارة والضياع. هناك عدة أمور قد ال يصدقها العقل 

رة االنفعال اختزهلا ولكنها ستكون بعد ذلك مصدرا إلثا

 سؤال خالد اآليت: 

 (.8)ص. "أيمكن حقا؟"

أما ما أعقبه من أفكار مرّسدة فقد كانت بمثابة املقدمة 

لالنطالق يف تدوين التجربة لتنتهي املتوالية عىل صوت 

 "املعّبأ")زوجة أخ خالد( التي اقتحمت عليه صمته  "عتيقة"

لتسأله إن كان يريد قهوة فتقّطعت حواراته الباطنية وتداعياته 

 أم ال.

إن قّوة التخييل يف هذه املتوالية تتأتى من أسلوب  

 "خالد"الناقل النفعاالت  ((Immédiatاخلطاب الفوري 

مذكرا إياها باملايض  "حياة"وهو يروي األحداث خماطبا 

وانفعاالته املرتسبة يف الذاكرة نتيجة ما جّد من أحداث مؤملة 

ة أطرهتا انفعاالته التي جاءت عىل عادهتا متثل مفارقات عجيب

 بخطاب إسنادي واضح.

)ص.  "علني اليوم بعدما انتهى كل يشء أن أقول:"

8.) 

فالراوي يتامهى مع الشخصية وحواراته الباطنية ذات 

( متيزه عن اخلطاب اإلسنادي بقوهتا (Verbaleخاصية قوليه 

 االنفعالية وإنجازهيا العالية.

األحداث وما أخذته من أثر يف نفس  لقد كان النتهاء 

؛ فشدة "حياة"خالد مسوغا للخطاب املوجه افرتاضيا إىل 

األمل، وثقل األحداث، والرشوخ التي خلفها كانت وراء 

فكرة طرحها بني دفتي كتاب عسى أن يكون اخلالص 

 واالرتياح بعد طول إجهاد للنفس والفكر.

انفعاال موّلدا  تبدو "ذاكرة اجلسد"إن مغامرة الكتابة يف  

 النفعال آخر يكشفه القلم:

ها هو ذا القلم إذن... األكثر بوحا واألكثر جرحا، ها "

هو الذي ال يتقن املراوغة وال يعرف كيف توضع الظالل عىل 

األشياء وال كيف ترش األلوان عىل اجلرح املعروض 

 (.01)ذاكرة اجلسد، ص.  "للفرجة

ت الباطنية املوجزة وتتجىل عالمات االنفعال يف احلوارا

( أحيانا لتحمل إىل القارئ مدى ما يعانيه isolésواملعزولة )

 الراوي من آالم:

 "هل الورق مطفأة للذاكرة["

)ذاكرة اجلسد، ص. "من منا يشعل أو يطفأ اآلخر["

9). 

وترتشح بالغة احلوار الباطني املنفعل من مصدرين: من  

ذات البعد الوجودي، وأيضا من  مثل هذه األسئلة املستغلقة

خالل تلك الصور والتشبيهات واالستعارات املنفتحة عىل 

 منطقة يف نفسه وضع قد الشخصية –دالالت بعيدة، فالراوي

املصاحب للكتابة واالنفعال الساكن يف الشخصية ألنه  التوتر

يرتاوح يف رصاعه املرير بيـن وضع هنـاية لألمل واملـعانـاة أو 

 دائرة احلزن واإلرهاق، فرتاكمت دواعي االنفعال البقاء يف

قبل اندالع حدث الكتابة ليتحول االنفعال من مرسح 

األحداث إىل مرسح التمثيل؛ أي من املعروض إىل املكتوب 

فيطلق العنان للكلامت لتعرب عن حقيقة االنفعاالت الباطنية، 

ندم عليه  خترب بام فعله وما مل يفعله، وما قاله وما مل يقله، وما

وما مل يندم عليه، فأدت أفعال االستفهام، والتعجب، 

والدعاء، وظيفتها وبلغت املراد؛ كشفت عن عمق األزمة 

النفسية التي عاشها خالد؛ فليهنأ األدب وليسعد بحلول 

الفواجع، ليكن األدب حرقة واحرتاقا يف حرضة الورق أو ال 

 يكون. 

طاب خ "ذاكرة اجلسد"إن خطاب الراوي يف   

انفعايل تأثريي ال يتاميز عن خطاب الشخصية  7مونولوجي

وإنام هو متامه معها ألن الراوي يرتبص بالشخصية يف زاوية 

قريبة، فيصفها أو يقدمها أو يرتجم أفكارها. وهو يف موقع 

آخر ظل هلا ينقل أقواهلا الداخلية أحيانا وتداعياهتا دونام 

أفكارها ويقّص انفعاالهتا  تأطري، ثم يغدو تابعا هلا حينام يرسد

، بينام ال ترتّدد الشخصية يف انتزاع (Psycho-récit)قّصا نفسّيا 

الكلمة منه لتعرّب عام يتمّخض يف وجداهنا من هواجس وما 

يراودها من خواطر، وما يستحرضه ذهنها من معارف حول 

                                                           
مونولوجيا مع خطاب يتامهى خطاب الراوي عندما يكون خطابا  - 7

 (Catherine Kerbrat-Orecchionie:2001, P.16) الشخصية
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رسامني كبار أو زعامء أو شعراء مثل: فان غوغ، سلفادور 

 غريهم.دايل، السياب و

يتالعب باملتلقي فيومهه  "ذاكرة اجلسد"إن املؤلف يف  

باألحداث، يراوغ منذ البداية وخيادع فيشُعر القارئ أن 

صوت الراوي مذّكر وأّن املرأة التي يوّجه إليها اخلطاب هي 

فوّلدت  حياة صديقة خالد. لقد انفعلت مستغانمي ختييليا

منطقا مقلوبا غري مألوف يف الرسد التقليدي. وعندما رّكزت 

هنا عىل راو مشارك يف احلكاية يقدم األحداث مل جتعل الرؤية 

يف احلوار الباطني خارجية وإنام كان التبئري صفريا، ألن 

الراوي ال يكتفي بالنقل وإنام يفوض لنفسه حرية طرح 

نفعاالت بطريقة واحدة أفكاره وبّث ما يف أعامق نفسه من ا

 (/املستقلImmediat) مألوفة هي احلوار الباطني الفوري

(Autonome دون أن يلجأ إىل األساليب املعهودة يف التأطري )

 وأفعال اإلسناد املألوفة.

ولعل بعضا من تلك احلوارات الباطنية كانت ذات طبيعة 

(، لعلم القارئ مسبقا Rémorativesمونولوجية استذكارية )

بأن املغامرة قد انتهت وأن ما سيعرُض من اخلطاب سيكون 

خطابا منقوال يشمل األعامل واألقوال واألحوال. ولكن 

عندما يكون الراوي غري متأكد من أن احلوار الباطني قد قيل 

عىل النحو الذي كان عليه يف أثناء جريان األحداث، فإنه 

ازها سيعمد إىل ترسيده بتلخيص األفكار واملشاعر وإجي

مستخدما أعامال لغوية معينة، لذلك بدت أغلب احلوارات 

الباطنية طارئة عىل املوقف من حيث التشكيل عىل أقل تقدير 

ممكن. ويف هذا احلوار الباطني ما يكشف عن رّس كتابة 

 احلوارات يف الرواية.

أن أمجع حصيلة ما قلتِه يل، وأصنع منها احلوار  تعودُت "

لورق وأضع عليها أنا التعليقات حلوار املرسوم متتالية عىل ا

 (.225)ذاكرة اجلسد، ص.  "آخر وكالم مل تقله

فالراوي دائم االلتصاق بشخصية خالد يعلم عنها كل 

يشء فيخاطبه متى شاء ويلتفت عنه متى شاء، ثم خياطبه 

 معلقا عىل ذراعه املقطوعة:

كنت حتمُل ذاكرتك عىل جسدك ومل يتطلب ذلك أي "

 تفسري.

م بعد ربع قرن... أنت ختجل من ذراع بدلتك الفارغ اليو

الذي ختفيه بحياء يف جيب سرتتك وكأنك ختفي ذاكرتك 

 "الشخصية وتعتذر عن ماضيك لكل من ال مايض هلم

 (.52)ذاكرة اجلسد، ص. 

أما السارد اخلارج عن احلكاية فهو يف هذه الرواية نادرا ما 

باطنيا. وهكذا  يتدخل ليعلق أو يطلق حكام أو ينقل حوارا

فإن استطاع خالد أن جيمع عنارص العمل الفني ويوحد بينها 

فتكون صاحلة للرواية وللرسم وللشعر، فإنه مل يتمكن يف 

حالة احلوار الباطني من االستغناء عن الكتابة والتعليقات 

ليستطيع تشكيل رؤية كلية تتكامل فيها الفنون الثالثة: 

داخل احلروف واأللوان الرسم، والشعر، والرواية، وتت

واألشكال فيتوّحد االنفعال والفكرة واملوقف يف صورة 

 جديدة خمتلفة. 

 
  انفعال الذات الكاتبة: -2.2

يبدو أنه من املرات القالئل التي نجد فيها الشخصية  

الروائية القائمة بفعل الرسد من جنس خمتلف عن املؤلف، 

فغالبا ما يوهم املؤلف بأنه معفى من الرسد، وكثريا ما يفضل 

موقعا أقرب إىل إحدى الشخصيات منه إىل الراوي. ولكن يف 

وي بعيدا ُترفع الشبهة عن املؤلف الذي ينز "ذاكرة اجلسد"

عن الدائرة التقليدية للراوي، وتتقدم الشخصية املحورية 

)خالد( التي ابتدعتها خميلة مستغانمي لرتوي األحداث 

تنقل األقوال واملشاهد، بينام نجد الطرف اآلخر الذي "و

تعلق به خالد )حياة( أقرب إىل شخصية املؤلف فسيولوجيا 

نفعاالت نقلت يف وسيكولوجيا، ولكن ما تتميز به املرأة من ا

هذه الرواية من زاوية خمتلفة عن الزاوية التي يكتب منها 

املؤلف الرجل. لقد وضعت مستغانمي اسام آخر حلياة وهو 

أحالم يف مرحلة متقدمة من الرواية لتوهم القارئ بأن 

انتظارات خالد املعلقة وأحالمه التي مل تتحقق تتمركز حول 

م األخرى املؤلف/ املرأة األنثى التي تعرب عن أحال "حياة"

املتربئة من أمر فرضته عىل نفسها وهو الرواية بصوت املذكر، 

فأعفت نفسها من هذه املهمة وأوكلتها للرجل الذي ولدته 

 خميلتها لتحمله مرة أخرى ما ال طاقة له به.

ولكن وإن نجحت مستغانمي يف خلق بطل نموذجي  

، بتلك الطريقة، وعاشقا "حياة/أحالم"مرتبط عاطفيا بـ 

للوطن، وهو ذلك الرسام املرهف احلس العاطفي املضطرب 

واملتمنع عن اإلفصاح عام بداخله حتى إىل أقرب أصدقائه 

)وهو زياد الشاعر الفلسطيني الذي كان يزوره يف باريس(، 

ا، يف فخ اإلسقاط: إسقاط نوقعت، من وجهة نظر فإهنا قد

مشاعر املرأة عىل الرجل وهو ما تفرسه انطباعات املرأة األنثى 

جتاه اجلنس اآلخر متمثال يف الراوي خالد، وهي مشاعر تبدو 

مصطنعة وخمادعة ال ختلو من تكلف ومغالطة ألن شخصية 
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ائن الرجل غالبا ما تكون خمتلفة عن شخصية املرأة ذلك الك

الرافض للمبادرة يف التعبري  اهلش والعاطفي اخلجول، املتكتم

جتاه من حيب، ملا متليه العادات والتقاليد  عن مشاعره

 القديمة.

لقد أحدثت مستغانمي هبذه املراوغة إنجازها اخلاص   

فغيبت ذاهتا عىل وجه االنزياح واستحرضت الشخصية 

وإذا ما أفلحت القناع وهي خالد لينوهبا يف رسد األحداث. 

يف خمادعة املتلقي وخلخلة أفق توقعه من خالل تلك املفارقة 

املبتدعة املكشوفة، فإهنا وفقت إىل حد بعيد يف توزيع األدوار 

بتخصيصها احلوارات الباطنية للبطل املحوري يف الرواية 

الذي يدير دفة األحداث، وهو الرسام خالد الذي يناجي 

تلقية التي طعمت لغته بشعرية عالية لوحاته، بينام حياة هي امل

امتزجت فيها الصورة باأللوان، واخليال بالرؤية اجلاملية 

 واللغة الوجدانية االنفعالية الدالة. 

 يبدوإن االنتقال بني احلوار واحلوار الباطني يف الرواية   

سهال ومتيرسا، كثري االستعامل، اختذت منه املؤلفة حيلة 

الكالمية باالنطواء يف أعامق الذات لالنفالت من املواجهة 

لتتكتم عىل األرسار وما يتبادر إىل الذهن من أفكار؛ فمنذ 

البداية يفلت اخلطاب من خالد وينزاح عن مقامه متجها إىل 

اجلار الذي يمّر فيلقي التحية ثم يتجه صوب طيف حياة 

بتكرار السؤال الوظيفي: كيف أنا؟ واإلهيام بأن حياة هي 

تسأل عن حالته فتتداعى االنفعاالت وتتهاوى  اجلهة التي

 ويكشف خالد عام يف أعامقه من حرسة واستياء واشتياق.

)ذاكرة اجلسد، "أنا ما فعلته يب سيديت فكيف أنت؟"

 .(02ص. 

هذا النداء املوجه حلياة يضمر كثريا من اللوعة والشكوى 

والتذمر، حوله تدور احلوارات الباطنية يف هذه الرواية، 

لتكشفت عن شخصية متأملة ومعذبة وحاملة تعتقد أن الرواية 

استجابة لفعل الكتابة وجواب للسؤال املطروح: كيف أنت؟ 

ومن ثم تواصل النداء املحمل بعاطفة جياشة يكنها خالد 

 حلياة:

]يا امرأة كساها حنيني جنونا وإذا هبا تأخذ تدرجييا 

 (03ص. )ذاكرة اجلسد،  مالمح مدينة وتضاريس وطن...[

ويطفح اخلطاب املوجه بشعرية وّلدهتا احلاجة إىل البوح 

من شدة االنفعال املكبوت، ذلك أن خالد قد آثر الصمت 

عىل املواجهة، واستسلم للعجز واألمل، فلم يطلب سعادته ومل 

يشّق طريق املغامرة، ظّل مأسورا إىل املايض والذكريات 

ياله حواجز مكّبال أمام احلدود الومهية التي نصبها خ

 وعراقيل.

إن التداعيات التي أوهم خالد نفسه من خالهلا بأن حياة   

تعيش معه إىل األبد هي رّس مأساته، بل إّن خالدا عاجز فعال 

عن اخلالص مما حتمله له الذكريات من آالم وخيبات، لذلك 

اكتفى باللوم، والعتاب، واحلرسة اسرتضاء لطيفها 

ة التأمل الكامنة تيش بأن خالدا ال واستعطافا لقلبها. ولعّل لذ

يستطيع العيش خارج دائرة األمل ألنه ال يستطيع أن يعطل 

الذاكرة أو العقل عن االشتغال، ولعل يف ذلك نوع من 

التشّفي والتعويض بام يمكن أن يلحق باملرأة من أذى عندما 

 تفشل يف عالقتها مع الرجل.

يف جانب من هذا ما أرادت أحالم مستغانمي أن تربزه   

شخصية الرجل الذي يعاين من الّضعف واالستسالم 

والوهن، لتجعل من املرأة حمورا يدور حوله الرجل وقطبا 

يقصده بأن تفتح هلا دروب اخلالص )بزواج حياة من 

شخص مرموق، بينام يبقى خالد معزوال يف البيت إىل آخر 

 العمر يغازل الورق والقلم رافضا اإلقبال عىل احلياة من

 (."ال يلدغ من جحر واحد مرتني"جديد من منطلق أن املرء 

وهكذا يتضح كيف أن الشخصية يف هذه الرواية مفعول  

هبا بإرادة من الراوي، فاعلة من جهة بناء األحداث، عىل 

الرغم من أهنا ال تتحمل مسؤولية نقل األحداث وال 

مسؤولية تقويل اآلخر ما تريد، ألهنا جمربة أحيانا عىل 

عرتاف أو اإلنكار، والتعاون يف انجاز اخلطاب أو وضع اال

أحيانا أخرى، ليتعطل التواصل وتنكفئ  6العصا يف العجلة

الشخصية عىل نفسها؛ ختتار االنزواء يف الداخل أي يف باطن 

الشخصية متكتمة يف صمتها من دون أن ينصت اآلخر إىل 

ضح املسكوت عنه من الكالم أو املخجل أو املحرم أو الفا

 من خلجاهتا. 

وتتحمل مستغانمي عبء الكالم فإليها يعود الفضل يف 

التعبري بمنتهى الدقة عن مشاعر رجل رومانيس مشلول 

اإلرادة استطاع عن طريق بالغة خطابه العالية أن يثري انفعال 

أو املتلقي  "حياة"املتلقي ويؤثر فيه سواء كان هذا املتلقي هو 

ا الشكل من التعبري كشف املفرتض اخلارج عن النص. هذ

عن خصوبة املتخيل يف الرواية وما يكمن وراءه من إسقاط 

ملشاعر املرأة عىل مشاعر الرجل وهو ما تربره نرجسية املرأة 

                                                           
 mettre leبالفرنسية:يف مقال هلا ريكيوين هذه العبارة واستخدمت أ -6

battons dans la roue"“  

 



 هـ(0441م/2109الرياض )جامعة امللك سعود،  (،3، ع )(30) ، مجاآلدابجملة 

 

67 

العربية املضطهدة التي تتوق دوما إىل التحرر واخلالص من 

 الوصاية الفكرية والتبعية للرجل باملشاركة وإثبات الذات.

 

 عال يف املتوالية املونولوجية ولذة اهلزيمة:شعرية االنف -3

إن عرس الفهم اخلطاب املونولوجي الدرامي وتأويله    

كثريا ما يرتتب عن عجز احلوار الباطني عن التعبري عن 

انفعاالت املتكلم بعمق ودقة وبلغة يفهمها املتلقي؛ فال تكون 

 العبارة مبهمة أو ضيقة فيتسع جمال تأويلها، وال يقبض هلا

عىل معنى، وإنام تكون مرشقة وواضحة يف الذهن تفيض عن 

 ذات معكر صفوها ومتأملة حزينة.

لقد حاول خالد، بعد أن أعلن عن انتهاء أطوار املغامرة، 

أن يكون واضحا يف التعبري عن ذاته بلغة شفافة كشفت عن 

أعامق إنسان مرهف األحاسيس، حيلق يف اخليال، ويستلذ من 

نكبات )كاستشهاد مثله األعىل وهو يس فرط ما حل به من 

الطاهر، والد حياة، وفاة صديقة الشاعر الفلسطيني زياد، 

واالبتعاد عن الوطن، وبرت يده، وخسارة حياة(. لقد كانت 

الوقائع فعال مؤملة ومؤثرة وكان خالد غري قادر عىل نسياهنا 

فاهنالت أمامه تلك الفواجع وتداعت الذكريات، واستقر 

يغازله ويعانقه جسدا مليئا بالشهوة، كائنا  طيف حياة

أسطوريا حييل عىل تراث مؤثث بعشيقات الشعراء القدامى 

اللوايت جنّن الرجال: عبلة، وليىل، وسلمى،... لتجعل 

مستغانمي من حّب خالد حلياة حّبا عذرّيا أو أشّد نسجته 

 بنات أفكرها فأوهم بواقعيته وصدقيته، يقول خالد:

ت من احلامقة ألقول إين أحببتك من ]وبرغم ذلك لس

النظرة األوىل، يمكن أن أقول إنني أحببتك ما قبل النظرة 

 (70ص.)ذاكرة اجلسد،  األوىل[

التي جاءت استجابة لطلب طبيب  "حنني"ولعل اللوحة 

ارسم "يوغساليف وجهه إىل خالد ليشفى من معاتاته، قائال: 

يض عىل ما ، ضمنها نوعا من التعو"أقرب منظر إىل نفسك

فقده الرسام من أشياء أحبها وتعّلق هبا، فمثلت اللوحة 

التقليدية، بل  "العذرية"خري بديل عن القصيدة  "العذرية"

كانت معادال موضوعيا ألحالم احلبيبة احلقيقية. وكان خالد 

طرفا يف هذا العشق الذي حّلق به يف اخليال ومل يستطع إال أن 

إىل أن بلغ به احلزن القمة  يعكسه يف رسوم وأشكال وألوان

 فآثر أن يتخلص من اللوحة بأن هيدهيا حلياة ليلة زفافها.

]من منكام طفلتي..... ومن منكام حبيبتي؟ سؤال مل خيطر 

عىل بايل ذلك اليوم، أنا أراك تقفني أمام تلك اللوحة ألول 

 (64)ذاكرة اجلسد، ص.  مرة[

]وملاذا رفضت أن أرسم شيئا بعد لوحتي هذه )....(  

 ربام ألنه مل حيدث قبل أن مارست احلب رسام مع الوطن[

 (064)ذاكرة اجلسد: ص

بام نقلته من حوارات باطنية  "ذاكرة اجلسد"إن   

مستعصية من حيث التذكار بدت رواية انفعاالت فورية 

ال منها القراءة الصياغة، حارة ال يمّسها برد الذكريات وال تن

املؤجلة. كام أّن القول الذي يعّري ما يف النفس بطريقة 

االرجتال ال خيلو من انفعال وشعرية، ألنه يعترب ترمجة فورية 

ملا يعتمل يف نفس الشخصية من لواعج وما يدور يف باطنها 

من أفكار؛ إنه تعبري متوّلد عن املوقف االنفعايل الداخيل أو 

الشعور باألمل الناتج عن شعور خالد  اخلارجي املؤثر مثل

بالنقص وعجزه عن حتقيق مراده، أو انفعاله عند تذكر 

وما حل بوطنه من قتل ودمار  0961أحداث اجلزائر سنة 

 واستنزاف. 

 ]ما الذي أعرفه عنك؟ يقول خالد: 

شيئان أو ثالثة أعدهتام عىل نفيس بعد ذلك عدة مرات، 

كذلك الذي ييضء  "نبانجام مذ"ألقنع نفيس أنك مل تكن 

األمسيات الصيفية وخيتفي قبل أن يتمكن الفلكيون من 

 "مطاردته بمنظارهم. والذي يسمونه يف قواميس الفلك:

  (51)ذاكرة اجلسد، ص.  النجم اهلارب[

يبدو خالد مرة متسائال وأخرى جييب نفسه مناجيا طيف 

ذه حياة التي تركها صغرية عندما غادر اجلزائر إىل باريس. ه

املتوالية التي متتّد عىل فقرتني، يضطلع فيها احلوار الباطني 

بدوره املعريف فيخرب عن مكان وجود حياة وسببه، وهو ما 

يثري فضول خالد ورغبته يف مزيد معرفة ما حييط هبا من 

معلومات ما دام القدر قد أتى هبا إليه حيث يقيم معرضه يف 

 الرسم.

تواعد معها مرات أخرى،  ومثلام التقى حياة ألول مرة ثم

 أيضا؛ افتقدها ،“يس الطاهر"وكانت دائام تذكره بالوطن وبـ

حان الوقت للتباعد من جديد ولكن هذه املرة ربام إىل  لقد

األبد حيث ستعود إىل اجلزائر لتتزوج بينام يبقى خالد يف 

 باريس.

وعندما حان حفل زفاف حياة وجاءت الدعوة، قرر 

خالد قبوهلا واحلضور لتكون بداية النهاية؛ أي العودة إىل 

نقطة االنطالق، وهو االنجاز الكبري الذي انبثق من الرصاع 

بني خالد وحياة والوطن فانترص خالد للوطن. لقد فرط يف 

دون  حياة ليكون االقرتاب من حلظة الكتابة؛ حلظة االحرتاق،
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أن هتدأ انفعاالته التي زادها تأجيجا خرب إعالن زواج حياة 

 ليبلغ قمة اللوعة واالحرتاق امللتحف بالسواد، فيقول:

 ]لعرسك لبست بدلتي السوداء.

 مدهش هذا اللون يمكن أن يلبس لألفراح... للمئاتم

 ملاذا اخرتت اللون األسود 

ربام ألين أحببتك، أصبحت صوفيا، وأصبحت أنت 

)ذاكرة اجلسد، ص.  هبي وطريقتي وربام ألنه لون صويت[مذ

370.) 

وهكذا بدأت نار الصبابة متقدة، وتصاعد فعل جلد  

الذات والتبس بالعتاب، وحتى إذا ما تظاهر خالد بانطفاء 

هليب الروح إثر انتهاء مراسم الزفاف وإهدائها اللوحة، فإن 

ة يف قلبه من العودة إىل بيت أخيه يف قسنطينة أوقد نار احلرس

 جديد، وجرعه أمل الفراق، عندئذ قرر كتابة جتربته قائال:

احلب هو ما حدث بيننا.... واألدب هو كل "]وقلت: 

 "ما مل حيدث 

 نعم ولكن....

بني ما حدث وما مل حيدث حدثت أشياء أخرى ال عالقة 

فنحن يف النتيجة ال نصنع يف احلالتني  "هلا باحلب وال باألدب 

الكلامت، ووحده الوطن يصنع األحداث ويكتبنا كيفام سوى 

 (.414)ذاكرة اجلسد، ص.  شاء.. ما دمنا حربه[

وتعلن مستغانمي من خالل هذه العبارة عن فلسفتها يف 

الكتابة ورؤيتها إىل األدب، ولتقول أيضا إن احلدث األكرب 

 الذي يصنع األشياء هو الوطن ألنه باق واإلنسان إىل زوال.

 ة:اخلالص -

تبني يف هذا البحث أن املتكلم عندما يقول فهو يامرس   

سلطة الكلمة ونحو اجلملة يعرب عام جييش يف صدره من 

أفكار وانفعاالت يف وضع يغيب فيه املتلقي املبارش. وذلك 

هو شأن أحالم مستغانمي التي امتلكت نوايص اللغة 

فامرست سلطتها عىل الراوي والشخصيات حماولة الظهور 

 هر املحايد البعيد عن ساحة الرسد الذايتبمظ

(Récit autobiographique). 

وقد متكن خطاهبا الروائي من ذات املتلقي بتعبريه عام  

ودقة توهم  "أمانة"يدور يف أذهان الشخصيات وعواطفهم بـ

القارئ أنه يعيش تلك األحداث ويتأمل بسامع تلك احلوارات. 

ارخيي متداخلة، فإن ومثلام وردت األحداث يف بعدها الت

االنفعال يف احلوارات الباطنية مل يكن نقيا من أثر اآلخر ألنه 

 ،انفعال مزدوج ومكثف يف باطن الراوي امللتصق بالشخصية

وكذلك عند الشخصية املنفعلة باألحداث، هلذا مل ترد 

املتواليات املونولوجية يف شكل وحدات مستقلة وإنام جاءت 

ومبتورة عن سياقها وهو ما أدى إىل  موزعة يف اخلطاب بعناية

استمرار التوتر واالنفعال عىل مدى مرحل القراءة وتلقي 

 اخلطاب.

لقد كان خالد وسيطا ومشاركا فلم يكن حياديا   

وموضوعيا يف مواقفه وتعليقاته. من هذا املنطلق كانت 

املتواليات املونولوجية الفورية من خلق املؤلف، أما 

بنوع من األمانة يف اإلحالة عىل  املستحرضة فهي توحي

املرجع، بينام تتقاطع املرّسدة )وهي قليلة لقلة تدخل الراوي 

اخلارج عن احلكاية( مع خطاب الراوي. ولقد عربت 

 دما عكست( عن(Subjectivitéاحلوارات الباطنية عن ذاتيتها 

مزاج املؤلف وانطباعاته ورؤيته اخلاصة، إذ ذهبت مستغانمي 

وإنام هو،  "مأساة أو ال يكون"إىل أن األدب ليس فقط 

 بعبارتنا، حرقة واحرتاق أو ال يكون.

كام تالعبت مستغانمي بقرائها بمكر، فانزاحت عن  

املألوف، يف املرة األوىل، عندما فاجأت املتلقي منذ البدء بأن 

كر وهو خالد، ويف مرة ثانية، عندما يكتشف الراوي مذ

هو اسم آخر مستعار اختذنه قناعا  "حياة"القارئ أن 

تلك الفتاة التي وجهت األحداث يف هذه الرواية  "أحالم"لـ

 بطريقة غري مبارشة وكانت خالقة لالنفعال ومسببة لألمل.

هكذا تعددت مستويات االنفعال اخلالق بتعدد   

وارات الباطنية، فكشفت خصوصية األساليب وتنوع احل

االنفعال عن الذات الكاتبة التي مررت مقاصدها إىل املتلقي 

ولكنها  "منّمطة"بِحَرفية عالية، إذ جعلت شخصياهتا "

متعددة األبعاد، اختارهتا لتكون رمزا داال عىل روح اخللق 

واالبتكار التي يتحىل هبا الكاتب من خالل فعل التعويض 

 ل إىل أقصاه.واجلموح باخليا

ولقد ُوّفقت مستغانمي إىل حّد بعيد يف نقل ذلك 

االنفعال للمتلقي عن طريق احلوارات الباطنية بطريقة 

مبارشة بني راو ومروي له، وبني شخصية ختاطب أخرى عىل 

وجه التخيل واملناجاة، كام جعلت القارئ يشاركها انفعاالهتا 

اهتا وحيرتق وخميلتها اخلصبة فيصغي إليها من خالل شخصي

إن األعامل العظيمة واملنجزات اخلارقة "معها. هلذا قيل 

للعادة ال تتم أبدا يف هدوء وراحة بال وخلق نفس، فلدى 

الفنانني العظام والشعراء والرسامني واملخرتعني يف دنيا 

العلوم انفعاالت وهيجان نفيس وعصبي يصاحب عملية 

 (.243، ص.0988اخللق ذاهتا )جربي:
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Abstract: The current study aims at identifying the reality of the information services provided at learning 

resources centers at girls’ schools in Riyadh by identifying the implementation extent of secondment service, 

reference service, self-learning, and the use of group (cooperative) learning at learning resources centers as well as 
identifying the barriers to providing services and development proposals. The two researchers have used 

descriptive survey analysis methodology in which two surveys were used: the first was to measure the information 

services and it was distributed to the centers six times over three years. The second survey was addressed to 
librarians to identify the obstacles that they encounter. The study population consisted of all the learning resources 

centers at girls’ schools in Riyadh of total number (274) centers in addition to 214 librarians. The results show  

-weak secondment rates at the learning resources centers at girls’ schools in Riyadh, 
-the low level of self-learning hall groups and a severe lack of references and resources in addition to the 

insufficient supplying processes, 

-implementation of group (cooperative) learning hall at good rates at the learning resources centers at girls’ 
schools in Riyadh, 

-the low level of reference services provided to the beneficiaries, and finally 
-one of the most significant management obstacles is the lack of teachers’ awareness about the importance of 

centers in education.  

Keywords: Learning Resource Centers - Information Services.  
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 :متهيد

ُيَعدُّ قطاع التعليم من أهم قطاعات الدولة التي تسعى إىل 

تنميته وتطويره؛ فاحتل التعليم يف اململكة العربية السعودية 

ة اق احلكومي، وذلك متاشًيا مع رؤياملركَز الثاين يف اعإنف

التي دعت وزارة التعليم فيها إىل االهتامِم بالبيئة  7131

مة أهدافها، وُتعد مراكز مصادر التعليمية وجعلِها يف مقد

التعلم من أهم أركان البيئة التعليمية بام متتلكه من وسائل 

حمفزة للتعلم واعإبداع، وبام توفره من ِخْدمات استشارية 

مة التي تدعم  وتعليمية، وتنوع يف مصادر املعلومات املقدَّ

 . التعلم الذايت واجلامعي للمؤسسة التعليمية

حلديثة يف التعليم عىل أمهية مراكز وتؤكد االجتاهات ا

مصادر التعلم والدور الكبري الذي يمكن أن تلعبه وحتقق من 

خالله أهداف التعلم، ومن هذا املنطلق سعت وزارة التعليم 

باململكة العربية السعودية إىل إنشاء مراكز مصادر التعلم 

 وجتهيزها بالوسائل احلديثة، وتوفري الكوادر البرشية؛ إيامًنا

( مركَز 774بأمهية املراكز يف التعليم، حتى وَصل عدُدها إىل )

 . مصادر تعلم للبنات عىل مستو  الرياض

إىل أن فاعلية مراكز مصادر  (7114 ويشري )احليلة،

التعلم ال تقاس بمد  امتالك املراكز للتقنيات، وإنام ُتقاس 

بمد  توظيف تلك التقنيات يف خدمة العملية التعليمية؛ لذا 

ُتعد اخِلْدمات املعلوماتية التي تقدمها املراكز من أهم ما 

ُيربزها وجيعلها بيئًة جاذبًة للطالب يف عرص يتسم باملعرفة 

 . واملعلوماتية والتكنولوجيا

 

 مشكلة الدراسة:

ا يف املؤسسة  تعد مراكز مصادر التعلم مرفًقا رضوريًّ

يمية ملا تقدمه التعليمية باعتبارها ركنًا من أركان العملية التعل

من دعم للمناهج الدراسية ومساندٍة هلا، فهي تؤثر وتتأثر 

باجتاهات املؤسسة التعليمية؛ وينعكس هذا بدوره عىل حمور 

العملية التعليمية وهو الطالب؛ لذا أولت وزارة التعليم 

االهتامَم بالتوسع يف إنشاء مراكز مصادر التعلم، والتي بلغ 

( مركًزا، وعىل مستو  8735) عددها عىل مستو  اململكة

( مركز مصادر تعلم 774(، منها )433منطقة الرياض )

مدرسة عىل مستو   0711ملدارس البنات من إمجايل 

زة ويوجد هبا 73الرياض، أي حوايل  % من املدارس جمهَّ

اختصاصية مصادر تقوم بِخْدماهتا للمستفيدين؛ لذا أصبح 

املراكز بشكل  من الرضوري التعرف عىل مد  تفعيل هذه

دقيق، وتقييم اخِلْدمات املقدمة للمستفيدين، والتعرف عىل 

( إىل أن 7108وتشري )عثامن، . نقاط القوة والضعف فيها

تقييم اخِلْدمات املعلوماتية من األمور املهمة يف املؤسسات 

التعليمية، وقد تغفل عنها بعض املؤسسات الفتقارها إىل 

ليب حتليل البيانات امليدانية، موظفني ذوي خربة ومعرفة بأسا

أو نقص يف وقت املوظفني النشغاهلم بأنشطة أخر ، أو حتى 

خشية املوظفني من تأثري مستو  قدراهتم اخلاصة نتيجة 

 . ظهور سلبيات يف تقديم اخِلْدمات

 

 ومن هنا شعر الباحثان بمشكلة تتبلور يف السؤال اآليت: 

ر اخِلْدمات املعلوماتية  يف مراكز مصادر ما مد  تطوُّ

وما . التعلم بالرياض خالل السنوات الثالث السابقة

املعوقات التي تواجهها األمينات يف تقديم اخِلْدمات 

 . املعلوماتية

 

 أمهية الدراسة:

متثل اخِلْدمات املعلوماتية أمهية كبرية يف تفعيل مراكز 

مصادر التعلم لتلبية احتياجات املعلمني واملتعلمني يف 

التعليمية التابعة هلا، وُيقاس مد  التفعيل بمعدل  املؤسسة

استخدام اخِلْدمات املعلوماتية واالستفادة منها؛ لذا تكمن 

تفعيل اخِلْدمات  أمهية الدراسة النظرية يف الوقوف عىل واقع

املعلوماتية يف مراكز مصادر التعلم؛ وذلك من خالل التعرف 

مة واألنشطة  التعليمية التي تقوم عىل مستو  اخِلْدمات املقدَّ

هبا املراكز لروادها، والتي سوف تسد ثغرة يف املجال؛ حيث 

إن أغلب الدراسات تتناول املراكز من حيث التجهيزات 

والقوة البرشية العاملة، ومل تقف عىل حتليل دقيق ألنشطة 

املركز، بينام متيزت هذه الدراسة بوقوف الباحثتنِي عىل هذه 

تهام هلا، وكذلك من خالل أداة مجع املراكز بعينها ومتابع

د من  املعلومات وهي االستبانة اعإلكرتونية، والتأكُّ

مصداقيتها عىل مدار ثالثة أعوام، وذلك بمتابعتها يف كل 

ي املصداقية يف  فصل درايس مع سجالت كل مركز لتحرِّ

مة  . البيانات واملعلومات املقدَّ

خالل التعرف أما بالنسبة لألمهية التطبيقية فتتمثل من 

اد  عىل مد  تفعيل اخِلْدمات يف املراكز ومد  استخدام روَّ

هذه املراكز هلا، والتي ستتمكن من تقديم مؤرشات علمية 

ولعل املدة الزمنية . للقائمني عىل تطوير مراكز مصادر التعلم

التي تناولتها الدراسة ووقوف الباحثتنِي عىل هذه املراكز 

ستبانة اعإلكرتونية ومطابقتها مع والتدقيق فيام دون يف اال

 . سجالت املراكز تعطي الدراسة أمهيًة ومصداقيًة يف نتائجها
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 أهداف الدراسة:

مات  د  ْ     هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف عىل واقع اخل   ِ                                       

مة يف مراكز  مصادر التعلم يف مدارس البنات                َّ           املعلوماتية املقد 

كس أوُجه بمنطقة الرياض؛ وذلك لتقديم صورة حقيقية تع

استخدامات جمتمع الدراسة ملراكز مصادر التعلم، ومسارات 

التقدم يف تفعيلها؛ وذلك من خالل التعرف عىل اخِلْدمات 

مة للمستفيدين ونسبة تفعيل خدمة اعإعارة، واخلدمة  املقدَّ

املرجعية، والتعلم الذايت، ونسبة زيارات الفصول، واستخدام 

مصادر التعلم، وكذلك قاعات التعلم اجلامعي يف مراكز 

التعرف عىل نسبة إعداد التقارير الفصلية يف مراكز مصادر 

مات، ومن ثم . التعلم د  ْ             والتعرف عىل معوقات تقديم اخل   ِ                          

مات مراكز مصادر التعلم د  ْ                       تقديم تصور مقرتح لتطوير خ  ِ                         . 

 

 أسئلة الدراسة:

ف عىل ذلك من خالل األسئلة اآلتية:  وسوف ُيتعرَّ

مة اعإعارة يف مركز مصادر ما نسبة تفعيل خد -0

 التعلم؟

ما نسبة تفعيل اخلدمة املرجعية يف مركز مصادر  -7

 التعلم؟

د والتعلم الذايت يف مركز مصادر  -3 ما مستو  الرتدُّ

 التعلم؟

ما نسبة زيارات الفصول واستخدام قاعات التعلم  -4

 اجلامعي يف مراكز التعلم؟

ما مد  إعداد التقارير الفصلية يف مراكز مصادر  -5

 تعلم؟ال

ما املشكالت واملعوقات التي تواجهها مراكز  -9

مصاد التعلم للبنات بالرياض لتقديم اخِلْدمات 

 . املعلوماتية ملستفيداهتا

ما التصورات املقرتحة لتحسني اخِلْدمات  -7

 . املعلوماتية يف مراكز مصادر التعلم

 

 حدود الدراسة:

 اقترصت احلدود املوضوعية هلذه الدراسة عىل اخِلْدمات

 –اخِلْدمات املرجعية  –عارة اعإ–املعلوماتية املكتبية: )الرتدد 

 . التعلم مصادر مراكز يف( الصفية الزيارات

أما احلدود املكانية؛ فقد شملت الدراسة مجيع مراكز 

( الثانوية – املتوسطة –مصادر التعلم يف املدارس: )االبتدائية 

 . الرياض بمدينة البنات تعليم عإدارة التابعة

وأما احلدود الزمنية؛ فقد غطت الدراسُة الفرتَة الزمنيَة 

التي مجعت خالهلا البيانات من جمتمع الدراسة من خالل 

فرتات، كل  9االستبانات اعإلكرتونية املرَسلة لألمينات عىل 

هـ 0437فصل درايس عىل مدار ثالثة أعوام متتالية من عام 

 . هـ0436وحتى عام 

 

 مصطلحات الدراسة:

 

 :information serviceْدمات املعلومات ِخ 

( ِخْدمات املعلومات بأهنا 7107يعرف )عليان، 

التسهيالت كافًة التي تقدمها املكتبات ومراكز املعلومات 

واألنشطة والعمليات التي تقوم هبا؛ بغرض تسهيل وصول 

املستفيد إىل املعلومات املطلوبة بأرسع الطرق وأيرسها 

ايل إشباع حاجاته املعلوماتية، ويظهر واعإفادة منها؛ وبالت

األدب املنشور مرادفات متعددة هلذ املصطلح مثل: ِخْدمات 

املستفيدين، واخِلْدمات املكتبية؛ إال إن مصطلح ِخْدمات 

 . املعلومات هو األشمل واألحدث

( بأهنا اخِلْدمات التي يقدمها 7101ويعرفها )الرصايرة، 

ملجتمع املستفيدين من  املكتبيون يف جماالت املعلومات

ِخْدماهتا، فيهتمون بتقديم مصادر املعلومات، وطرق 

تنظيمها، والبحث فيها، واسرتجاع املعلومات منها، ومعرفة 

 . كيفية الوصول إليها وتوصيلها لآلخرين

أما التعريف اعإجرائي فهي: اخِلْدمات التي تقدم يف 

والبحث  مراكز مصادر التعلم ملستفيدهيا من خدمة االطالع

واخلدمة املرجعية وخدمة اعإعارة، وكذلك اعإحاطة اجلارية 

واخِلْدمات الداعمة للمقررات الدراسية، وتدريب 

ا أم مجاعيًّا  . املستفيدين سواء فرديًّ

 

  Learning Resource Centersمراكز مصادر التعلم:

مراكز مصادر التعلم بأهنا بيئة  (7117يعرف )العمران، 

أنواًعا متعددة من مصادر املعلومات يتعامل تعليمية حتوي 

معها املتعلم، وُتتيح له فرصة اكتساب املهارات واخلربات، 

 . وإثراء َمعارفه عن ُطُرق التعلم الذايت واجلامعي

فيعرفها بأهنا ذلك املكان  (7107سالمة، وأما )عليان 

الذي حيتوي عىل مواد تعليمية خمتلفة ومنظمة؛ بحيث يسهل 

 . رس والطالب استخدامها؛ لتسهيل العملية الرتبويةعىل املد

والتعريف اعإجرائي هو: مكان جمهز مكتبيًّا وتقنيًّا يف 

( ثانوي – متوسط –مدارس التعليم العام: )ابتدائي 
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، وترشف عليه أمينة الرياض مدينة يف للبنات احلكومية

 . مصادر تعلم لتأدية مهامها الرتبوية واملعلوماتية

 

 لنظري والدراسات السابقة:اعإطار ا

حيتوي هذا اجلزء من الدراسة عىل بعض املفاهيم املرتبطة 

بمراكز مصادر التعلم، من حيث أهدافها وِخْدماهتا 

كام يلقي . املعلوماتية وكذلك الوحدات التنظيمية للمراكز

الضوء عىل أهم الدراسات العلمية حول موضوع الدراسة 

وفيام يأيت عرض للدراسات . منها احلالية أو التي تتناول جزًءا

 . السابقة ومن ثم اعإطار النظري

 

 الدراسات السابقة:

حيتوي اعإنتاج الفكري العريب عىل بحوث ودراسات عن 

مركز مصادر التعلم، والتي تتناول وتركز عىل واقع مراكز 

مصادر التعلم، من حيث التجهيز والكوادر البرشية العاملة 

جانب ِخْدمات املعلومات املقدمة يف  به، وتقل الدراسات يف

وفيام يأيت استعراض ألهم الدراسات القريبة من . هذه املراكز

ًبا َوفًقا للتسلسل الزمني  . الدراسة احلالية مرتَّ

واقع مراكز مصادر "بعنوان:  (7110دراسة )الرشهان،

التعلم باملرحلة الثانوية للبنات بمدينة الرياض باململكة 

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل واقع . "ديةالعربية السعو

مراكز مصادر التعلم بمدينة الرياض من وجهة نظر املعلِّامت، 

واعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي املسحي، واستخدم 

عت عىل ) ( معلمة من مدارس املرحلة الثانوية 94استبانة ُوزِّ

  احلكومية للبنات بمدينة الرياض، وكانت أهم النتائج:

مراكز مصادر التعلم مهمة يف مساَعدة املعلِّامت يف  إن -0

 . إعداد املادة التعليمية

ب املراكز املعلِّامِت عىل األجهزة واملواد التعليمية -7  . تدرِّ

 . إن املراكز مهمة يف التدريب عىل التعلم الذايت -3

ر مقرتح لتطوير "( بعنوان: 7104دارسة )عفيفي،  تصوُّ

املنطقة الرشقية باململكة مراكز مصادر التعلم بمدارس 

هتدف الدراسة إىل . "العربية السعودية يف ضوء مدخل النُُّظم

ح لتطوير مراكز مصادر التعلم بمدارس  ر ُمقرَتَ إعداد تصوُّ

املنطقة الرشقية باململكة العربية السعودية يف ضوء مدخل 

النُُّظم، وقد اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي، باستخدام 

د للواقع؛ للتعرف عىل اعإمكانات املتاحة، قائمة رص

( معلاًم 749واستخدمت استبانًة، وبلغت عينة الدراسة )

( مركز مصادر 67ومرشًفا وأمني مصادر موزعنَي عىل )

مدريس بإدارة التعليم بمنطقة الرشقية باململكة العربية 

 وكان من أهم النتائج ما يأيت:. السعودية

ا مراكز مصادر التعلم ضْعف اخِلْدمات التي تقدمه -0

 . بالرشقية

ضْعف عمليات التخطيط والتنظيم، وعملية بناء  -7

 . املجموعات وتنميتها

ضْعف اخِلْدمات املكتبية، وكذلك تقديم اخِلْدمات  -3

 . املرجعية

أهمية "والتي كانت بعنوان:  (7104دراسة )الشويعر، 

دراسة الصعوبات ، ستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليما

تفعيل مراكز مصادر التعلم في تعوق والمعوقات التي 

هدفت . "مدارس التعليم العامّ بالمملكة العربية السعودية

الدراسة إىل التعرف عىل واقع مراكز مصادر التعلم يف 

مدارس التعليم العام، ومد  إسهامها يف تأهيل الطلبة 

وإعدادهم، والتعرف عىل املعوقات التي حتد وتقلل من 

 امها، وكان من أهم النتائج:استخد

ضْعف جتهيزات األثاث واألجهزة التقنية والوسائل  -0

 . التعليمية يف مراكز مصادر التعلم

 . ضْعف تدريب املعلامت عىل آلية تفعيل املركز -7

 . قلة الدورات التدريبية التي تتلقاها أمينة املصادر -3

ركز تكليف أمينة املصادر بأعباء إدارية متنُعها من تفعيل امل -4

 . عىل الوجه األمثل

ومن أبرز التوصيات التي قدمتها الدراسُة: توعية 

املعلامت بأمهية مراكز مصادر التعلم، وتدريبهنَّ عىل آلية 

التفعيل، مع توفري التجهيزات املناسبة للمركز من أثاث 

 . وأجهزة ووسائل تعليمية

مراكز مصادر "والتي بعنوان:  (7105دراسة )السليامن، 

م بمدارس البنات الثانوية بمنطقة الغربية باململكة التعل

وهدفت الدراسة إىل التعرف عىل واقع . "العربية السعودية

 –الطائف -مراكز مصادر التعلم يف املنطقة الغربية: )مكة 

(، ومعرفة املشكالت ونواحي القصور التي تضعف ينبع

َعْت عىل عينة. استخدام املصادر  واسُتخدمت استبانة ُوزِّ

% من جمتمع الدراسة وهنَّ طالبات املرحلة الثانوية، 01َمثََّلْت 

وكان من أبرز النتائج ضْعف إقبال الطالبات عىل استخدام 

مركز املصادر، ومن أسباب ضْعف االستخدام عدم وجود 

وقت كاٍف للطالب، وعدم توافر إعارة خارجية للكتب، 

لتوصيات وكان من أهم ا. وعدم توافر إنرتنت، وقلة الكتب

املقدمة تكوين جلان لإلرشاف عىل اجلوانب الفنية واملالية، 
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ولدراسة الوضع الراهن واالحتياجات املستقبلية، وكذلك 

 . التقنية

خطة مقرَتَحة لتطوير "بعنوان:  (7109دراسة )العايد، 

ِخْدمات مراكز مصادر التعلم بمدارس مكتب التعليم للبنات 

التعرف عىل واقع ِخْدمات  هدفت الدراسُة إىل. "بالرياض

مراكز مصادر التعلم يف مدارس البنات بالرياض؛ وِمْن َثمَّ 

تقديم خطة مقرَتَحة لتطوير ِخْدمات مراكز مصادر التعلم يف 

مدارس البنات بالرياض، واعتمدت الدراسة عىل املنهج 

عت عىل  797املسحّي مستخِدمًة بذلك االستبانة، التي ُوزِّ

( مرشفة 00، واملقابلة الشخصية لـ)أمينة مصادر تعلم

 تربوية، وكان من أبرز النتائج:

وجود خطة سنوية ملراكز مصادر التعلم يف مدارس  -0

 . البنات بالرياض

تقديم دورات تدريبية للمعلامت والطالبات عن أجهزة  -7

 . املركز وبرامج تقنية

% من مراكز 81ُيطبَّق استخدام اعإحاطة اجلارية يف  -3

 . مصادر التعلم

ا بالنسبة لإلعارة فكانت مفعلة بنسبة  -4  . % فقط3. 03أمَّ

 . ضْعف تزويد مراكز مصادر التعلم بأوعية املعلومات -5

ا بالنسبة ألبرز توصيات الدراسة فهو االهتامم بتدريب  أمَّ

 . األمينات وتأهيلهّن؛ بام ُيسهم يف تفعيل ِخْدمات املركز

 

 التعليق عىل الدراسات السابقة:

 ل عرض الدراسات السابقة أن أغلبهايتضح من خال

تناولت واقع مراكز مصادر التعلم من حيث التجهيز 

والكوادر البرشية العاملة به، بينام نجد أن دراسة العايد هي 

القريبة من الدراسة احلالية؛ ولكنها ختتلف يف املنهج؛ حيث 

تناولت ِخْدمات مراكز مصادر التعلم من خالل وجهات نظر 

فات الرتبويات واملعلمنَي، بينام الدراسة احلالية فقاست  املُرْشِ

مة يف املراكز لروادها من خالل  اخِلْدمات املعلوماتية املقدَّ

ت املراكز بشكل مستمر عىل مدار ثالث  متاَبعة ِسِجالَّ

وقد يستفاد من الدراسات السابقة يف التعرف عىل  سنوات،

إضافًة إىل أوضاع مراكز مصادر التعلم يف مناطق اململكة، 

 . مقارنتها مع نتائج هذه الدراسة

 

 

 

 

 اعإطار النظري:

حيتوي هذا اعإطار النظري عىل تعريف بأهداف مراكز 

مصادر التعلم ومهامها وِخْدماهتا، ثم التطرق إىل الوحدات 

 . التنظيمية للمراكز

 

 أهداف مراكز مصادر التعلم:

 يذكر إن اهلدف العام من إنشاء مراكز مصادر التعلم كام

هو توفري بيئة تعليمية تعلمية  (7100األمحري،و )عبد العليم

تتيح للمتعلم االستفادة من أنواع متعددة وخمتلفة من مصادر 

التعلم، وهتيئ له فرص التعلم الذايت، وتعزز لدية مهارات 

البحث واالستكشاف، ومتكن املعلم من اتباع أساليب حديثة 

 . تنفيذها وتقويمهايف تصميم مادة الدرس وتطويرها و

أن اهلدف الرئيس للمراكز  (7114ويؤكد )احليلة، 

تكمن يف ِخْدماهتا التي تستهدف أهداف الربامج الرتبوية 

أما )دليل مراكز مصادر التعلم، . وحتقيق تعلم مستمر

هـ( فيتناول أهداف مراكز مصادر التعلم يف اململكة 0438

 العربية السعودية، ومنها ما يأيت:

مصادر ونشاطات ُتسهم يف التعليم مد  احلياة،  توفري .0

ويف الوقت نفسه تستوعب مد  واسًعا من أساليب 

التعليم والتعلم املختلفة، وطرائقها واهتامماهتا 

 . وقدراهتا

االهتامم بالتعليم كعملية ومنتج، وتوفري طرائق متعددة،  .7

وبديلة للمتعلمني للتعلم، من خالل أساليب التعليم 

 . تعاوين من داخل املدرسة وخارجهاالفردي وال

دعم إنتاج املواد التعليمية املتنوعة، خصوًصا تلك التي  .3

ا، ملقابلة احلاجات الفردية للمستفيدين  . ال تتوافر جتاريًّ

توفري إتاحة فكرية للمعلومات من خالل نشاطات تعلم  .4

مدجمة يف املنهج، تساعد الطالب عىل حتقيق الثقافة 

 . املعلوماتية

ري قيادة وتعاون ومساعدة ملعلمي املدرسة وغريهم توف .5

 . يف جمال تطبيق مبادئ التصميم التعليمي

دعم مهارات الثقافة املعلوماتية وتنميتها للطالب؛  .9

 . لتشجيع دمج التقنية يف التعليم والتعلم

التأكيد عىل إجيابية املتعلمني ومشاركتهم األنشطة  .7

والتعلم الذايت،  التعليمية وتنمية قدراهتم اعإبداعية،

وتنمية االجتاهات اعإجيابية لدهيم، مثل العمل اجلامعي 

وحتمل املسؤولية، والثقة بالنفس، واالستقاللية يف 

 . التعلم
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توفري إتاحة مادية للمعلومات من خالل توفري مصادر  .8

تعلم متنوعة متثل مد  واسًعا من املوضوعات 

 . ومستويات الصعوبة

الطالب وغريهم ليصبحوا توفري خربات تعلم تشجع  .6

مستخدمني بارعني ومبتكرين للمعلومات، من خالل 

التعلم يف جمال النطاق الكامل لتقنية االتصال 

 . واملعلومات

توفري برنامج يعمل كمركز معلومايت للمدرسة، من  .01

خالل تصميم مواقع ونشاطات تعلم مدجمة وتكاملية 

ىل يف املدرسة، وذلك من خالل توفري فرص الوصول إ

 . املعلومات

 

 مهام مراكز مصادر التعلم وِخْدماهتا:

إن الغاية من إنشاء مراكز مصادر التعلم هو تقديم 

اخِلْدمات للمستفيدين كام ذكرنا سابًقا، وإجياد تفاعل 

املستفيدين ومصادر املعلومات املتنوعة والربط بينهام لتحقيق 

ز كام يذكرها ومن اخِلْدمات التي تقدمها املراك. أغراض التعليم

 ما يأيت: (7100)رشيف، 

خدمة املناهج الدراسية واألنشطة املدرسية، من خالل  .0

حتليل وحدات املنهج املدريس، وتوفري األوعية التي 

 . ختدمه

الرتبية املكتبية للطالب، وتدريبهم عىل استخدام الكتب  .7

 . واالستفادة منها، والتعلم الذايت واملستمر مد  احلياة

 . ْدمات املعلوماتيةتقديم اخلِ  .3

ِخْدمات املرجع والتدريب عىل استخدام الكتب  .4

 . املرجعية

 . ِخْدمات اعإعارة الداخلية واخلارجية .5

 . خدمة البيئة واملجتمع املحيل .9

 . خدمة ذوي االحتياجات اخلاصة .7

أن املراكز تعتمد عىل التقنيات  (0665وير  )سالمة، 

دم ِخْدمات التوجيه احلديثة يف إيصال املعلومات؛ لذا فهي تق

والتدريب عىل استخدام هذه األجهزة يف عرض املعلومات 

 . للمستفيدين

مهام مصادر التعلم وِخْدماهتا  (7113ويقسم )الصالح، 

 إىل حمورين رئيسني، ومها:

 مهام تعليمية تربوية، ومنها: -0

  تقديم املعلومات والرد عىل التساؤالت يف

ت وِخْدمات جمال تقنيات التعليم واملعلوما

 . املركز التعليمية والرتبوية

  تعريف منسويب املؤسسة التعليمية باملصادر

املتاحة باملراكز، واخِلْدمات التي يقدمها 

 . وكيفية االستفادة منها

  تسهيل الوصول إىل املعلومات والبيانات يف

 . املوضوعات املختلفة

 عقد الدورات التدريبية يف املجال . 

 تخصصةإقامة املعارض امل . 

 مهام خدماتية، ومنها: -7

  دراسة احتياجات املؤسسة التعليمية من

 . مصادر التعلم، ووضع اخلطط لتوفريها

  توفري الوسائل التعليمية الالزمة، وتسهيل

 . االستفادة منها ودجمها يف املنهج املدريس

  توفري اخِلْدمات الالزمة عإنتاج التقنيات

 . التعليمية وتيسري استخدامها

  توفري تسهيالت العروض التعليمية

 . واألجهزة الالزمة هلا

  ،املشاركة يف فعاليات املؤسسة التعليمية

 . كاالحتفاالت والندوات وغريها

  املشاركة يف إنتاج النرشات الدورية أو

 . اعإعالمية عن املؤسسة التعليمية

ومن أبرز اخِلْدمات املعلوماتية املقدمة يف مراكز مصادر 

 يأيت: التعلم ما

 

 : Circulationخدمة اعإعارة  -أواًل 

( هي جمموعة من 7107واعإعارة كام يعرفها )عليان، 

اخِلْدمات واعإجراءات، يمكن للمكتبة من خالهلا إتاحة 

الفرصة للمستفيد الستخدام املصادر املكتبية خارج مبنى 

املكتبة، َوفًقا لضوابط معينة، تكُفل املحافظة عىل تلك املصادر 

 . ادهتا يف الوقت املحددوإع

واعإعارة يف املكتبات ومراكز مصادر التعلم كام 

 عىل ثالثة أقسام، وهي: (7116تذكرها )بامفلح، 

: هي السامح باستخدام مصادر اعإعارة الداخلية -0

املعلومات يف املركز أو يف حدود املدرسة، وإعادهتا يف 

 . مدة وجيزة قد تكون حصة دراسية أو يوًما دراسيًّا
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: هي السامح بأخذ مصادر املعلومات اعإعارة اخلارجية -7

 . خارج املدرسة وملدة ُمتََّفق عليها، ثم إعادهتا للمركز

: وهي تعاُون بني مكتبتنِي أو أكثر اعإعارة بني املكتبات -3

يف اتفاقية ُترَبم بينهم؛ بحيث تستطيع املكتبة االستعارة 

 . هيامن املكتبة األخر  املوادَّ غري املوجودة لد

 

 :Reference Services اخلدمة املرجعية -ثانًيا

ف )مهرشي،  ( اخلدمة املرجعية بأهنا: 7118يعرِّ

اعإجراءات التي تقوم هبا املكتبات لإلجابة عن استفسارات "

املستفيدين املعلوماتية، وتقديم التوجهات واعإرشادات، 

ومساعدهتم يف الوصول إىل املعلومات املطلوبة، وتدريبهم 

ق ع ىل استخدام املراجع وُطُرق اسرتجاع املعلومات؛ بام حُيَقِّ

 . "حاجاهتم املعلوماتية رضاهم ويلبي

 .A)أن مجعية املكتبات األمريكية  (7107ويذكر )عليان، 

L. A,)  دة الشخصية َ            تعرف اخلدمة املرجعية بأهنا املساع                              

يبحثون عن املعلومات، والتحقق من املبارشة للقراء الذين 

خدام املتكاِمل ملصادر املعلومات من خالل تفاُعل االست

حقيقّي مع املستفيدين؛ لتحليل طبيعة األسئلة وتقديم 

بأن  (0665وتضيف )إيامن السامرائي، . اعإجابة املطلوبة

تر  أن اخلدمة  "موسوعة مجعية املكتبات األمريكية العاملية"

دة املستفيد الستخدام املجمو َ                         املرجعية هتدف إىل مساع  عات                   

ُ    املكتبية بشكل م فيد ا عىل حتقيق ما يصبو إليه يف  ،              ً                          وجتعله قادر           

احلصول عىل املعلومات التي تلبي حاجته الفعلية، ويتم ذلك 

                   ّ                            عن طريق قدرة املكتبي  وكفاءته يف إرشاد املستفيد إىل 

املجموعات، وإمكانية التفاعل بينه وبني املستفيد؛ لتحليل 

 . لوب           ً            األسئلة وصوال  إىل اهلدف املط

 

 مستويات اخلدمة املرجعية:

اخلدمة املرجعية إىل ثالثة أقسام،  (7107ويقسم )عليان، 

 وهي:

وفيها يقدم احلد األدنى  اخلدمة املرجعية املتحفظة:-0

 . من املعلومات؛ كاعإشارة إىل مكان املرجع املطلوب

ع  اخلدمة املرجعية املعتادة:-7 م املرج  ِ   وفيها ي قد       َّ   ُ       

ية استخدامه يف إجياد املعلومة             ٍ     املناسب مع رشح  لكيف

 . املطلوبة

وتصل هذه اخلدمة إىل  اخلدمة املرجعية التامة:-3

إعداد قائمة ببليوجرافية للباحث وحتضريها له، 

 . وتصوير بعض الوثائق الالزمة وتقديمها له

وتعد اعإجابة عن األسئلة املرجعية أهم اخِلْدمات 

يمكن أن تكون هذه املرجعية التي تقدمها األمينة لروادها، و

ا دة ِجدًّ ا أو ُمَعقَّ  . األسئلة بسيطة ِجدًّ

 

 . اعإحاطة اجلارية والبث االنتقائي للمعلومات -ثالًثا

تعد خدمة اعإحاطة اجلارية من اخِلْدمات الرضورية يف 

املكتبات ومراكز مصادر التعلم؛ وذلك هبدف التسويق 

ع دائٍم بام للمعلومات واخِلْدمات، وإبقاء املستفيد عىل إطال

 (7107ويعرف )عليان، . هو حديٌث يف مركز مصادر التعلم

اعإحاطة اجلارية بأهنا خدمة تزويد املستفيدين بأحدث 

املعلومات أو املصادر املطلوبة أو تلك املرتبطة بموضوع ذي 

 . أمهية خاصة هلم وبشكل دائم ومستمر

فيعرف اعإحاطة اجلارية بأهنا  (7111أما )النوايسة، 

الم املستفيدين أو إطالعهم عىل التطورات احلديثة يف إع

حقول اهتامماهتم بام يتوافر من مواد مكتبية، أو مصادر 

 . املعلومات بانتظام

نقاًل عن مهرشي أن من  (7107ويذكر )عليان، 

األساليب والطرق التي تستخدمها املكتبات ومراكز 

 أيت:املعلومات يف تقديم ِخْدمات اعإحاطة اجلارية ما ي

 إصدار النرشات اعإعالمية . 

  نرشة اعإضافات اجلديدة؛ إذ تقدم هذه النرشة بيانات

ببليوغرافية عن اعإضافات اجلديدة هبدف تعريف 

 . املستفيدين هبا

 الربيد اعإلكرتوين . 

 االتصال اهلاتفي باملستفيد والزيارات الشخصية هلم . 

 لوحه اعإعالنات والعرض . 

 يثةتنظيم معارض الكتب احلد . 

 مترير األعداد اجلارية من الدوريات عىل املستفيدين . 

أبرز ِخْدمات اعإحاطة  (7116وتضيف )فاتن بامفلح، 

اجلارية التي تقدم للمستفيدين، وهي ما يأيت: خدمة البث 

االنتقائي للمعلومات والتي تعد أحد أنواع اعإحاطة اجلارية؛ 

 . تقديمها إال إهنا تعتمد عىل استخدام احلاسب اآليل يف

 

 Self-learning zone ِخْدمات قاعة التعلم الذايت -رابًعا 

التعليم الذايت بأنه أشكال التعليم  (7103يعرف )عامر، 

املختلفة كلها التي تتم خارج الفصل دون االعتامد عىل معلم 

بصورته التقليدية، ويتطلب وجود مؤسسة تربوية للتنسيق 

التصال عإيصال اخِلْدمات والتوجيه ووسائل تقنية متعددة ا
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 . التعليمية للدارسني

( أن Georgeنقاًل عن ) (7107، سالمةوعليان وير  )

من أهم أهداف مركز مصادر التعلم هو تطوير العمل الذايت 

 . والتعليم املستمر

أن مراكز مصادر  (7107، سالمةوعليان ويضيف )

من التعلم تقوم عىل فلسفلة أو نظرية أن الطلبة يتعلمون 

خالل املشاركة الفعالة، والتفاعل يف جماالت يرغبون فيها، 

وهذا ما . وطبًقا لقابليتهم واهتامماهتم، والوقت املتاح هلم

عندما يعد نشاط املتعلم وتفاعله عنرًصا  "بياجة"يؤكده 

 . أساسيًّا يف تعلمه

 

 نشاطات قاعة التعلم الذايت:

د من الوعي االهتامم بالتعلم الذايت من السبل التي تزي

املعلومايت الذي هو مطلب ألن يكتسبه كل طالب ومتعلم، 

وتذكر اجلمعية األمريكية ألمناء املكتبات املدرسية ومجعية 

االتصاالت الرتبوية والتقنية معايرَي للوعي املعلومايت بالنسبة 

د عىل أمهية االهتامم بالتعلم الذايت  للطالب، وهي بذلك تؤكِّ

ومن أهم . نمو الوعي املعلومايت للطلبة الذي بدوره يؤدي إىل

 أنشطة قاعة التعلم الذايت ما يأيت:

 

 األنشطة القرائية: -أ

هيدف النشاط القرائي إىل حتقيق أهم أهداف مركز 

مصادر التعلم، والتي منها االستفادة من أنواع متعددة 

وخمتلفة من مصادر التعلم، وهتيئ للمتعلم فرَص التعلم 

ديه مهارات البحث واالستكشاف، وتوسع الذايت، وتعزز ل

مداركه من خالل عدة أنشطة، ومن أمثلتها كام يذكرها 

 يف مدونته ما يأيت: (7116)الشومهي، 

 . قراءة الطالب للمصادر الثقافية املتنوعة -0

 . القراءة يف الكتب املرجعية الستخراج معلومة رسيعة -7

 . كتابة تقارير عن املواد املقروءة -3

 . من كتاب تعقبها مناقشة الطالب استامع لفقرة -4

وقت القصة والتي تقدمها األمينة لطالبات املرحلة  -5

 . االبتدائية

 . أو مرجع للمعلوماتمسابقة حول كتاب  -9

 "حتدي القراءة العريب"مسابقة:  -7

(http://arabreadingchallenge. com/ar والذي ،

هيدف إىل تنمية ُحّب القراءة لد  جيل األطفال 

 . العامَل العريبّ  والشباب يف

مهرجان القراءة: والذي ُيعقد ملدة فصل درايس عىل  -8

مدار الثالثة أعوام السابقة عىل مستو  مدارس إدارة 

منطقة الرياض؛ لتشجيع الطالب عىل القراءة بمختلف 

 . الوسائل مع دعوة املختصنَي يف هذا املجال

 
 استخدام املصادر اعإلكرتونية: -ب

مصادر املعلومات اعإلكرتونية  (7100ويعرف )ملحم، 

بأهنا كل ما هو متعارف عليه من مصادر املعلومات: 

)التقليدية الورقية، وغري الورقية( املخزنة إلكرتونيًّا عىل 

وسائط ممغنطة أو ليزرية بأنواعها، أو تلك املصادر غري 

الورقية واملخزنة أيًضا إلكرتونيًّا حال إنتاج معدها هلا أو 

ونارش( يف مؤلفات قواعد بيانات وبنوك نارشها )مؤلف 

معلومات متاحة للمستفيدين عن طريق االتصال املبارش، أو 

داخليًّا يف املكتبة أو مركز املعلومات عن طريق منظومة 

 . األقراص املدجمة واملتطورة األخر 

أنه أصبح عىل أمني املصادر  (7119ويذكر )عبد اهلادي، 

ية تدريب املستفيدين عىل يف ظل ظهور املصادر اعإلكرتون

التعامل مع األجهزة والربجميات ووسائل االتصال 

 . اعإلكرتونية

وحيتوي كل مركز مصادر تعلم للبنات بالرياض عىل 

مكتبة إلكرتونية أو رقمية، تم تنميتها من خالل مجع الدروس 

املتميزة التي ُعِرضت يف املركز يف أقراص ضوئية بام يدعم 

رات الدراس ية بتعاون مع املدرسني أو ما تم تباُدُله مع املقرَّ

رة  مراكز مصادر التعلم األخر ، إضافًة إىل الكتب املقرَّ

إلكرتونيًّا، وقد يستفيد من هذه املكتبة كلٌّ من الطالب واملعلم 

ر الدرايس يف إعداد الدروس والتكاليف  يف دعم املقرَّ

 . املدرسية

 

 استخدام اعإنرتنت: -ج

علم الذايت عىل طرفيات متصلة بشبكة حتتوي قاعة الت

داخلية ُتديرها أمينة مصادر التعلم، متاح هبا اتصاٌل 

باعإنرتنت؛ حيث يعد اعإنرتنت بام حيتويه من معلومات الذي 

يوجهه مركز املصادر من املوارد املهمة للمعلومات، خاصة يف 

ظل اهتامم وزارة التعليم بالتحول إىل جمتمع املعرفة، وبام 

ت وجهزت من برامج ومصادر رقمية، والتي منها ما أتاح

 يأيت:

، https://shms. sa/hubs/shms2)منصة شمس: ) -0

سات  وهي منصة تعمل عىل حتقيق رشاكات مع املؤسَّ

https://shms.sa/hubs/shms2
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الدولية والعربية الرائدة عإنشاء املحتو  

املوارد واملستوَدعات الرقمية، وعمليات ترمجة 

التعليمية املفتوحة، وإنشاء حمتو  تعليمّي عايل اجلودة 

 . باللغة العربية

( مراكز مصادر التعلم 6وبلغ عدد املواد التي َرفعتها )

من  "شمس" من مدينة الرياض للبنات عىل منصة

 . ( مادة44مركز مصادر التعلم )

(، https://ien. edu. saعني بوابة التعليم الوطنية: ) -7

وحتوي إثرائيات رقمية تفاعلية تساعد وُتَيرسِّ 

مها خرباء تربويون  عمليات التعليم والتعلم، َصمَّ

وأستاذة متخصصون يف املادة املستهَدفة؛ عإثراء 

العملية التعليمية، فبعد أن يطَّلِع الطالُب عىل الدرس 

القيام بحل جمموعة واملواد الرقمية املرتبطة به؛ يمكنه 

 . من األنشطة والتساؤالت املثرية للتفكري

(: وهو موقع تفاعيل phetتقنيات فيت املحاكاة ) -3

لتقنيات املحاكاة يوفر جمموعة واسعة من تقنيات 

املحاكاة لتحسني طريقة تدريس وتعلُّم مواد الفيزياء 

 . والكيمياء واألحياء وعلوم األرض والرياضيات

بوابات التعليمية: مثل بوابة املستقبل، االستفادة من ال -4

شبكة الرياضيات للتعليم، شبكة العلوم التعليمية، 

 . بوابة التعليم، وبوابة موهبة

دخول الطالب إىل املواقع التعليمية املتخصصة، التي  -5

َتُبثُّ املحارضاِت والدروَس، وتعرض بعض 

التجارب العلمية من املدارس، بتوجيه من املُعلِّم أو 

 . ت إرشافهحت

 . حتويل الكتب املدرسية إىل كتب إلكرتونية -9

 . موقع املدرسة عىل شبكة اعإنرتنت -7

موقع املركز عىل مواقع التواصل االجتامعي وتفاُعل  -8

 . الطالب معه

 

 الوحدات التنظيمية ملراكز مصادر التعلم:

ال يوجد إطار تنظمي واحد يمكن تطبيقه عىل مجيع 

تلف حسب نوع املؤسسة مراكز مصادر التعلم، فهو خي

التعليمية التي خيدمها، وحسب األهداف التي يسعى إىل 

حتقيقها، وحسب وحدات العمل والطاقات البرشية املتوافرة 

واعإمكانات املادية مثل البناء والتجهيزات؛ ولكن ال بد من 

مراعاة الوحدات التنظيمية اآلتية يف كل مركز كام يذكرها 

 يأيت:، وهي ما (7101)عليان، 

 . مساحات للقراءة واملطالعة -

 . للعاملني يف املركز مساحات -

 . للمواد السمعية والبرصية مساحات -

 . مساحات لتحزين املواد واألجهزة -

 . قاعة لالجتامعات واألنشطة املختلفة -

إىل أن توفري مركز مصادر تعلم  (7113ويشري )الصالح، 

  شامل يتطلب أن يشمل املساحات اآلتية:

 . للتداول والتوزيع )اعإعارة(مساحات  -

مساحات القراءة واملطالعة واعإصغاء واملشاهدة،  -

 وحتوي ما يأيت: 

  قاعة مركزية للطالب وامللمني حتتوي عىل

 . مساحات ورفوف كافية

 جمموعة أساسية من املواد للتوزيع والتداول . 

 كتب مرجعية . 

  مساحات للدوريات، ومساحات أخر  لتخزين

 . من الدوريات املواد القديمة

 مساحات للبحث اعإلكرتوين عن املعلومات . 

 برجميات سمعية وبرصية . 

 . قاعة للتعلم اجلامعي -

 . قاعة إنتاج الوسائط املتعددة اعإلكرتونية -

 . قاعة لألجهزة -

 . قاعة للصيانة واعإصالح -

 . مكتب اعإدارة -

 . استوديو فيديو تعليمي -

ة ملراكز ويتضح من العرض السابق للوحدات التنظيمي

مصادر التعلم أنه ال بد أن يشمل مساحات كافية لتوفري 

تسهيالت الستخدام مراكز مصادر التعلم، واالنتفاع 

بمواردها ومصادرها، وقد تقسم املساحات والقاعات إىل ما 

 يأيت:

 

 قاعة التعلم الذايت: -أواًل 

يف مدونته قاعة التعلم  (7116ويعرف )الشوهومي، 

تعليمية تعلمية تتعدد فيها مصادر التعلم  الذايت بأهنا بيئة

وبمختلف أشكاهلا، مثل: املصادر املطبوعة واملصادر السمعية 

 . والبرصية وكذلك املصادر الرقمية واعإنرتنت

هـ( بأن 0438ويذكر )دليل مراكز مصادر التعلم، 

 قاعات التعلم الذايت يف املراكز تشمل ما يأيت:

 . مساحة للقراءة واملطالعة -0

https://ien.edu.sa/
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 . احة للدراسة الفردية باستخدام مصادر متنوعةمس -7

 . مساحة حلفظ املواد التعليمية املطبوعة وغري املطبوعة -3

مساحة لالستقبال وألعامل الفهرسة والتصنيف  -4

 . واعإعارة

مساحة ألجهزة احلاسب اآليل املخصصة للبحث  -5

 . واالطالع

وحتتوي قاعات التعلم الذايت يف مراكز مصادر التعلم 

بالرياض عىل: مصادر املعلومات املتنوعة مفتوحة للبنات 

األرفف، وأماكن للقراءة، وكذلك حاسبات آلية متصلة 

باعإنرتنت، وشبكة داخلية مرتبطة بجهاز األمينة الواجب 

حضورها يف هذه القاعة بشكل دائم لتقديم اخِلْدمات 

املرجعية؛ وبذلك تتحول من كوهنا مستوَدعات للمعلومات 

ه اهلادفإىل أماكن لل  . عمل والنشاط الدرايس املوجَّ

 

 Collective "الزيارات الصفية"قاعة التعلم اجلامعي  -ثانًيا

Learning: 

وُيقصد هبا استخدام املعلِّامت لغرفة التعلم اجلامعي 

عإقامة الدروس، وإشغال املركز بالدورات واللقاءات، 

 . وتفعيل األنشطة والربامج اجلامعية وغريها

هـ( أربع فئات 0438ليل مراكز مصادر التعلم، وحيدد )د

 ملراكز املصادر تبًعا ملساحة املركز عىل النحو اآليت:

  فأكثر 7م051فئة )أ( ملساحة . 

  فأكثر 7م071فئة )ب( ملساحة . 

  فأكثر 7م81فئة )ج( ملساحة . 

  فأكثر 7م41فئة )د( ملساحة . 

- ب -وتتنوع التجهيزات يف هذه الفئة، فتحتوي فئات )أ

ج( عىل قاعتني؛ واحدة للتعلم الذايت واألخر  للتعلم 

أما فئة )د( فتحتوي عىل قاعة واحدة للتعلم . اجلامعي

 . اجلامعي

 

 حمتويات قاعة التعلم اجلامعي:

حتتوي قاعة التعلم اجلامعي عىل جمموعة من األثاث 

 واألجهزة التعليمية املناسبة، ومنها:

بأهنا  (7100ف،سبورة ممغنطة بيضاء: يعرفها )رشي -0

لوح خشبي من الفرومايكا يكتب عليه بأقالم 

الفلومسرت امللونة ذوات السن العريض، ويمكن حموها 

 . بسهولة، وهي صديقة البيئة

سبورات تفاعلية: هي نوع خاص من السبورات  -7

البيضاء احلساسة التفاعلية التي يتم التعامل معها 

ها بطريقة باللمس، والبعض اآلخر بالقلم، وُيكَتب علي

إلكرتونية، كام يمكن االستفادة منها وعرض ما عىل 

 . شاشة الكمبيوتر من تطبيقات متنوعة عليها

: حيول أي سطح إىل تفاعيل الربوجكرت التفاعيل -3

 . باستخدام خاصية اللمس أو أقالم خاصة

ٍ      ٍ يعرض مواد متنوعة يف آن  واحد   :الكامريا الوثائقية -4                      ،

ُ                        وي ستخدم لعرض وتكبري الصور  والنصوص،  

 . واملجسامت واألفالم الثابتة والرشائح املجهرية وغريها

 

 منهج الدراسة:

استخدمت الباحثتاِن املنهَج الوصفيَّ املسحيَّ عىل اعتبار 

أنه املنهج املناِسب للدراسة احلالية؛ حيث إن هذا املنهج 

مرتبِط بالدراسات اعإنسانية، وهيتم بدراسة الواقع، ووصف 

البيانات عنها، والتعبري عنها كميًّا وكيفيًّا،  الظاهرة، ومجع

 . إضافًة إىل تفسريها

 

 جمتمع الدراسة وعينتها:

َن جمتمُع الدراسة من مجيع مراكز مصادر التعلم يف  َتَكوَّ

( 774مدارس البنات بمدينة الرياض، والتي بلغ عدُدها )

إضافة إىل مجيع أمينات مصادر التعلم والبالغ عددهن . مركًزا

( يوضح املراكز 3( و)7واجلدول ). ( أمينة مفرغة704)

عة طبًقا لتقسيم األحياء يف مدينة الرياض ونسبة استجابة  ُمَوزَّ

 . جمتمع الدراسة

 ( توزيع عينة الدراسة وفًقا ملكاتب اعإرشاف الرتبوي0جدول رقم )

 املنطقة م
ز  مركز جُمَهَّ

 من الوزارة

ر(  مركز)ُمَصغَّ

ز من املدرسة  جُمَهَّ
 املجموع

 48 7 40 الشامل 0

 37 01 77 النهضة 7

 76 1 76 الوسط 3

 77 1 77 اجلنوب 4

 76 1 76 الروايب 5

 30 1 30 الشفاء 9

 35 1 35 البديعة 7

 37 0 30 الغرب 8

 00 1 00 احلرس 6

 774 08 759 املجموع
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 ( نسبة استجابات جمتمع الدراسة7جدول رقم )

 األدوات م
العدد 

 اعإمجايل

عدد 

 االستجابات

0 
استبانة لقياس ِخْدمات 

 املراكز
747 714 

7 

استبانة لألمينات 

للتعرف عىل وجهة 

 نظرهن

704 085 

 

 أدوات الدراسة وإجراءات التطبيق:

اسُتخِدمت ثالث أدوات عإجراء الدراسة احلالية، وهي 

 ما يأيت:

استبانة موجهة ألمينات املصادر للتعرف عىل -0

مات املعل د  ْ         اخل   ِ ومعوقاهتا من وجهة وماتية املقدمة  

 وتكونت االستبانة من ثالثة حماور كام يأيت: . نظرهن

 . اخِلْدمات املعلوماتية املقدمة يف املراكز -املحور األول

 . أسباب ضعف كل خدمة عىل حدة -املحور الثاين

معوقات ِخْدمات املعلومات التقنية  -املحور الثالث

 . واعإدارية والفنية

بانة اعإلكرتونية لقياس تفعيل اخِلْدمات االست-7

عت هذه االستبانة ). املعلوماتية يف املراكز ( 9وقد ُوزِّ

 3مرات لقياس اخِلْدمات يف كل فصل درايس عىل مدار 

نت استبانة قياس اخِلْدمات من جزأين  سنوات، تَكوَّ

 عىل النحو اآليت:

 . بيانات عامة -اجلزء األول

مات  -اجلزء اآلخر د  ْ     اخل   ِ مة يف مركز   د  َ  َّ          امل ق   املصادر:  ُ

 عدد –املرتدِّدات عدد –عدد الزيارات الصفية

مة الدروس عدد – املستعريات  عدد –املركز يف املَُصمَّ

مة يف املركزاخلِ  عدد – املركز ُكُتب  . ْدمات املرجعية املقدَّ

مالحظة الباحثتني املبارشة إضافًة إىل مراجعة ما .3

ن يف االستامرة اعإلكرت ونية، ومطابقة الباحثتني هلا مع ُدوِّ

 . سجالت مراكز مصادر التعلم

 

 نتائج الدراسة:

مات املعلومات  د  ْ              يعرض هذا اجلزء من الدراسة واقع خ  ِ                               

ً     يف مراكز مصادر التعلم للبنات بالرياض، وذلك بناء  عىل                                               

نتائج االستبانة املقدمة ألمينات املصادر للتعرف عىل أهم 

مات املقدمة يف املر د  ْ                 اخل   ِ اكز واملعوقات والصعوبات التي  

يواجهنها، إضافة إىل االستبانة اخلاصة بقياس التفعيل لتلك 

مات والتي أ رسلت عىل ست مراحل؛ لقياس التفعيل  د  ْ           ُ                                 اخل   ِ  

خالل السنوات الثالث السابقة، مع استخدام أسلوب 

املالحظة املبارشة ومطابقة النتائج املتحصل عليها بسجالت 

الالحقة عرض لتلك النتائج حتت ثالثة  ويف السطور. املراكز

 حماور أساسية كاآليت:

 

 ِخْدمات املعلومات يف مراكز مصادر التعلم: -أواًل 

مات ملنسوباهتا، ويوضح اجلدول  د  ْ                           تقدم املراكز عدة خ  ِ                 

مات التي تقدمها مراكز مصادر 3رقم ) د  ْ                             ( اآليت أهم اخل   ِ            

ً                                 التعلم ملستفيداهتا، بناء  عىل إجابات أمينات مصادر التعلم،                       

 وهي عىل النحو اآليت:

 ( اخِلْدمات املقدمة يف املراكز3جدول رقم )

مات مركز املصادر د  ْ                خ   النسبة التكرار  ِ

 6. 63 098 خدمة اعإعارة

 4. 64 096 خدمة املرجعية

 5. 47 85 ة الببليوجرافياخدم

 8. 88 056 خدمة االطالع والبحث

 7. 87 057 خدمة اعإحاطة اجلارية

 0. 58 014 خدمة البث االنتقائي

 3. 63 097                          ًّ خدمة تدريب املستفيدين فردي ا

 65 071                          ًّ خدمة تدريب املستفيدين مجاعي ا

 7. 35 93 خدمة التصوير

 9. 97 070 إنتاج الوسائل التعليمية

خدمة دعم املناهج باملكتبة اعإلكرتونية 

ا للمعلامت          ً         حتوي دروس 
074 96 .3 

دعم املناهج بتوفري أدوات 

 إسرتاتيجيات التدريس باملركز
033 74 .3 

 

يتضح من اجلدول أعاله أن مراكز مصادر التعلم تقدم 

مات  د  مات ملنسوباهتا، ويمكن تقسيم هذه اخل  د  ْ     العديد من اخل   ِ                                 ْ  ِ            

حسب تفعيلها يف املراكز، وهي عىل النحو  إىل ثالث فئات

 اآليت:

مات تقديام  يف املراكز هي: )خدمة  -الفئة األوىل د 
ْ          ً                    أكثر اخل   ِ       

 –عارة واعإ–التدريب الفردي واجلامعي للمستفيدين 

واعإحاطة  -والبحث االطالع وخدمة املرجعية واخلدمة

ً  % تقريب ا61اجلارية(؛ حيث تم توافرها يف املراكز بنسبة         . 
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مات املتوسطة االستخدام يف املراكز،  -الفئة الثانية  د  ْ                                اخل   ِ  

وهي: )دعم املناهج التعليمية، سواء بإنتاج الوسائل التعليمية 

أو بتوفري مكتبة اعإلكرتونية حتتوي عىل نخبة من الدروس 

املميزة التي يصممها نخبة من األساتذة، أو حتى بتوفري 

 البث مةخد –أدوات تطبيق إسرتاتيجيات التدريس 

ً  % تقريب ا71 بنسبة( للمعلومات االنتقائي        . 

مات تقديام  يف املراكز هي: )خدمة  -الفئة الثالث د 
ْ          ً                    أقل اخل   ِ      

مات الببليوجرافيا(،  ِ اخل   –التصوير   ْ                    د 

مات يف مراكز مصادر  د  ْ                   وفيام يأيت تفصيل لتفعيل تلك اخل   ِ                            

 التعلم للبنات بمنطقة الرياض: 

 

 خدمة اعإعارة: -0

َ  ُّ ت ع د   رة إحد  املؤرشات املهمة عىل فعالية مركز اعإعا ُ 

مصادر التعلم ومد  حتقيقها ألهدافها؛ وهبذا يتحقق ملركز 

مصادر التعلم أحد املبادئ األساسية يف علم املكتبات 

واملعلومات؛ أال وهو أن الكتب وغريها من أوعية املعلومات 

. إنام تقتنى من أجل االستخدام واعإفادة من حمتوياهتا

رة يف املكتبات ومراكز مصادر التعلم عىل ثالثة أقسام واعإعا

اعإعارة اخلارجية  -كام ُذكر سابًقا، وهي: )اعإعارة الداخلية 

اعإعارة بني املكتبات(، ويوضح اجلدول اآليت أنواع  -

 . اعإعارة يف مراكز مصادر التعلم

 ( أنواع اعإعارة يف مراكز مصادر التعلم4جدول رقم )

 النسبة تكرارال نوعها اخلدمة

 إعارة

 3. 30 58 إعارة داخلية فقط

 6. 5 00 إعارة خارجية فقط

 1 1 إعارة تعاونية فقط

إعارة داخلية 

 وخارجية
015 59 .7 

 6. 5 00 مجيع أنواع اعإعارة

 011 085 املجموع

يتضح أن املراكز تقوم بكل من نوعي اعإعارة، الداخلية: وهي 

. واعإعارة اخلارجية: أخذ الوعاء خارج املدرسةاعإعارة داخل املدرسة، 

أما اعإعارة بني املكتبات فغري معمول هبا يف مراكز مصادر التعلم بالرياض 

الًة خاصًة يف مراكز املصادر  ا، وإن كانت طريقًة فعَّ إال بحدود ضيقة جدًّ

التابعة للمدارس األهلية، والتي غالًبا ما تكون حتت إرشاف رشكة واحدة 

 . موعة مدارسعىل جم

و نلحظ يف املراكز استخدام اعإعارة الداخلية أكثر يف 

املراكز الفقرية بأوعية املعلومات؛ حيث كان ُيسمح سابًقا 

للمدرسة وأمينة املصادر بتوفري عدد من األوعية واملراجع 

برقم  واستقبال اعإهداءات والتربعات، حتى صَدر تعميمٌ 

 وزيرمعايل هـ من 6/0/0437( وتاريخ 3789713)

التعليم بمنع َقبول اعإهداءات والتباُدل من جهات خارجية 

مراكز مصادر التعلم؛ لذا تلجأ بعض املدارس الفقرية  إىل

باألوعية إىل اعإعارة الداخلية يف املدرسة فقط حفاًظا عىل 

هذه األوعية من التلف والضياع وخاصة يف املدارس 

ل تتلف معهم الكتب االبتدائية؛ ألن املستفيدين منها أطفا

أن معظم مراكز مصادر  (7105وتذكر )السليامين، . رسيًعا

. 9التعلم باملنطقة الغربية يف اململكة العربية السعودية بنسبة 

بينام نجد أن نتيجة . % ال ُيعريون املستفيديَن خارَج املدرسةِ  7

الدراسة احلالية قد تكون أفضل؛ حيث تشري إىل أن املراكز 

 . % فقط4. 30عري خارج املدرسة متثل التي ال ت

أما بالنسبة إىل مستو  تفعيل عمليات اعإعارة يف املركز 

أن  (7107فنجد أهنا يف غاية األمهية، ويذكر )عليان، 

يف رسم سياسة  األمهيةإحصائيات اعإعارة عىل درجة من 

االختيار والتزويد للمواد املكتبية، وُتعطي هذه اعإحصائيات 

وواضحة عن مد  استخدام جمتمع املستفيديَن فكرة دقيقة 

 . بمختلف فئاته للمواد املكتبية املختلفة

ِ      وق يس يف  معدالت اعإعارة يف املراكز عىل الدراسة  هذه 

مدار ستة فصول دراسية؛ أي: ثالث سنوات من عام 

هـ عىل التوايل، وتبني من ذلك أن 0436هـ حتى عام 0437

( كتاًبا ُمعاًرا عىل 095571عدد مرات اعإعارات كانت )

( عدد منسوبات 64776مدار السنوات الثالث عىل إمجايل )

( إعارتني من 7. 0املدارس يف مدينة الرياض؛ أي بمعدل )

 -كل منسوبة من منسوبات املدرسة خالل السنوات الثالث 

 منسوبات نِْصَف  أنَّ  آخر بمعنى أو –ستة فصول دراسية

أي  -الثة مرة واحدة فقطاألعوام الث خالل استعرن املدارس

( خالل الفصل الدرايس الواحد، وهذه نسبة 9. 1ما يعادل )

ا، وحتتاج إىل زيادة لتصل -4إىل ما ال يقل عن ) ضعيفة ِجدًّ

( إعارات لكل واحدة من منسوبات املدرسة يف العام 5

ً                                  الدرايس الواحد، بناء  عىل اخلطة التطويرية املرسومة ملراكز                    

( 0ت بالرياض، ويوضح الشكل رقم )مصادر التعلم للبنا

نسبة نمو اعإعارة عىل مدار السنوات الثالث مقسم إىل ستة 

 . فصول دراسية
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م إىل 0شكل رقم )                                            َّ     ( نسبة نمو اعإعارة عىل مدار السنوات الثالث مقس 

 . ستة فصول دراسية

 
ا بسيًطا يف عملية اعإعارة حتى ويتضح  من الشكل أعاله أن هناك نموًّ

رايس األخري الذي أشار إىل أن ثلث منسوبات املدرسة تقريًبا الفصل الد

استعرن مرة واحدة خالل الفصل الدرايس الواحد، وهذا املعدل يف 

ازدياد كام هو واضح من الرسم البياين أعاله، وقد يعود سبب النمو إىل 

رصف عدد من الكتب الثقافية ملراكز مصادر التعلم يف الفصل الدرايس 

هـ، والذي بلغ إمجايل عدد الكتب يف 0437-هـ 0439ام الثاين من ع

( كتاًبا يف كل مركز 708( كتاًبا؛ أي: ما يعادل متوسط )56088املراكز )

 . مصادر تعلم

وقد يكون من أسباب ضعف خدمة اعإعارة من وجهة 

قلة جمموعات املكتبة وتقادم  نظر أمينات مصادر التعلم هي:

ً            معلوماهتا، إضافة  إىل عدم منا سبتها ملجتمع املستفيدين،               

 ويوضح الشكل اآليت األسباب من وجهة رأي األمينات:

 ( أسباب ضعف خدم اعإعارة5جدول رقم )

أسباب ضعف خدمة 

 اعإعارة
 النسبة ال النسبة نعم

قلة املجموعات 

 . املكتبية
64 50% 60 46% 

تقادم املجموعات 

 . املكتبية
63 

51 .

3% 
67 46 .7% 

عدم مناسبة 

موعات املكتبية املج

 . للمستفيدين

014 59% 80 43% 

عدم توفري وقت 

للطالبة لتحرض 

 . لإلعارة

43 73 047 77 

ضعف التسويق 

واعإعالن عن 

املجموعات املكتبية 

 . يف املركز

4 7 080 68 

يتبني من إجابات األمينات أن أكثر معوقات عملية اعإعارة هي أن 

%، 59اسبة ملجتمع املستفيدين بنسبة املجموعات واملواد املكتبية غري من

التي تشري إىل أن أغلب الكتب  (7113وهذا يتوافق مع دراسة )السامل، 

املوجودة يف املكتبات املدرسية هي جمموعات دينية ال تتناسب مع املستو  

 . العمري للطالبات

 

 خدمة االطالع والبحث )التعلم الذايت(: -7

املستفيدين )منسوبات ُ                             ي قصد بالتعلم الذايت هنا إقبال 

املدرسة( عىل مركز مصادر التعلم واستخدام قاعة التعلم 

ماهتا بشكل فردي  خالل اليوم  د 
ْ               ّ           الذايت؛ لالستفادة من خ 
ِ                    

 . الدرايس

الدراسة احلالية اهتامم املراكز بقاعة التعلم ونجد يف هذه 

الذايت والتي بلغ عدد توافرها يف مراكز مصادر التعلم عىل 

( قاعة تعلم ذايت، أي بام يعادل 377ة الرياض )مستو  مدين

%( من مراكز مصادر التعلم بالرياض للبنات حتتوي عىل 89)

قاعة تعلم ذايت، وإمجايل استخدام قاعة التعلم الذايت بمختلف 

( زيارة عىل مد  ستة فصول دراسية 0198378أنشطتها )

. 0أي بنسبة ) 0436 -هـ 0437خالل ثالثة أعوام من 

معنى أن كل فرد من أفراد املدرسة زار قاعة التعلم (، ب67

الذايت واستخدمها بمعدل مرتني خالل السنوات الثالث 

ا نسبة استقبال املراكز لروادها خالل السنة  السابقة؛ أمَّ

( زيارة، وهي تقارب ِضْعف 359079تعادل ) الواحدة فهي

نسبة استقبال املكتبات العامة يف الرياض لروادها البالغ 

خولة "( زيارة خالل سنة واحدة حسب دراسة 041753)

وتستقبل مراكز مصادر التعلم خالل . م7104عاَم  "الشويعر

( طالب تقريًبا، وهي نسبة ضعيفة 3اليوم الدرايس الواحد )

ا وقد يكون من أسباب تدين هذه النسبة عدم توفري حصة . ِجدًّ

صة للقراءة، كام أفادت بذلك )العمر،   هـ(0434خمصَّ

صة للقراءة للطالب، أو عدم توفري  برضورة توفري حصة خُمَصَّ

أنشطة ُمعَلن عنها يف املركز، وضْعف اعإحاطة اجلارية 

والتسويق لربامج املركز وأنشطته وِخْدماته، وقد يرجع 

السبب إىل عوامل أخر  كعدم تعاون املعلمني يف توجيه 

عض الطالب إىل استخدام املركز يف أنشطتهم، وقوانني ب

 . املدارس يف خروج الطالب من الفصل

أنه جيب التعاون بني  (0665ويضيف )عيسوي، 

النشاط؛  اختصايص املصادر واملعلمني يف إحداث إسرتاتيجيات

. ليزداد بذلك تفاُعل الطالب مع املكتبة واستخدامها

( اآليت أسباب ضعف قاعة التعلم الذايت 9ويوضح اجلدول )

 . من وجهة نظر األمينات
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 ( أسباب ضعف قاعة التعلم الذايت9جدول رقم )

أسباب ضعف التعلم 

 الذايت

 النسبة ال النسبة نعم

ضعف املجموعات 

 املكتبية

96 37 .3 009 97 .7 

عدم توفري كتب 

مرجعية: )معاجم 

. . . قواميس موسوعات

 . الخ(

56 30 .6 079 98 .0 

عدم احتواء املركز عىل 

 . قاعة لتعلم الذايت

06 01 .3 099 86 .7 

عدم تعاون املعلمني مع 

 . أمينة املصادر

37 71 048 81 

عدم وجود وقت فراغ 

للطالبات يف أثناء اليوم 

 . الدرايس

59 31 .3 076 96 .7 

عدم مرونة اعإدارة 

بالسامح للطالبات بزيارة 

 . املركز

07 9 .5 073 63 .5 

عدم وجود حصة 

خمصصة للقراءة يف 

 . املركز

59 31 .3 076 96 .7 

 7. 96 076 3. 31 59 . عدم توفري إنرتنت

 0. 87 057 8. 07 33 . قلة التجهيز املكتبي

قلة أجهزة احلاسب 

 . اآليل

57 78 .0 033 70 .6 

ضعف خدمة اعإحاطة 

 . اجلارية والتسويق

8 4 .3 077 65 .7 

ويتضح من اجلدول أعاله أن أهم أسباب الضعف قلة تنمية 

، إضافة إىل قلة التجهيز التقني، وعدم وجود وقت كاٍف املجموعات

 . للطالبات الستخدام املراكز

( توزيع استخدام قاعة التعلم الذايت 7ويوضح الشكل رقم )

 . عىل املركز خالل الفصول الدراسية الستة

( توزيع استخدام قاعة التعلم الذايت خالل الفصول 7شكل رقم )

 الدراسية الستة

 

لك أن أعداد املرتادين عىل املراكز يف الفصل الثاين من ويتضح من ذ

هـ أعىل من بقية الفصول الدراسية، والسبب يف ذلك 0437 -0439عام 

أن وضع املركز كان أكثر استقراًرا من الفصول الدراسية يف األعوام 

هبا بتقاعد، أو  الالحقة من حيث وجود الكوادر البرشية وعدم ترسُّ

باء تدريسية ترصفهن عن مزاولة أمانة املركز، إضافة تكليف األمينات بأع

إىل تزويد املراكز بأوعية حديثة يف هذا الوقت، ونر  انخفاض النسبة يف 

الالحقة نظًرا لتقاُدم األوعية وعدم تكرار التزويد مرة  الفصول الدراسية

أخر ، كذلك كانت نوعية املواد املزودة غري مالئمة الحتياجات 

 . تتطلب صيانة دورية اُدم أجهزة احلاسب والتيالطالبات، وتق

 قاعة التعلم اجلامعي: -3

متوسط تفعيل مراكز مصادر التعلم لقاعات التعلم بلغ 

( زيارة صفية 38486اجلامعي يف الفصل الدرايس الواحد )

( زيارة لكل مركز يف الفصل 041للمراكز؛ أي ما يعادل )

( 3ألسبوع أو )( زيارة يف ا00الدرايس الواحد، بمعدل )

وعىل مدار . حصص يف اليوم الواحد، وهي نسبة جيدة

الفصول الدراسية الستة، والتي بلغت نسبة استخدامها 

( درًسا عىل مستو  املراكز بالرياض، أي بنسبة 731637)

%( من إمجايل عدد احلصص الدراسية األسبوعية 67. 93)

ح الشكل املقامة يف مركز مصادر قاعة التعلم اجلامعي، ويوض

( اآليت نسبة إشغال قاعة التعلم اجلامعي )الزيارات 4رقم )

 . الصفية( عىل الفصول دراسية الستة عىل مد  ثالثة أعوام

( نسبة إشغال قاعة التعلم اجلامعي )الزيارات الصفية( عىل 4شكل رقم )

 الفصول الدراسية الستة

 
بنسب يتضح من الشكل أعاله أن قاعة التعلم اجلامعي تستخدم 

%، وهي النسبة التي حددها قسم مصادر التعلم 51جيدة، فهي مل تقل عن 

بإدارة التجهيزات املدرسية وتقنيات التعلم يف مدينة الرياض كحد أدنى 

لالستخدام، والتي ستعمل عىل رفع النسبة يف اخلطط القادمة لتصل إىل 

اًل، هـ( قلت هذه النسبة قلي0436ونجد أنه يف عام ). % كحد أدنى81

ويرجع السبب إىل وجود عدد كبري من املراكز الشاغرة؛ إضافًة إىل التوسع 

يف توفري السبورات التفاعلية يف الفصول الدراسية؛ ممَّا قلََّل من إقبال 

 . املعلامت عىل استخدام قاعة التعلم اجلامعي يف املركز

 اخلدمة املرجعية: -4

مات  د  مات املرجعية من أهم اخل  د  ْ     تعد اخل   ِ                      ْ  ِ التي يقدمها      

من مركز مصادر التعلم ملستفيدهيا، وبمختلف املستويات 

اعإرشاد والتوجيه ملكان وجود املعلومة والدعم الفني 

لتشغيل األجهزة ومتابعة الصيانة األولية إىل املستويات العليا 

من اخلدمة املرجعية، وهي تدريب املستفيدين عىل الربامج 

مني ومعاونتهم يف إنتاج املواد التقنية احلديثة، ومشاركة املعل
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التعليمية املتنوعة، وكذلك توفري أدوات إسرتاتيجيات 

ويبني اجلدول اآليت أنواع . التدريس والتدرب عليها، إضافًة إىل تدريب الطالبات عىل أساليب البحث العلمي ومهارات الكتابة

 . اخِلْدمات املرجعية املقدمة يف مراكز مصادر التعلم

 ( اخِلْدمات املرجعية يف املراكز7) جدول رقم

 نوع اخلدمة مستو  اخلدمة
 التكرار

 نعم
 النسبة املتوسط النسبة

 مستو  بسيط

 0. 65 079 اعإجابة عن استفسارات املستفيدين

 4. 67 070 اعإرشاد ملكان الكتاب املطلوب 61% 097

 9. 80 050 البحث للمستفيدين يف قواعد املعلومات واعإنرتنت

 مستو  متقدم

 5. 53 66 "املعاجم والقواميس"تدريب املستفيدين عىل استخدام الكتب املرجعية: 

055 .4 84% 

كموقع عني، شمس، "تدريب املستفيدين عىل استخدام املواقع التعليمية الوزارية، 

 "الخ

097 61 .3 

 7. 86 095 تدريب املستفيدين عىل أساليب البحث العلمي

 9. 64 075 . املستفيدين عىل الربامج التعليمية التقنيةتدريب 

 4. 67 070 تدريب املستفيدين عىل استخدام برامج العروض التقديمية

 

ن أكثر من مينات أويتضح من اجلدول أعاله أن املراكز تقدم اخِلْدمات املرجعية بجميع مستوياهتا البسيط واملتقدم؛ حيث تشري نتائج االستبانة املوجهة لأل

 . % يقدمن اخلدمة املرجعية باملستو  املتقدم84% يقدْمن اخِلْدمات املرجعية باملستو  البسيط، و61

أما بالنسبة لعدد مرات تقديم هذه اخِلْدمات 

للمستفيدين، أو بعبارة أخر  ما نسبة املستفيدين من هذه 

 اخلدمة املرجعية من منسوبات املدرسة، فتشري الدراسة احلالية

أن النسبة متدنية؛ حيث مُجِع عدد اخِلْدمات املرجعية املقدمة 

ملنسوبات مدارس البنات يف مدينة الرياض عىل مدار 

( عملية؛ أي: 096114السنوات الثالث، وبلغت )

( عملية يف الفصل الدرايس الواحد، وقد يتضح من 78097)

خالل التحليل اعإحصائي تدين إقبال املستفيدين عىل اخلدمة 

. 1ملرجعية يف مراكز مصادر التعلم؛ حيث وصلت النسبة إىل ا

لكل فرد من أفراد جمتمع املدرسة، ومل تصل إىل النسبة  49

املطلوبة الذي وضعها قسم مصادر التعلم بإدارة التجهيزات 

 املدرسية وتقنيات التعلم وهي 

(، أي أنه جيب أن حتصل كل منسوبة من 5إىل  0)

مة مرجعية من مرة إىل مخس مرات منسوبات املدرسة عىل خد

ويوضح الشكل رقم . يف الفصل الدرايس الواحد كحد أدنى

 . ( اآليت توزيع اخِلْدمات عىل مدار الفصول الدراسية الستة9)

مات عىل مدار الفصول الدراسية الستة9شكل رقم ) د  ْ                                  ( توزيع اخل   ِ           . 

 
يدين يتضح من الرسم أعاله أن تقديم اخِلْدمات املرجعية للمستف

بتقدم وازدياد، وقد يشري ذلك إىل وضوح مفهوم اخلدمة املرجعية لد  

األمينات أكثر مما سبق، وإىل اكتساهبن اخلربة واملهارة التي أدت إىل رفع 

 . النسبة تدرجييًّا كام هو واضح

وتشري نتائج استفتاء األمينات عن أسباب ضعف 
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مات املرجعية للمستفيدين إىل ما يأيت: د  ْ                                  اخل   ِ   

  الغالبية من األمينات أنه ليس هناك ضعف يف تر -0

اخِلْدمات، وهنَّ هنا عىل فئتني: الفئة األوىل تر  أن 

اخلدمة املرجعية يف مركزهن جيدة، وتر  الفئة األخر  

اخلدمة يعد تفعياًل جيًدا هلا، أن هذا احلد األدنى من 

 . إىل تصحيح مفاهيم يف هذا اجلانبوهبذا هن حيتجن 

ب الضعف انشغال األمينة بأعباء أخر  من أهم أسبا -7

متنعها من التفرغ لتقديم اخِلْدمات املرجعية، كإسناد 

مواد تدريسية هلا، إضافة إىل أعامل املركز بدون وجود 

ويفصل اجلدول أدناه أسباب ضعف . مساند إداري هلن

 . اخلدمة من وجهة نظر األمينات

 ( أسباب ضعف اخِلْدمات املرجعية8جدول رقم )

د مات املرجعيةأ ْ            سباب ضعف اخل   ِ            
 ال نعم

 النسبة التكرار النسبة التكرار

ضعف تأهيل األمينة بأساليب اخلدمة 

 . املرجعية
8 4 .3 077 65 .7 

عدم توفري أدوات مساعدة لتقديم 

 . اخلدمة
50 77 .9 034 77 .4 

 7. 71 031 7. 76 55 . عدم طلب املستفيدين للخدمة

 9. 97 075 4. 37 91 ل أخر انشغال األمينة بأعام

ومن اخِلْدمات األخر  التي تقدمها مراكز مصادر التعلم 

للبنات بالرياض جمموعة من الربامج واألنشطة، وهي عىل 

نوعني: برامج مستمرة وهي برامج إلزامية من قسم املصادر 

يف إدارة التجهيزات املدرسية، باعإضافة إىل الربامج املتغرية 

ىل حسب احتياجات املدرسة واخلطة التي والتي تتجدد ع

ومن . ترسمها هلا قائدة املدرسة بالتعاون مع أمينة املصادرة

 الربامج املستمرة اعإلزامية ما يأيت:

ال ملراكز مصادر التعلم: -أ   برنامج االستخدام الفعَّ

وهيدف هذا الربنامج إىل تدريب منسوبات املدارس عىل  -ب 

 –مريا وثائقية كا-أجهزة املركز من )سبورة ذكية 

(، وذلك ضمن خطة مرسومة عىل ثالث اآليل احلاسب

% جلميع 011سنوات، بحيث تكون نسبة التدريب 

 . منسوبات املدارس

برنامج املهارات الكتابية: وهيدف هذا الربنامج إىل  -ج 

تدريب الطالبات عىل املهارات الكتابية من خالل تقديم 

ثم التدريب برناجمني، ومها: )التدريب عىل التلخيص، 

 . عىل ُأُسس البحث العلمي(

برنامج مهرجان القراءة: هيدف إىل تعزيز املهارات  -د 

القرائية وتنميتها لد  الطالبات؛ وذلك بإقامة مهرجان 

 . ملدة أسبوع يف الفصل الدرايس الواحد

برنامج إنتاج املواد التعليمية: هيدف إىل إكساب املعلامت  -ه 

 . ملوادهن وإنتاجها مهارات تصميم املواد التعليمية

 
 خدمة اعإحاطة اجلارية: -5

تقدم مراكز مصادر التعلم خدمة اعإحاطة اجلارية 

( اآليت أهم 6ملستفيدهيا بعدة طرق، ويوضح اجلدول رقم )

 . الطرق املستخدمة يف املراكز

 ( أساليب اعإحاطة اجلارية املستخدمة يف املراكز6جدول رقم )

 عةوسيلة اعإحاطة اجلارية املتب
 ال نعم

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 9. 90 004 4. 38 70 . تصوير املواد وإرساهلا هلم مبارشة

 79 48 74 037 . اعإعالم بطريقة شفوية مبارشة

اعإعالم عن طريق الربيد 

 . اعإلكرتوين
00 9 074 64 

اعإعالم عن طريق وسائل التواصل 

 . االجتامعي
071 95 95 35 

ن طريق لوحة اعإعالنات اعإعالم ع

 . اخلاصة باملركز
093 88 77 07 

اعإعالم عن طريق الشاشة 

 . اعإلكرتونية خارج املركز
57 78 033 77 

 35 94 95 070 . اعإعالم عن طريق اعإذاعة املدرسية

يوضح اجلدول السابق أن أكثر الوسائل املستخدمة يف عملية إعالم 

الم عن طريق لوحة اعإعالنات اخلاصة املستفيدين بجديد املركز هي اعإع

 . %74%، يليها اعإعالم بطريقة شفوية مبارشة بنسبة 88باملركز بنسبة 

 

 إعداد التقارير يف مراكز مصادر التعلم:

تعد التقارير اعإحصائية من املهام األساسية ألمينة مركز 

مصادر التعلم، والتي تعكس مد  تنفيذ الوظائف األساسية 

ر وخاصًة الوظيفة الثالثة؛ وهي تقديم اخِلْدمات ملركز املصاد

وهي من مهام أمينة مصادر التعلم كام نص . للمستفيدين

عليها الدليل التنظيمي واعإجرائي لشاغيل الوظائف التعليمية 

( ونصه ما يأيت: من مهام 3الصادر من وزارة التعليم بند )

ه: ( 78وبند ). "إعداد التقارير الدورية"أمني املصادر  ونصُّ

إعداد إحصاء نشاطات مركز مصادر "من مهام أمني املصادر 

التعلم؛ وذلك بتدوين املعلومات اخلاصة بذلك، وإعداد 

تقرير فصيل عن النشاط يف املركز وإرساله عإدارة تعليم 

وبدأ استخدام التقارير الفصلية منذ نشأة مراكز . الرياض
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، وكانت هـ وحتى اآلن0477مصادر التعلم بالرياض عام 

هـ ضعيفة؛ باعتبار أنه ورقّي 0477نسبة االستخدام منذ عام 

ويوضح اجلدول رقم . وال تتم متاَبعة الرفع وال التحليل أيًضا

                              َ                     ( اآليت نسبة االهتامم بالرفع واملتاب عة للتقارير الفصلية 01)

 . الصادرة عن مراكز مصادر التعلم للبنات بمنطقة الرياض

قارير الفصلية الصادرة عن مراكز مصادر ( نسبة الت01جدول رقم )

 التعلم للبنات بمنطقة الرياض

 الفرتة الزمنية
التقارير 

 الفصلية

 إمجايل

 املراكز
 النسبة

0439- 

 هـ0437

الفصل الدرايس 

 )األول(
065 759 

79 .

07 

الفصل الدرايس 

 )الثاين(
774 759 

87 .

51 

0437- 

 هـ0438

الفصل الدرايس 

 )األول(
703 759 

83 .

71 

الفصل الدرايس 

 )الثاين(
709 759 

84 .

38 

0438-

 هـ 0436

الفصل الدرايس 

 )األول(
061 774 96 .3 

الفصل الدرايس 

 )الثاين(
087 774 98 .7 

 774 714 املتوسط احلسايب
74 .

45 

إَِذْن يتضح من اجلدول أعاله أن نسبة متوسط عدد التقارير الفصلية 

علم بإدارة التجهيزات املدرسية هي: التي تصل إىل قسم مصادر الت

%( من تقارير مراكز مصادر التعلم عىل مستو  مدارس البنات 74)

% باعتبار أهنا مهمة أساسية 011بالرياض، والتي من املفرتض أن تكون 

من مهام أمينة مصادر التعلم املتعاَرف عليها يف أدبيات املوضوع، وكذلك 

اغيل الوظائف التعليمية كام ذكر سابًقا، نصَّ عليها الدليُل التنظيميُّ لش

وهي معيار ُتقيَّم أعامل األمينة عليها يف استامرة األداء الوظيفي، وقد 

 يكون من أسباب عدم إرسال بعض املراكز للتقارير الفصلية ما يأيت:

وجود مكان شاغر لبعض مراكز مصادر التعلم؛ وذلك بإسناد مواد  -0

أن املقررات الدراسية تعاين من تدريسية ألمينة املصادر، خاصة 

 . العجز يف معلامهتا يف املدة الزمنية التي ُأقيمت هبا الدراسة احلالية

–متتع بعض األمينات بإجازات قبل هناية الفصل: )إجازة وضع  -7

 . (، ويعد التقرير يف هناية الفصل الدرايسمرضية - أمومة

 

مصادر  معوقات تقديم ِخْدمات املعلومات يف مراكز -ثانًيا

 التعلم:

عىل الرغم من اجلهود املبذولة من الوزارة والعاملني هبا 

يف مراكز مصادر التعلم؛ إال إن هناك بعض املشكالت 

ولقد . واملعوقات التي حتول دون االستفادة من ِخْدماهتا

طرحتا الباحثتان جمموعة من األسئلة عىل أمينات املصادر 

دارية والفنية( لتقديم للتعرف عىل املعوقات: )التقنية واعإ

  اخِلْدمات املعلوماتية، وهي عىل النحو اآليت:

 

 معوقات تقنية:. أ

ويقصد هبا املعوقات اخلاصة باألجهزة والشبكات وما 

وجود معوقات تقنية متنع من "نحوها، وُسئلت األمينات عن 

؛ فكانت اعإجابات أن "تقديم اخِلْدمات املعلوماتية يف املراكز

مينات يرون أنه ال توجد معوقات تقنية متنع من % من األ73

% منهم وجود معوقات تقنية متنع 77تقديم اخِلْدمات، وير  

من تقديم اخِلْدمات املعلوماتية، وهي مفصلة يف اجلدول رقم 

 ( اآليت: 00)

 ( معوقات تقنية00جدول رقم )

 النسبة ال النسبة نعم معوقات تقنية

 7. 97 005 8. 38 71 . عدم توفري إنرتنت

 7. 97 009 3. 37 96 . ضعف اعإرسال يف اعإنرتنت

 7. 87 053 3. 07 37 . عطل يف أجهزة املركز

 7. 96 078 8. 31 57 . عدم توفري صيانة لألجهزة ودعم هلا

 6. 84 057 0. 05 78 . عدم توفري جتهيز تقني

 7. 79 047 3. 73 43 . ضعف توفري جتهيز تقني وقلته

يوضح أن عدم توفري اعإنرتنت أو ضعف اتصاله  أعالهو اجلدول 

 . يعد من أهم املعوقات التقنية التي تواجهها مراكز مصادر التعلم

 

 املعوقات اعإدارية:. ب

ويقصد هبا عدم وعي وتفهم اعإدارة أو املعلامت ألمهية 

املركز، وكذلك عدم وعي األمينة لطريقة إدارة املركز، 

ود معوقات إدارية متنع من تقديم وج"وُسئلت األمينات عن 

. 51؛ فكانت اعإجابات أن "اخِلْدمات املعلوماتية يف املراكز

يرون أن هناك  7. 46% يرون أنه ال توجد معوقات مقابل  3

( اآليت املعوقات من وجهة 03معوقات، ويفصل اجلدول )

 . نظرهن
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 ( املعوقات اعإدارية07جدول رقم )

 النسبة ال بةالنس نعم املعوقات اعإدارية

قلة وعي إدارة املدرسة 

بأمهية مركز املصادر يف 

 . التعلم

38 71 .5 047 76 .5 

قلة وعي املعلامت بأمهية 

 . مركز املصادر يف التعلم

90 33 074 97 

قلة وعي املرشفات 

الرتبويات بأمهية مراكز 

 . مصادر التعلم يف التعلم

04 7 .9 070 67 .4 

ضعف تأهيل املعلامت 

ستخدام أجهزة مركز با

 . مصادر التعلم

74 03 090 87 

موقع املركز بعيد عن 

 . املستفيدين

07 7 098 61 .8 

تغيب األمينة وعدم توفري 

 . بديل هلا

04 7 .9 070 67 .4 

يتضح من اجلدول أعاله أن أهم املعوقات اعإدارية من وجهة نظر 

 . %33داماته بنسبة األمينات هي قلة وعي املعلامت بأمهية املركز واستخ

 

 معوقات فنية:. ج

يقصد باملعوقات الفنية عمليات تنظيم أمينة املصادر 

وجود "للمعلومات وجتهيزها، وبسؤال األمينات عن 

؛ "معوقات فنية متنع من تقديم اخِلْدمات املعلوماتية يف املراكز

%( يرون أنه ال توجد معوقات فنية 76فكانت اعإجابات )

%( يرون 70خِلْدمات املعلوماتية مقابل )تضعف من تقديم ا

وجود معوقات فنية تضعف من تقديم اخِلْدمات، ويوضح 

 ( اآليت ذلك: 04اجلدول )

 ( املعوقات الفنية04جدول رقم )

 النسبة ال النسبة نعم املعوقات الفنية

 65 079 5 6 . ضعف تنظيم املركز

ضعف يف التسويق 

 . خِلْدمات املعلومات

00 9 074 64 

عدم توفري إحاطة جارية 

 . بجديد املركز

9 3 .3 076 69 .7 

عدم توفري قنوات اتصال 

تقنية أو تقليدية بني أمينة 

 . املصار واملستفيدين

03 7 077 63 

ضعف تدريب األمينة 

بِخْدمات املعلوماتية 

 . وتأهيلها

00 9 074 64 

تصال يتضح من اجلدول أعاله أن أهم األسباب عدم توفري قنوات ا

% من إمجايل من ير  أن هناك معوقات 79بني األمينة واملستفيدين بنسبة 

 . فنية

 

 التصور املقرتح لتقديم اخِلْدمات املعلوماتية:-ثالًثا

من خالل االطالع عىل اعإنتاج الفكري يف جمال مراكز 

مصادر التعلم، إضافًة إىل التعرف عىل الواقع احلايل ملراكز 

رف عىل معوقات تقديم اخِلْدمات مصادر التعلم، والتع

املعلوماتية؛ سنعرض هنا املقرتحات التطويرية للِخْدمات يف 

 مراكز مصادر التعلم، وهي كام يأيت:

 

 خدمة اعإعارة:-أ

  جيب تفعيل هذه اخلدمة يف املراكز بجميع أنواعها: إعارة

 . داخلية وخارجية

  بيق تفعيل خدمة اعإعارة بني املكتبات عن طريق إجياد تط

يتيح تبادل الكتب بني املدارس عىل مستو  مكاتب 

 . اعإرشاف الرتبوي

 وضع سياسة إعارة واضحة للمستفيدين ويف مكان بارز . 

 إصدار بطاقات إعارة للطالبات . 

 التشجيع عىل اعإعارة بإجراء مسابقات للطالبات . 

 االهتامم بتنمية املجموعات باستمرار . 

 ة للطالبات ورفعها دراسة االحتياجات املعلوماتي

 . للمسؤولني

  تبادل الكتب غري املناسبة للفئة العمرية يف تلك املرحلة

مع مدارس أخر  تناسبها هذه الكتب؛ كتبادل القصص 

املناسبة لألطفال وموجودة يف املدارس الثانوية مع مركز 

 . مصادر ابتدائي وهكذا

  التسويق واعإعالن عن الكتب احلديثة يف املركز بأسلوب

 . وشكل جذابني

  تسجيل مجيع عمليات اعإعارة يف النظام اآليل املستخدم

 . يف املركز، كنظام نور مثاًل 

  ،إعداد تقارير شهرية وفصلية عن عمليات اعإعارة

 . وعرضها عىل قائدة املدرسة واملرشفة الرتبوية

  إعداد اخلطط العالجية والتطويرية للرفع، والتشجيع عىل

 . عملية اعإعارة

 

 خلدمة املرجعية:ا-ب

  تدريب األمينات عىل برامج يف اخِلْدمات املرجعية ويف

 . جمال التقنية املعلوماتية
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  ،توفري أدوات مساعدة لألمينات لتقديم اخلدمة املرجعية

كاعإنرتنت وقواعد املعلومات وبرامج اخلدمة املرجعية 

 . اعإلكرتونية املحلية أو العاملية

 اخِلْدمات املرجعية  دراسة احتياج املستفيدين من

 . وتوفريها

 تقديم اخِلْدمات املرجعية بنوعيها البسيط واملتقدم . 

  التوضيح ملجتمع املستفيدين أن من مهام أمينة املصادر

 . تقديم اخِلْدمات املرجعية

  حفظ التساؤالت التي تِرد لألمينة لتكون قاعدة

معلومات يمكن االستفادة منها ومشاركتها مع مراكز 

 . املعلومات األخر  مصادر

  تقديم اخلدمة املرجعية من خالل العمل ضمن شبكة

وطنية أو دولية لالستفادة من مصادر املعلومات 

 . املوجودة

  تسجيل مجيع عمليات اخلدمة املرجعية يف النظام اآليل

 . املستخدم يف املركز، كنظام نور مثاًل 

  إعداد تقارير شهرية وفصلية عن عمليات اخلدمة

 . عية، وعرضها عىل قائدة املدرسة واملرشفة الرتبويةاملرج

 

 خدمة اعإحاطة اجلارية:-ج

  تصفح أمينة املصادر ومراجعتها للكتب واملصادر التي

 . ترد إىل مركز املصادر للتسويق واعإعالن عنه

  انتقاء املواد واملحتويات َوفًقا لالحتياجات واالهتاممات

 . املوضوعية للطالب واملعلمني

 دام عدة طرق للتسويق وإعالم املستفيدين بجديد استخ

 املركز، ومنها ما يأيت:

 اعإعالم عن طريق الربيد اعإلكرتوين . 

 اعإعالم عن طريق وسائل التواصل االجتامعي . 

  اعإعالم عن طريق لوحة اعإعالنات اخلاصة

 . باملركز

  اعإعالم عن طريق الشاشة اعإلكرتونية خارج

 . املركز

 ق اعإذاعة املدرسيةاعإعالم عن طري . 

 تصوير املواد وإرساهلا هلم مبارشة . 

 اعإعالم بطريقة شفوية مبارشة . 

 

 

 

 خدمة البحث واالطالع:-د

  توفري مصادر املعلومات التقليدية واعإلكرتونية املناسبة

 . للمستفيدين

  توفري أجهزة احلاسب اآليل ليستخدمها املستفيدون يف

 . البحث واالطالع

 ت املستفيدين يف هناية العام الدرايس دراسة احتياجا

 . ورفعها للمسؤولني

  إنشاء بوابة إنرتنت خاصة ملراكز مصادر التعلم، تتضمن

مقتنيات مجيع املراكز؛ لتسهيل عملية اعإعارة التبادلية، 

وكذلك املواقع التعليمية الوزارية ومصادر املعلومات 

 . اعإلكرتونية األخر  كموقع عني وشمس وغريمها

 شاء شبكة بني حاسبات املركز كربنامجإنNetsupport 

 . واملستخدم حالًيا يف بعض املراكز

  االهتامم بسجل الرتدد واخلاص بإحصاءات عدد

 . املستفيدين وهدفهم من الزيارة

  استخدام النظام اآليل املتوافر يف املركز لتسجيل عمليات

 . الرتدد اليومي

 صل درايس، حتليل سجل الرتدد بنهاية كل شهر أو ف

والتعرف عىل اجتاهات املستفيدات واهتامماهتن وأغراض 

 . استخدامهن للمركز من أجل تلبية احتياجاهتن مستقبليًّا

  تشجيع الطالبات باستخدام قاعة التعلم الذايت طوال

 . اليوم الدرايس

  ،رضورة وجود األمينة يف املركز بجميع األوقات

 . وخاصة وقت فسحة الطالبات

 واد املكتبية وتصنيفهافهرسة امل . 

 تنظيم املركز وهتيئته جلذب الطالبات إليه . 

  تعاون األمينة مع املعلامت عإجياد أنشطة داعمة

 . الستخدام قاعة التعلم الذايت

  تشجيع املعلامت عىل استخدام كلتا القاعتني اجلامعي

والذايت وقت الدرس، وذلك من خالل تضمني أنشطة يف 

 . أثناء الدرس

 د أنشطة وبرامج من أجل تشجيع قاعة التعلم إعدا

 . الذايت

  التسويق واعإحاطة اجلارية للمقتنيات احلديثة والربامج

 . التعليمية املتوافرة يف املركز وأنشطة املركز

  االهتامم بالتدريب الفردي وعقد جلسات استشارية

 . للمستفيدين
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  ،التدريب عىل استخدام مصادر املعلومات وأجهزة املركز

 . كالسبورة التفاعلية والكامريا الوثاقية وغريها

 

ص النتائج والتوصيات:  ملخَّ

 

 تتلخص نتائج الدراسة يف اآليت:

  73نسبة إنشاء مراكز مصادر التعلم يف الرياض للبنات %

 . من إمجايل عدد املدارس بمدينة الرياض

  ترتكز مراكز مصادر التعلم يف شامل الرياض أكثر من بقية

 . يليها البديعةاملناطق، 

  أغلب مساحة مراكز مصادر التعلم للبنات بالرياض هي

%، ثم 30%، يليها فئة )ب( بنسبة 37من فئة )ج( بنسبة 

 . %04%، وأخرًيا فئة )د( بنسبة 08فئة )أ( بنسبة 

  ضْعف معدالت اعإعارة يف مراكز مصادر التعلم، وهذا

فعيل يتوافق مع دراسة العايد التي أشارت إىل أن نسبة ت

% من املراكز من وجهة نظر أمينات 03اعإعارة هي 

 . املصادر

  من أهم أسباب ضعف اعإعارة تقادم األوعية وغري

 . مناسبتها للمستفيدين

  تفّعل معظم املراكز اعإعارة الداخلية واخلارجية بنسبة

59 .7% . 

  حتتوي أغلب مراكز مصادر التعلم عىل قاعة التعلم الذايت

كز مصادر التعلم بمدارس البنات % من مرا89بنسبة 

 . بالرياض

  ضْعف جمموعات قاعة التعلم الذايت ونقص شديد يف

 . املراجع واملصادر وقلة عمليات التزويد

  ل قاعة التعلم اجلامعي بمعدالت جيدة يف مراكز ُتفعَّ

 . مصادر التعلم بمدارس البنات بالرياض

 ط واملتقدمتقدم املراكز اخِلْدمات املرجعية بنوعيها البسي . 

  ير  أغلب أمينات املصادر عدم وجود ضعف يف اخلدمة

 . املرجعية

  ضْعف يف اخِلْدمات املرجعية التي تقدم للمستفيدين؛

وبذلك حتتاج األمينة إىل التدريب عىل اخِلْدمات املرجعية 

 . وطرق تقديمها

  أكثر أساليب اعإحاطة اجلارية استخداًما لوحة

 . اعإعالنات

 ات تقديم اخِلْدمات املعوقات اعإدارية، من أهم معوق

 . وخاصًة قلة وعي املعلامت بأمهية املراكز بالتعليم

  َتُعدُّ مراكز مصادر التعلم تقاريَر مفصلة فصلية، ويتابعها

 . قسم املصادر بإدارة التجهيزات املدرسية بالرياض

 

 التوصيات:

  االهتامم بإنشاء مراكز مصادر التعلم وحتديث القديم

 . امنه

  االهتامم بتزويد مراكز مصادر التعلم بأوعية املعلومات

 . املناسبة لفئة املستفيدين

  فتح جمال قبول اعإهداءات من بعض اجلهات، كمكتبة

امللك فهد ومكتبة امللك عبد العزيز؛ للمساَعدة يف حل 

 . مشكلة ضْعف التزويد

  ن مراكز مصادر التعلم من اعإعارة وضع نظام آيّل يمكِّ

 . ادلية حلل مشكلة قلة املجموعات يف املراكزالتب

  ،َمنْح أمينات مصادر التعلم تدريًبا عىل اخِلْدمات املرجعية

 . واالهتامم بتفصيلها يف التقرير الفصيل للمراكز

  ختصيص حصص دراسية للقراء يف مراكز مصادر التعلم؛

 . للتشجيع عىل القراءة والبحث

 ر التعلم حتت إرشاف توفري ميزانية مستقلة ملراكز مصاد

 . قائدة املدرسة

 عدم تكليف أمينات مصادر التعلم بأعباء تدريسية . 

  تعيني كوادر برشية متخصصة ألمانة مركز مصادر التعلم

ِعَوًضا عن تكليف املعلِّامت بذلك، واحلاجة إليهن فيام 

 . بعد لسد عجز املواد التدريسية

 

 قائمة املراجع

املعلومات يف ظل البيئة خدمات . بامفلح، فاتن سعيد

 . م7116. القاهرة: الدار املرصية اللبنانية -اعإلكرتونية

احليلة، حممد حممود تكنولوجيا التعليم: بني النظرية 

 . م7114. عامن: دار املسرية. والتطبيق

استخدام التكنولوجيا الحديثة في  أهمية. الشويعر، خولة

عيق تفعيل التعليم دراسة الصعوبات والمعوقات التي ت

ادر التعلم في مدارس التعليم العام بالمملكة صمراكز م

األردن: املجلة األردنية للمكتبات  - العربية السعودية

 م7104. 3،ع46واملعلومات،مج

دليل مراكز مصادر . اعإدارة العامة للتجهيزات املدرسية

 هـ0438. الرياض: وزارة التعليم. التعليم
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ات يف مكتبات املدارس الثانوية تنمية املجموع. السامل، أمل

: الرياض: جامعة االمام، رسالة للبنات بمدينة الرياض

 . م7113. ماجستري غري منشورة

االجتاهات احلديثة يف اخلدمة . السامرائي، إيامن فاضل

املرجعية/ خدمات املعلومات يف املكتبات ومراكز 

يف: الندوة العلمية الثالثة عن مؤسسات املعلومات 

ن –ومات يف الوطن العريب حارضها ومستقبلهااملعل : عامَّ

 م0665. 734-715 ص األردنية، املكتبات مجعية

. إدارة مراكز مصادر التعلم. سالمة، عبد احلافظ جممد

 م0665. االردن: دار الفكر

مراكز مصادر التعلم بمدارس البنات . السليامن، هنلة خليل

: دراسة ربية السعوديةالثانوية باملنطقة الغربية باململكة الع

 . م7105. القاهرة جامعة: القاهرة –ميدانية 

واقع مصادر التعلم باملرحلة . الرشهان، مجال عبد العزيز

الثانوية للبنات بمدينة الرياض باململكة العربية 

. ، الرياض: جملة العلوم الرتبوية والنفسيةالسعودية

 . م7110

باملكتبات ومراكز  وسائل االيضاح. رشيف، حممد عبد اجلواد

. مرص: العلم وااليامن للنرش. مصادر املعلومات

 . م7100

االطار املرجعي الشامل ملراكز . الصالح، بدر؛ املانعي، عبداهلل

الرياض: مكتب الرتبية العريب لدول . مصادر التعلم

 م7113. اخلليج

أسس وأساليب التعليم . عامر، طارف؛ املرصي، إهياب

 م7103. ار العلوم للنرشالقاهرة، د. الذايت

َحة لتطوير خدمات مراكز مصادر . العايد، أمل خطة مقرَتَ

التعلم بمدارس مكتب التعليم للبنات بالرياض: 

الرياض: جامعة امللك سعود، رسالة ماجستري غري 

 . م7109منشورة ، 

مراكز مصادر التعلم: . عبدالعليم ، أسامة؛ االمحري، عبداهلل

. االسكندرية: حورس الدولية. رهتاماهيتها ومهامها وإدا

 م7100

مصادر . عبداهلادي، حممد فتحي؛ حممود، أسامة السيد

وخدمات املعلومات املرجعية يف املكتبات ومراكز 

 م7119. القاهرة: املكتبة االكاديمية. املعلومات

خدمات املعلومات باملكتبات املتخصصة . عثامن ، غادة طة

سة حالة مكتبة مركز من وجهة نظر املستفيدين: درا

دراسة  -ركائز املعرفة للدراسات والبحوث باخلرطوم 

 م7108. السودان: جملة االداب النيلني. تقيمية

تصور مقرَتَح لتطوير مراكز . عفيفي، حممد عبد الرمحن كامل

مصادر التعلم بمدارس املنطقة الرشقية باململكة العربية 

لة كلية الرتبية مرص: جم. السعودية يف ضوء مدخل النُُّظم

 م7104. 68، ع 75)جامعة بنها( مج 

أساسيات خدمات املعلومات . عليان، ربحي مصطفى

ن: الدار  -. للمكتبات ومؤسسات املعلومات عامَّ

 . م7107. املنهجية

 . م7101. األردن: اليازوري. مصادر التعلم. عليان، ربحي
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رؤية القائمني باالتصال يف القنوات الفضائية لتأثري البث املبارش عىل تطور الوظيفة اإلخبارية 

 للقنوات )دراسة كيفية(

 بن حممد بن صالح احلديثي زياد

  جامعة امللك سعود -األستاذ املساعد بقسم اإلعالم، كلية اآلداب 

 (هـ8/4/8448هـ، وقبل للنرش يف 81/1/8441)قدم للنرش يف 

 

يعترب البث املبارش للربامج أكثر تأثريًا عىل اجلمهور خاصة ملا يقال فيها من أفكار وآراء قد ال يكون  :البحث ملخص

معدا هلا مسبقا وما حيدث فيها من مواقف طارئة وأفكار متنوعة، لذلك اعترب الباحث قناة العربية يف هذه الدراسة 

 ية. ممثلة للقنوات اإلخبارية يف الوطن العريب ملا هلا من أمه

وهدفت الدراسة إىل ربط التوجهات التي تقف وراء قلة البث املبارش للربامج اخلاصة بقناة العربية، والتعرف عىل 

أسباب قلة الربامج التي تبث عىل اهلواء، والتعرف عىل رؤية القائمني باالتصال لتأثري بث الربامج اإلخبارية عىل 

 معدالت مشاهدة هذه الربامج. 

راسة من الدراسات الوصفية التحليلية، وقد استخدمت هذه الدراسة أسلوب املقابلة املقننة كأحد وُتعد هذه الد

 أساليب البحث الكيفي. 

وأسفرت النتائج عىل أنه ال توجد أية مؤسسة إعالمية تتمتع بدرجة حرية كاملة فيام تقدمه من برامج، سواء أكانت 

هامش احلرية يف التعبري والطرح يف املؤسسة اإلعالمية كلام كانت أقرب مسجلة أم يتم بثها بشكل مبارش، فكلام ارتفع 

للمصداقية واحليادية. كام تؤكد نتائج الدراسة أن بث الربامج عىل اهلواء جيعلها تصنف باعتبارها أكثر جرأة يف طرح 

القناة متثيل كافة التيارات القضايا املختلفة مما يزيد من متابعيها. وأشارت الدراسة إىل أنه من الرضوري أن تراعي 

 .الفكرية والسياسية، ليساعد ذلك عىل ترسيخ مصداقية القناة

 .القائم باالتصال، القنوات الفضائية، البث املبارش، الوظيفة االخبارية: املفتاحيةالكلامت 
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Live Broadcast Effect On Improving TV Channels' News Reporting Role: View 

Of Communication Practitioners At Satellite Channels (Qualitative Study) 
 

Zeyad Mohammed Saleh Alhedaithy 
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(Received:18/8/1440H , Accepted for publication 1/4/1441H) 

 
Abstract: Programs’ live broadcasting has a greater impact on viewers because the different ideas, various views, 

and unplanned situations are immediate and spontaneous. Based on the significant role played by Al-Arabia 

Channel, the researcher took it as a typical example of news channels in the Arab world. The study aims to 

examine the attitudes behind the small number of live broadcasting programs on Al-Arabia, the small number of 

live programs, and the views held by those in charge with regard to the impact of news programs on ratings. 

This analytical descriptive study uses standardized contrastive method as one of qualitative methodologies. The 
results show that no media institutions have full freedom in its programs whether they are recoded or live. The 

higher margin of freedom of expression and speech is the more credible and objective this media institution is.  

The results also show that live broadcasting makes programs classified as more daring in dealing with different 
issues. This will lead to an increase in the number of viewers. The study shows that the channel should take into 

account the representation of all intellectual and political trends because this will enhance its credibility. 

Keywords: caller, satellite channels, live broadcast, news function. 
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 العام للدراسة: اإلطار

 مقدمة:

يف القيام  قامت وسائل اإلعالم املتنوعة بدور مهم

للمجتمع  الثقافية تعزيز الذاتية بوظيفتها التثقيفية هبدف

العريب والعاملي؛ مما ساعد عىل رسعة وترية التغريات العاملية 

وسائل  تقنيات يف اهلائل خصوًصا يف ظل التطور املعارصة،

لعل من أهم هذه الوسائل طرق اإلعالم واالتصال. و

االتصال البث املبارش والذي يشمل كثري من الربامج املتنوعة 

كالثقافية والرتفيهية واإلخبارية والتعليمية... وغريها. يف هذا 

( أنَّ األجهزة اإللكرتونية 2182السياق يؤّكد )العبداهلل 

واألقامر الصناعية استطاعت يف السنوات األخرية أن جتعل 

مهور أكثر اهتاممًا وإقباالً عىل الربامج الفضائية وبشكل اجل

 غري مسبوق. 

ويعدُّ التلفزيون من أهم الوسائل يف جذب االنتباه وإثارة 

االهتامم، حيث تشري الدراسات املتعددة أنه يستحوذ عىل 

اهتامم كامل من اجلامهري أكثر من الوسائل األخرى العتامده 

ا نستطيع أن نصف التلفزيون عىل حاستي السمع والبرص؛ لذ

، ((Briggs,2010بأنَّه من أهم االخرتاعات يف العرص احلديث

، أنَّه عىل الرغم من ظهور وسائل (  Miller,2010ويضيف )

اتصال عديدة ومتقدمة نتيجة للتطور التقني يف جمال 

االتصاالت كاإلنرتنت فإنَّ التلفزيون ما زال يمثل عنرصًا 

ور، بل إنَّ وسائل االتصال األخرى تعتمد مهاًم يف حياة اجلمه

عىل ما ينتجه التلفزيون كي يبث يف الوسائل األخرى. 

وتكمن قوة هذا التأثري بعد التطور امللحوظ يف البث املبارش 

وظهور األقامر الصناعية، والتي أدَّت إىل تقدم التلفزيون يف 

انب تلبية احتياجات املشاهدين ورغباهتم ال سيام املتعلق باجل

اإلخباري؛ ملا يتمتع به من فورية يف البث أدَّت لزيادة واقعيته، 

ونالحظ وجود تقارٍب بني القنوات الفضائية والتكنولوجيا 

التي متثل األداة األساسية يف تطوير الوظيفة اإلخبارية، إضافة 

إىل املتلقي الذي أصبح يفرض نفسه كمتغري بارز بني التقنية 

الفضائية، وبخاصة اإلخبارية منها من والتطوير يف القنوات 

حيث إنتاج الربامج اإلخبارية واحلوارية التي تبث عىل اهلواء 

أو املسجلة، مما أدَّى إىل العديد من التغيريات اجلوهرية التي 

طرأت عىل الطرق التقليدية يف تقديم املعلومة اإلخبارية، 

وهبذا  وكيفية تلقي املُشاهد لتلك املعلومة بشكلها اجلديد،

التطور اهلائل يف الوظيفة اإلخبارية استطاعت أن تؤثر عىل 

طرق إنتاج الربامج اإلخبارية واحلوارية جوهر البحث وعىل 

كيفية عرضها عرب تلك القنوات الفضائية، وهل يوجد فروق 

لة لدى املُشاهد ومدى  بني الربامج املبارشة والربامج املسجَّ

 تفاعله مع تلك الربامج.

القائم باالتصال عنرصًا فعاالً يف العملية االتصالية،  وُيعدُّ 

حيث ال تقل أمهيته عن العنارص األخرى يف العملية 

االتصالية، وأن نجاح االتصال يتوقف عىل توافر بعض 

الرشوط يف القائم باالتصال، أمهها: مهاراته االتصالية 

واجتاهاته، ومستوى معرفته، والنظام االقتصادي والثقايف 

ي يعمل يف إطاره، ويف هذا السياق أصبح املشاهد يبحث الذ

عن األخبار والتحليالت الصادقة واملناسبة له، بحيث تشبع 

وتضيف لديه معلومات حيتاجها. من هنا كانت الدراسة 

احلالية ملعرفة رؤية القائمني باالتصال يف القنوات الفضائية 

السيام أنَّ وأثر البث املبارش عىل تطور الوظيفة االخبارية، 

الوقت احلايل ملِئ باألحداث التي جتري عىل الساحة العربية، 

التي تتطلب من وسائل اإلعالم رسعة مواكبتها وتغطيتها يف 

ضوء منافستها مع وسائل اإلعالم اجلديد، بام يتمتع به من 

 رسعة هائلة يف تغطية األحداث أثناء وقوعها.

 

 مشكلة البحث:

تستخدمها القنوات الفضائية من أبرز األساليب التي 

ألمهيته  كوسيلة جلذب مجهور املشاهدين البث املبارش؛ ونظًرا

اجلمهور يف تفضيله  أثر عىل من حيدثه أن يمكن للربامج وما

ملشاهدة بعض القنوات الفضائية ال سيام اإلخبارية منها، 

 وذلك يف ظل تطور الوظيفة اإلخبارية للقنوات الفضائية،

 اإلعالمي النمط هلذا التطرق من البد أنه ثالباح فقد وجد

البث  حول بعض احلقائق إلظهار ويسعي بالبحث العلمي،

للربامج والتي تعززها بعض الدراسات اخلاصة  املبارش

باجلمهور والتي تبني تفضيل اجلمهور ملشاهدة برامج البث 

املبارش لبعض القنوات الفضائية كعامل جذب ألكرب نسبة 

ا وأن َّبرامج البث املبارش تكون أكثر تأثريًا مشاهدة، خصوًص 

عىل اجلمهور، ال سيام ملا يقال فيها من أفكار وآراء قد ال 

يكون معد هلا مسبقًا، وما حيدث فيها من مواقف طارئة 

 وأفكار متنوعة. 

    ً                                       ونظرا  ألن قناة العربية أصبحت إحدى أهم وسائل 

ً  اإلعالم يف العامل العريب ومصدرا  إخباريا        ً           متميزا  جلذب مجهور                          ً        

اجلمهور وذلك يف  املشاهدين للبث املبارش ومدى تأثريه عىل

 ظل تطور الوظيفة اإلخبارية، حيث أظهر بعض احلقائق

                        ً            للربامج حيث أهنا أكثر تأثريا  عىل اجلمهور  البث املبارش حول

خاصة ملا يقال فيها من أفكار وآراء قد ال يكون معد هلا مسبقا 
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مواقف طارئة وأفكار متنوعة، ولذلك  وما حيدث فيها من

اعترب الباحث قناة العربية ممثلة للقنوات اإلخبارية يف الوطن 

 .العريب ملا هلا من مميزات

موضوًعا خاًصا برؤية  الباحث اختار ذلك أجل ومن

القائمني باالتصال يف القنوات الفضائية لتأثري البث املبارش 

للقنوات، وسبب قلة الربامج عىل تطور الوظيفة اإلخبارية 

اإلخبارية املبثوثة يف القنوات الفضائية السيام القنوات ذات 

 الطابع اإلخباري.

 
 أمهية البحث:

 يرى الباحث أنَّ جوانب األمهية يف هذا البحث تتمّثل يف:

إمكانية إثراء املكتبات العربية والعاملية بموضوعها  .8

لعلمية ويستفيد منه بالتحديد اجلهات البحثية ا

 املعنية بمجال اإلعالم واالتصال.

سامت مهمة يف شخصية القائمني باالتصال، معرفة  .2

ويف الوقت نفسه التعرف عىل تعاطي قناة العربية مع 

 الربامج املبارشة.

أهنا تأيت يف الوقت الذي تنادي فيه احلكومات  .9

واهليئات واملؤمترات والندوات العلمية بأمهية تطوير 

خصوًصا الربامج املتعلقة بالبث  وسائل اإلعالم،

املبارش؛ جلذب املشاهد العريب بوجه عام والسعودي 

 بوجه خاص.

 
 أهداف البحث: 

 هيدف البحث احلايل إىل : 

رأي القائمني باالتصال عىل عملية تسجيل الربامج  .8

 وأثرها عىل حرية التعبري.

التعرف عىل أسباب قلة الربامج التي تبث عىل  .2

 اهلواء.

 البث املبارش عىل تطوير الوظيفة ا إلخبارية.أثر  .9

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 

تتبني أمهية الدراسة النظرية يف األمهية العلمية: 

 االعتبارات اآلتية:

  َّقد تثري هذه الدراسة املكتبات اإلعالمية، ومن ثم

تسهم يف سدِّ النقص يف جماالت اإلعالم، حيث تعدُّ 

إضافة علمية للدراسات املحدودة التي تناولت 

رؤية القائمني باالتصال يف القنوات الفضائية، 

وذلك لقلة الدراسات التي تناولت بالتحليل عىل 

 هذا املوضوع.

 دة اإلخبارية التي تقدمها القنوات أمهية دراسة املا

الفضائية بوجه عام، وأمهيتها يف حتقيق بعض 

أهداف القنوات الفضائية اإلخبارية بوجه خاص 

 من خالل النرشات اإلخبارية والربامج املبارشة.

  تعدُّ هذه الدراسة تطبيقًا لنتائج الدراسات البحثية

احلديثة يف جمال البث املبارش ورؤية القائمني 

للقنوات،  اإلخباريةاالتصال عىل تطور الوظيفة ب

مه من نرشات  وخصوًصا قناة العربية وما ُتقدِّ

إخبارية وبرامج مبارشة، واعتامدها عىل التكنولوجيا 

املتطورة يف مجع وعرض األخبار، وأمهية املعاجلة 

مي برامج اهلواء  اإلخبارية وكيفية تناول ُمقدِّ

بشكل مبارش للربامج  للقضايا املختلفة، وأثَّر بثها

 اإلخبارية عىل مشاهدة اجلمهور لتلك القنوات.

  م الدراسة تقيياًم موضوعيًا لألداء اإلخباري ُتقدِّ

وتفسريًا للمعاجلة اإلخبارية لقناة العربية، وتتمثل 

أمهية ذلك يف اختاذها لنوع القناة، حيث تم الرتكيز 

عىل نوعية معينة من القنوات اإلخبارية كمحاولة 

 للكشف عن توجهات تلك القنوات.

 

: تتضح أمهية الدراسة العملية يف األمهية التطبيقية

 االعتبارات اآلتية:

  وللدراسة أمهية تطبيقية فمن خالل املقابالت

املركزة بشكل معمق للقائمني باالتصال يف قناة 

العربية عىل عملية تسجيل الربامج وأثرها عىل حرية 

فة مدى موضوعية أو التعبري، والوقوف عىل معر

حتيز قناة العربية وموقعها من األحداث اجلارية، 

وأسباب قلة الربامج التي تبث عىل اهلواء، وأثر 

 .البث املبارش عىل تطوير الوظيفة ا إلخبارية

  تأيت هذه الدراسة يف ظل تطورات سياسية

عىل درجة كبرية من األمهية  -واجتامعية واقتصادية

 يف الدول العربية.

 كن االستفادة من نتائج هذه الدراسة يف تقديم يم

رؤية علمية لتطوير الوظيفة اإلخبارية للقنوات 

 الفضائية العربية.

 
 اإلطار النظري للدراسة:
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 النظرية التي تستند إليها الدراسة:

 :Gatekeepersأوالً: نظرية حارس البوابة اإلعالمية 

تقوم النظرية عىل أساس  وجود جمموعة من حراس 

البوابة يقفون يف مجيع مراحل السلسلة التي جيري بمقتضاها 

نقل املعلومات عرب الوسيلة اإلعالمية، ويتمتع أولئك 

احلراس باحلق يف أن يفتحوا البوابة أو يغلقوهنا أمام أي رسالة 

لرسالة تأيت إليهم، كام أنَّ من حقهم إجراء تعديالت عىل ا

التي ستمر، ومن ثمَّ يبحث هؤالء عن مصاحلهم يف بثِّ 

األخبار التي تناسب أجندة القناة، وجيب أن تتوافر فيها عدة 

خصائص مثل: املصداقية وزيادة الثقة بني مصدر االتصال 

واجلمهور، إضافة إىل توفر اخلربة واجلاذبية وقوة املصدر 

أن تتوافر فيه  الذي تم احلصول منه عىل املعلومة، وجيب

معايري عديدة، مثل: معايري املجتمع وعاداته وتقاليده، ومن 

ا تعتمد  ناحية أخرى فَّسَّ ديفيد مانينغ وايت هذه النظرية بأهنَّ

عىل القيم والركائز الثقافية للشخص نفسه الذي بيده بث 

اخلرب، فطريقة التفكري ختتلف من شخص إىل آخر،  هناك 

حارس البوابة منها معايري املجتمع عوامل خمتلفة تؤثر عىل 

وقيمه وتقاليده، وكذلك املعايري الذاتية للقائم باالتصال 

واملعايري املهنية للقائم باالتصال، وأخرًيا معيار اجلمهور 

 (.Shoemaker & Vos, 2009بتوقع ردود أفعاله  )

ويعود الفضل يف تطوير هذه النظرية إىل العامل النمساوي 

 عامل وكان اجلنسية، أمريكي وهو ،”لوين كرت“األصل 

م العديد من الدراسات التي تعدُّ من أعمق قدَّ  وقد نفس،

الدراسات املنهجية يف جمال نظرية حارس البوابة، ومنها 

انطلقت دراسات عديدة يف هذا الشأن، وُتبنيِّ هذه النظرية عىل 

ر املادة اإلعالمية التي ُتنرش للجمهو أنَّ  ،”لوين“حسب قول 

مترُّ عرب عدة نقاط أو بوابات، حيث يتم اختاذ العديد من 

القرارات عنها وما يتعلق بكيفية صياغتها، وقد كانت هناك 

وغريهم، أشارت إىل أنَّ  "كارتر  "و  "بريد  "دراسات لـ 

الرسالة اإلعالمية مترُّ بمراحل عديدة وهي تنتقل من املصدر 

احل السلسلة املكونة من حتى تصل إىل امللتقى، وتشبه هذه املر

عدة حلقات، فاالتصال هو جمرد سلسلة متصلة احللقات 

 وأبسط أنواع السالسل هي سلسلة االتصال املواجهي بني

فردين، أصبح للفرد سلطة أكرب يف صياغتها وإدخال العديد 

من املتغريات عليها، توضح هذه النظرية أنَّ األشخاص الذين 

ة وكيفية خروجها إىل اجلمهور، يتحكمون يف املواد اإلعالمي

يتمتعون بالنفوذ الكبري يف جمال انتقال املعلومات، كام أهنم 

يملكون سلطة التقرير الذي يامرسونه من خالل عملهم، 

 لسلوك لذلك تعدُّ نظرية حارس البوابة بمثابة دراسة منتظمة

فراد، تبني هذه النظرية أيضًا أنَّ الرسائل اإلعالمية األ هؤالء

قل من مصدرها األسايس إىل اجلمهور بعد مرورها بمراحل تنت

عديدة، وهذه املرحلة تشبه حلقات عديدة مترُّ هبا الرسالة 

اإلعالمية، وقام هبذه الدراسات جمموعة من الباحثني 

، Carter "كارتر"، وBreed"بريد"األمريكيني أمثال: 

 "وات"و  Judd "جاد"و Gieber "جيرب"، وStark "ستارك"و

White  ،(.2115وغريه )مكاوي 

 
 وظائف حارس البوابة:

حتديد املعلومات عن طريق حترير هذه املعلومات قبل  .8

 .بثها

 .زيادة كمية املعلومات عن طريق توسيع بيئتنا اإلعالمية .2

 إعادة ترتيب أو إعادة تفسري املعلومات. .9

وتؤثر يف هذه النظرية جمموعة من العوامل التي يمكن أن 

 نتائج البحث احلايل واملتمثلة فيام ييل: تتطبق عىل

  العوامل التي تؤثر عىل حارس البوابة: 

توجد أربعة عوامل تؤثر عىل عمل حراس البوابة 

 اإلعالمية وهي كاآليت:

 معايري املجتمع وقيمه وتقاليده:  .8

أي نظام ينطوي عىل قيم ومبادئ يسعى إلقرارها، 

ويعمل عىل تقبل املواطنني هلا يرتبط ذلك بالتنشئة االجتامعية 

ه  Waren Breed "وارين بريد"أو التطبع، ويرى الباحث  أنَّ

م القائم باالتصال تغطية كاملة  يف بعض األحوال قد ال ُيقدِّ

لألحداث التي تقع من حوله. وليس هذا اإلغفال نتيجة 

لتقصري أو أنَّه عمل سلبي؛ ولكن القائم باالتصال يغفل 

أحياًنا تقديم بعض األحداث إحساًسا منه باملسؤولية 

ة أو االجتامعية، وللحفاظ عىل بعض الفضائل الفردي

املجتمعية. فقد تضحي وسائل اإلعالم أحياًنا بالسبق 

الصحفي، أو تتسامح بعض اليشء يف واجبها الذي يفرض 

عليها تقديم كل األخبار التي هتم اجلامهري، وذلك رغبة منها 

يف تدعيم قيم املجتمع وتقاليده، كذلك تعمل وسائل اإلعالم 

تمع، مثل: عىل محاية األنامط الثقافية السائدة يف املج

الرأساملية، والوالء للوطن، واحرتام رجال الدين، والقضاة، 

واملجتمعات املحلية، وتوفري كبار السن والقادة، واألمهات، 

ورجال القوات املسلحة، وغالًبا ما تتجنب وسائل اإلعالم 

انتقاد األفراد الذين يقومون بتلك األدوار للتدعيم البناء 

 الثقايف للمجتمع.
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  الذاتية للقائم باالتصال:املعايري  .2

تؤدِّي اخلصائص واملسلامت الشخصية للقائم باالتصال 

دورًا يف ممارسة دور حارس البوابة اإلعالمية، مثل: النوع، 

العمر، والدخل، والطبقة االجتامعية، والتعليم، واالنتامءات 

 الفكرية أو العقائدية، واإلحساس بالذات.

 تصال:املعايري املهنية للقائم باال  .9

يتعرض القائم باالتصال للعديد من الضغوط املهنية التي 

تؤثر يف عمله، تؤدِّي إىل توافقه مع سياسة املؤسسة اإلعالمية 

التي ينتمي إليها، وتضمن املعايري سياسة الوسيلة اإلعالمية، 

 األخبار املتاحة وعالقات العمل وضغوطه.

 معايري اجلمهور: .4

: أثيل دي موال بول، الحظ عدد من الباحثني أمثال

وشوملان أنَّ اجلمهور يؤثر عىل القائم باالتصال مثلامَّ يؤثر 

القائم باالتصال عىل اجلمهور. ويؤثر تصور القائم باالتصال 

عىل نوعية األخبار التي يقدمها، وقد أظهرت الدراسات 

رضورة أن تريض وسائل اإلعالم مجاهريها اخلالصة، وأنَّ 

حاجة شديدة إىل حتديد مجهوره بدقة، وأن القائم باالتصال يف 

تصوره لذلك يؤثر عىل قرارته تأثرًيا ال يمكن أن نقلل من 

 .(2114، زغيب)شأنه 

 

ثانيًا: تأثري التطور التكنولوجي وأثرها عىل تطور الوظيفة 

 اإلخبارية لوسائل اإلعالم:

يشهد العامل يف السنوات األخرية اهتاممًا بالغًا يف استخدام 

نولوجيا يف تطوير الربامج اإلخبارية، وخصوًصا التي التك

تبث عىل اهلواء مبارشة، حيث إنَّ اجلمهور اآلن يفرض نفسه 

كمتغري بارز بني التقنية واإلبداع يف توصيل املعلومة من 

خالل تلك الربامج، مما أدَّى إىل العديد من التغيريات 

نت اجلوهرية التي طرأت عىل الطرق التقليدية التي كا

ُتستخدم من قبل، مما أدَّى إىل تأثر طرق إنتاج املعلومة 

 (.2185بو سعدة، )اإلعالمية بذلك التطور التكنولوجي 

إنَّ التطور التكنولوجي الذي شهدته الربامج اإلخبارية 

يف الفرتة األخرية هي نقلة نوعية يف تغيري عالقة اجلمهور 

ومدى تأثره بالقنوات الفضائية، وبخاصة يف عملية التلقي 

بالربامج التي ُتذاع عىل اهلواء مبارشة، وهبذا أصبحت 

التكنولوجيا املتطورة التي ُتستخدم حاليًا يف تلك الربامج 

نظامًا تقنيًا وماديًا واجتامعيًا وثقافيًا يضم قواعد واستعامالت 

 وعالقات.

إنَّ الثورة التكنولوجية التي يعيشها العامل املعارص عميقة 

(، يتضاءل 2115املعلومات واالتصال )مكاوي، يف ميدان 

أمامها كل ما حتقق من عدة قرون سابقة، ولعل أبرزها 

االندماج الذي حدث بني ظاهريت تفجر املعلومات وثورة 

، مما كان هلا أثرها   (2185االتصال اخلامسة )بو سعدة، 

الكبري عىل شكل االتصال وحمتواه وأساليب إنتاجه 

كة يف عملية اإلنتاج، وقد تأثرت صناعة واملتغريات املشرت

األخبار كأحد أشكال االتصال بالتطور التكنولوجي بصورة 

ملحوظة، والذي انعكس عىل كم ونوع املضمون وطبيعة 

اخلدمة اإلخبارية وآلية إنتاج الربامج اإلخبارية ومظهرها 

(، وينظر إىل احلاسبات عىل أهنا 2181خطاب، )النهائي 

الذي أحدث دخوهلا جمال العمل  تكنولوجيا العرص

اإلخباري اإلعالمي عدة حتوالت، ارتبط بعضها بالوسيلة 

اإلخبارية ذاهتا والعمليات املتعلقة بإنتاجها عىل املستويني 

التحريري واإلخراجي، وتكاد تكون التطورات التي حتدث 

يف جمال تكنولوجيا إنتاج املواد اخلربية، بأبعاده ومراحله 

ؤدِّي إىل انقالبات يف عامل صناعة الربامج املختلفة، وت

اإلخبارية واحلوارية، فقد مثَّلت التطورات التي دخلت 

صناعة تلك الربامج والتي يتمثل جوهرها يف إدخال 

التكنولوجيا املتطورة يف كل مراحل العمل اإلخباري، إىل 

جانب االستفادة من تكنولوجيا االتصاالت عن بعد 

 .)السلكية والالسلكية(

يعدُّ البث التلفزيوين املبارش أداة إلرسال مادة تلفزيونية 

من حمطة أرضية إىل األقامر الصناعية عرب موجات 

ميكروويف عالية الرتدد، والتي بدورها تبث املادة مرة أخرى 

( Dishللمشاهد ويستقبلها من خالل الطبق اهلوائي )

(، ومن ثمَّ تظهر Reciverباستخدام جهاز االستقبال )

الصورة عىل شاشة التلفزيون. وقد بدأت هذه التقنية يف 

منتصف السبعينات من القرن العرشين عىل يد وكالة الفضاء 

األمريكية )ناسا( وتبعها كلٌّ من كندا واليابان وأملانيا 

(. ويف هذا السياق يؤكد البكري  أنَّ البث 2114)حجاب،

 األقامر ةبواسط مبارشة الفضاء املبارش للتلفزيون يكون عرب

االصطناعية، ويصل إىل الشاشات التلفزيونية يف املنازل 

مبارشة من دون أي تدخل من قبل املسؤولني، من خالل 

 (.  2119األطباق اهلوائية املوجودة يف املنزل)البكري، 

كل ما تبثه "ويف الدراسة احلالية نقصد بالبث املبارش بأنَّه 

من موقع احلدث أو  القنوات الفضائية عرب شاشاهتا مبارشة
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من االستوديوهات املعدة؛ لذلك يف وقت التصوير نفسه، 

 ."ويشاهده اجلمهور من خالل هذه الشاشات

 

أبرز إجيابيات برامج البث املبارش يف القنوات الفضائية 

 اإلخبارية:

 واملعزولة. النائية املناطق إىل املعلومات إيصال رسعة .8

 مضموهنا حيث من للمشاهد املقدمة املادة يف التنوع .2

 املختلفة. وجماالهتا

 وأحدثها، األخبار أهم عىل باحلصول للمشاهد السامح .9

 وقوعها. فور العامل يف أحداث من جيري وما

 

 ثانيًا: السلبيات:

 والوطنية املحلية الثقافات حمل األجنبية الثقافات إحالل .8

 تأثريها. قوة بسبب هيمنتها وإبراز

 ةأيدولوجي مع تتناسب ومضامني ألهداف الرتويج .2

 الفضائية. القنوات تلك أصحاب وميول

 بام احلقائق، وقلب والصور املعلومات بعض تشويه .9

 عليها. املسيطرة األنظمة لوجيةويدأو يتناسب

 

 قناة العربية: 

بدأت البث  MBCتعدُّ قناة العربية جزًءا من جمموعة  

من مدينة ديب لإلعالم. تتسم القناة  2119شهر يف مارس 

بالطابع اإلخباري، وهذا ينعكس عىل نرشاهتا اليومية 

وبراجمها األسبوعية، وُأنشئت قناة العربية؛ لتصبح منافسًا 

لقناة اجلزيرة لتكون أكثر اعتداالً وحيادية منها، وقد بدأت 

ث نرشات رئيسة، مدة بتقديم موجز لألنباء كل ساعة وثال

كل منها ساعة يومًيا، إضافة إىل برامج احلوارات اليومية 

والتعليقات اإلخبارية عىل األحداث. أطلقت قناة العربية 

مليون دوالر شارك يف التأسيس مركز  911باستثامر قدره 

وجمموعة احلريري يف لبنان  MBCتلفزيون الرشق األوسط 

كة العربية السعودية وغريها من املستثمرين من اململ

والكويت ودول اخلليج، كان سبب إنشائها منافسة قناة 

 .  (Feuilherade, 2003)اجلزيرة اإلخبارية 

من ناحية أخرى بدأت القنوات اإلخبارية العربية 

بالظهور بعد وجود احلاجة الرضورية هلا،  حيث كان اإلعالم 

رساهلا األجنبي هو املتحكم األسايس يف صياغة األخبار وإ

للعامل العريب. نتيجة لذلك ظهرت الرغبة اجلاحمة من الدول 

العربية ملنافسة هذه املحطات األجنبية بإجياد إعالم عريب 

مستقل ينقل للمواطن العريب اخلرب بحيادية، ويطلعه عىل كل 

ما هيمه هو وخيدم قضيته. كان السبق يف ذلك لقناة اجلزيرة 

إخبارية عربية، ومن ثمَّ  كأول قناة 8336والتي بدأت عام 

انطلقت بقية القنوات األخرى كان أبرزها قناة العربية عام 

 (.2111حمل دراستنا يف هذا البحث )شاهني،  2119

وتتمثل خريطة الربامج اخلاصة لقناة العربية يف عرض 

جمموعة من الربامج الدورية واملتمثلة يف: صباح العربية، 

ى، مع تركي الدخيل، مرايا، ، يف املرمCOMبانوراما، تفاعل

، هناية األسبوع، صناعة املوت، DNAعىل خطى العرب، 

مهمة خاصة، أفالم وثائقية، الذاكرة السياسية، مقابلة خاصة، 

منارات، الشاشة الكبرية، مالمح يف الفن، حمطات، مستقبل 

الطافة، الشارع الدبلومايس، السلطة الرابعة، كل يوم كتاب 

 الوجه اجلميل، السياحة عرب العربية، من العربية، فلسطني

(، 2183قامات القصيد يف رحلته األخرية، )برامج العربية،

ومن املالحظ من خالل خريطة الربامج اخلاصة بقناة العربية 

قلة الربامج املبثوثة عىل اهلواء مبارشة رغم وجود اإلمكانات 

 التقنية واملالية مثلها مثل القنوات الفضائية اإلخبارية

األخرى،  ومن هنا جاءت أسئلة البحث لتتعرف عن سبب 

حمدودية البث املبارش للربامج يف قناة إخبارية، يظهر فيها غالًبا 

سياسيون ومثقفون هلم آراء خمتلفة نحو القضايا العربية 

 (.2183والعاملية)برامج العربية،

 

: يتناول الباحث هنا عدد من الدراسات الدراسات السابقة

مت بموضوع القنوات الفضائية ،والبث املبارش هلذه التي اهت

 القنوات وهي كاآليت:

 

أوالً: الدراسات التي تناولت الوظيفة اإلخبارية يف القنوات 

 الفضائية:

حاولت دراسة رجاء الغمراوي، التعرف عىل طبيعة 

هة،  وأساليب معاجلة القنوات الفضائية اإلخبارية املوجَّ

م واجتاه املعاجلة اإلخبارية وكذلك التعرف عىل شكل وحج

للقضايا السياسية ومدى تأثر اجلمهور هبذه الفضائيات، 

ر القضايا السياسية  وكانت من أهم نتائج هذه الدراسة تصدَّ

بني القضايا اإلعالمية والقانونية والعسكرية والثقافية 

 .(2185الغمراوي، ) واالجتامعية واالقتصادية واألمنية

(، إىل رصد وحتليل أطر 2184سعت دراسة فاضل )

املعاجلة اإلخبارية ألحداث مرص وتونس يف القنوات 

الفضائية العراقية من حيث حتديد طبيعة وسامت معاجلة 
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فضائيات الدراسة وأطر التغطية اخلربية بشكل مبارش، 

وموقف القائمني باالتصال منها ورؤيتهم اخلاصة هلا يف ظل 

لصت الدراسة إىل أنَّ تشابه األوضاع السياسية بينها، وخ

القناتني حمل الدراسة كانت نرشاهتام اإلخبارية هي التي 

اهتمت بتغطية وتأطري كل من األحداث الداخلية يف تونس 

ومرص، ومدى تفاعل اجلمهور هبا، وكذلك من خالل 

 الرشيط اإلخباري هلام.

(، املعاجلة اإلخبارية 2184وتناولت دراسة عطية )

هة باللغة العربية لألزمات املرصية يف  القنوات املوجَّ

واجتاهات اجلمهور إزاءها، من خالل حتديد أهم املوضوعات 

التي تناولتها الربامج التي تبث بشكل مبارشة عن األزمات 

يف القنوات عينة الدراسة، وكذلك أهم األخبار التي ُبثت عرب 

النرشات اإلخبارية والتعرف عىل عالقة اجلمهور هبذه 

مدى تقييمه وتأثره لطريقة تناوهلم لتلك القنوات، و

األزمات، وقد تم حتليل عينة من النرشات اإلخبارية كأحد 

املواد اإلخبارية التي تبث بشكل مبارش، وكانت من أهم 

نتائج الدراسة أنَّ االستامالت العقلية جاءت يف مقدمة 

االستامالت اإلقناعية املستخدمة، كام جاءت األطر السياسية 

ا األطر الرسمي ة يف مقدمة األطر املرجعية لألزمات، أمَّ

يف مقدمة األطر،  "التغيري السيايس"اإلخبارية فقد جاء أطر 

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني 

املبحوثني من حيث اآلثار الناجتة عن اعتامدهم عىل القنوات 

هة باللغة العربية يف احلصول عىل معلومات حول  املوجَّ

 األزمات املرصية.

(، إىل حتليل املعاجلة 2182وهدفت دراسة إبراهيم )

مة ببعض القنوات اإلخبارية  للقضايا "اإلخبارية املقدَّ

السياسية العربية، ودراسة الربامج اإلخبارية والنرشات 

اإلخبارية التي تبث بشكل مبارش، وتناولت الباحثة التحليل 

عية املستخدمة عند معاجلة الكيفي لألطر الرئيسة واألطر الفر

القضايا السياسية العربية يف النرشات والربامج حمل الدراسة، 

وكان اإلطار السيايس أكثر األطر اخلربية استخدامًا يف تقديم 

اخلرب، وأوضحت ارتفاع نسبة القضايا العربية التي ُعوجِلت 

من خالل النرشات الثالث التي تبث بشكل مبارش، كام 

احلصول عىل أكرب قدر من التوازن من  جالنتائأوضحت 

خالل عرض أكثر من وجهة نظر؛ إلخفاء املزيد من 

املوضوعية للمعاجلة اإلخبارية ومدى تأثر اجلمهور هبذا 

 املراوغة، وذلك من خالل القنوات الثالث حمل الدراسة.

( دراسة حتليلية من أجل 2182وأجرت القايض )

زمة العراقية ملدة ثالثة التعرف عىل املعاجلة اإلخبارية لأل

، 2181حتى مارس  2181أشهر عىل التوايل، بداية من يناير 

وذلك من خالل مقارنة للنرشات اإلخبارية التي تبثها قنايت 

لت تلك الدراسة إىل أنَّ احلرب CNNاجلزيرة والـ  ، وتوصَّ

رت مقدمة القضايا السياسية التي هتتم هبا  عىل العراق تصدَّ

 قناة اجلزيرة.

، حماولة التعرف إىل (2115)استهدفت دراسة عطية 

تأثري عوملة البث املبارش عىل بعض القيم االجتامعية، القيم 

لت الدراسة إىل: أنَّ برامج البث املبارش مل  السياسية، وتوصَّ

تؤثر عىل العالقة مع الناس بوجه عام واجلريان بوجه خاص، 

زيارات بني وإن ُوِجد بعض التأثري فقد اتضح يف نقص ال

اجلريان، وأنَّ برامج القنوات الفضائية ليس هلا تأثري عيل 

العالقات األرسية، كام ال يوجد هلا تأثري عيل الشباب 

واألطفال، حيث يري املبحوثون أنَّ من أهم التأثريات 

للقنوات يف األطفال غرس قيم وأفكار وسلوكيات غريبة يف 

 نفوسهم. 

( إىل وجود مرشحات (Silcock 2001  دراسةوتوصلت 

اجتامعية وثقافية تؤثر عىل وضع أطر القصص اإلخبارية، 

وإىل وجود بعض االهتاممات الثقافية التي متارس دورًا عىل 

اختيارات املحررين وصياغتهم لألخبار، وذلك من وجهة 

نظر منتجي األخبار التلفزيونية الناطقة باللغة اإلنجليزية يف 

 . (DW TV)التلفزيون األملاين 

ا دراسة العنيزي ) ( فتوصلت إىل رضورة 2111أمَّ

االعتبار للحكومة كعامل مسيطر يف عملية حراسة البوابة يف 

البيئات االتصالية التي تسيطر عليها احلكومة يف دول العامل 

النامي، حيث يتزايد االهتامم بالعوامل اخلارجية املتمثلة يف 

سسية الداخلية، السيطرة احلكومية مقارنة بالعوامل املؤ

وذلك من خالل اختبار حراسة البوابة يف الوسيلة االتصالية 

اإلذاعية والتلفزيونية التي تدار بواسطة احلكومة يف الكويت 

رئيس حتريٍر بجرائد األخبار  92وبواسطة عينة تتألف من 

 اإلذاعية والتلفزيونية.

ا دراسة  الربامج أنَّ  فتوصلت إىل (م8339)الضبيبان  وأمَّ

قناة  وتأيت اإلخبارية، الربامج اجلمهور هي لدى املفضلة

األوسط  الرشق تلفزيون مركز (mbc)العربية ضمن جمموعة 

الذي حيرص  اجلمهور لدى املفضلة للقنوات املركز األول

مشاهدة تلك  دوافع اإلخبار، وأنَّ من أهم عىل متابعة

 القنوات من أفضل عرض تقنيات عىل القنوات احلصول
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 األوضاع، حقيقة معلومات لفهم عىل احلصول ثم املحلية،

القنوات  يف املعروضة اإلخبارية املادة كفاية عدم وأخرًيا

 املحلية. 

 Weaver, Drewوأشارت دراسة ويفر، درو، ويلهويت 

& Wihoit (1986)  إىل تشابه الصحفيني يف الوسائل

 التلفزيونية واملطبوعة، من حيث حجم الطاقم التحريري

واالنتامء احلزيب ومفاهيم األدوار الصحفية مقارنة 

بالصحفيني العاملني يف الوسيلة اإلذاعية املسموعة، كام 

الفروق بني الصحفيني يف  حاولت الدراسة التعرف عىل

الوسائل االتصالية اإلذاعية والتلفزيونية واملطبوعة ووكاالت 

 األنباء يف الواليات املتحدة.

 

 التي تتعلق بالقائم باالتصال يف الفضائيات:ثانيًا: الدراسات 

لت دراسة بغدادي ) ( إىل بروز ضغوط 2119توصَّ

الوقت ورسعة األداء ودقته يف مقدمة الضغوط التي يعاين 

منها القائمون، باالتصال يف القناتني يليها ضغوط نقص 

الكوادر البرشية واملركزية الشديدة يف سلطة اختاذ القرار 

سة احلكومية، وعدم وجود أي قدر من والتبعية للسيا

صالحية صنع القرار وعدم كفاية األجور، مقارنة باملهام 

الوظيفية والتنافس مع القنوات األخرى، وذلك من خالل 

املتغريات املؤثرة عىل تغطية القضايا العربية يف قناتني 

 فضائيتني إخباريتني، مها: قناة اجلزيرة وقناة النيل لألخبار.

( إىل ارتفاع 2115لت دراسة عبدالوهاب )كام توصَّ 

نسبة الرضا عن العمل لدى القائمني باالتصال يف القنوات 

اخلاصة مقارنة باحلكومية، إضافة إىل عدم وجود فروق ذات 

داللة إحصائية بني القائمني باالتصال يف القنوات احلكومية 

ضغوط العمل ودرجة الرضا واخلاصة، فيام يتعلق بكل من 

 .ملعن الع

( الوصول إىل بعض النتائج 2112حاولت دراسة عقل )

من أمهها: تباعد توجهات القناة السياسية عن اهتاممات 

القائمني باالتصال، وبام يشري إىل حمدودية دورهم يف التأثري 

عىل مضمون النرشة. وجاءت مالحظة ترصفات الرؤساء 

نحو القضايا املختلفة يف مقدمة أساليب تعرف القائمني 

باالتصال بسياسة القناة، وذلك من خالل دراسة خصائص 

 اخلدمة اإلخبارية املقدمة بقناة النيل اإلخبارية املتخصصة. 

لت دراسة  أنَّ الصحفيني الكوريني  Kim (2001)توصَّ

أكثر ارتباطًا بانتقاء قصص إخبارية دولية، ُتظهر االهتاممات 

الوطنية لكوريا وعالقتها بالدول األخرى، وأنَّ الصحفيني 

التلفزيونيني يف كال البلدين يشرتكون من حيث استخدام 

قيمة ارتباط اخلرب بالوطن، كمعيار النتقاء األخبار الدولية، 

ل دراسة اجتاهات القائمني باالتصال من وذلك من خال

الصحفيني التلفزيونيني األمريكيني والكوريني نحو األخبار 

 الدولية.

 

 إيراد يمكن لنا السابقة، الدراسات لبعض العرض وبعد

 ييل: فيام الدراسات تلك مالمح أبرز

  تناولت بعض الدراسات يف مواضع حمدودة منها، جمال

املتخصصة وكان الرتكيز عىل من جماالت عمل القنوات 

ا الدراسة التي يقوم هبا  م، أمَّ الربامج أو املضمون املقدَّ

الباحث فهي ُتعنى بدراسة رؤية القائمني باالتصال يف 

القنوات الفضائية؛ لتأثري البث املبارش عىل تطور 

 الوظيفة اإلخبارية للقنوات.

  أغلب الدراسات كانت تبحث يف طبيعة وسائل

جلامهري وآثارها ومن بينها التلفزيون، وكانت االتصال با

العينات املستخدمة فيام سبق عرضة من دراسات من فئة 

الشباب والطالب، بينام البحث احلايل عينته من العاملني 

يف جمال اإلعالم نفسه، حيث خُيتار عينة من العاملني يف 

قناة العربية، ومما جيدر اإلشارة إليه أنَّ الدراسات 

مل تركز عيل معرفة العالقة بني البث املبارش  السابقة

للربامج وبني إقبال اجلمهور عيل مشاهدة القنوات 

 الفضائية.

 

 وقد استفاد الباحث من هذه الدراسات يف:

 .حتديد صياغة املشكلة البحثية 

  التحديد الدقيق ألمهية الدراسة ووضع تساؤالت

 الدراسة وأهدافها.

 هة بمجتمع البحث هلذه التعّرف إىل جمتمعات بحث شبي

الدراسة، وكذلك ساعدت الدراسات السابقة الباحث 

يف تكوين أسئلة البحث التي تسعى الدراسة اإلجابة 

 عليها.

 التعليق عىل الدراسات السابقة وحدود االستفادة منها:

  اهتمت الدراسات السابقة بدرجة كبرية بتحليل

تلك مضمون القنوات اإلخبارية، مما ُيظهر أمهية 

القنوات وتأثرياهتا املحتملة عىل اجلمهور، واهتمت 

الدراسات وبصورة قليلة إجراء التحليالت الكيفية 

 للمضمون سواء بالدراسات العربية أو األجنبية.
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  اعتمدت أغلب الدراسات اخلاصة باملعاجلة اإلخبارية

عىل منهج املسح بشقيه التحلييل وامليداين، وذلك هبدف 

واجتاهات اجلمهور نحو األحداث  التعرف عىل آراء

واملوضوعات التي تناولتها وسائل اإلعالم، يف حني 

اعتمدت الدراسة الراهنة عىل املنهج الوصفي وذلك 

للتعرف عىل رؤية القائمني باالتصال يف القنوات 

الفضائية؛ لتأثري البث املبارش عىل تطور الوظيفة 

 اإلخبارية للقنوات: قناة العربية أنموذجًا.

  بوجه عام استفاد الباحث من تلك الدراسات يف صياغة

وحتديد املشكلة البحثية وأمهيتها، وحتديد وصياغة 

أهداف الدراسة، وحتديد أنسب املناهج واألداة البحثية 

 املناسبة وكيفية بنائها.

 

 اإلطار املنهجي واإلجرائي للدراسة:

 املنهج املستخدم:

 أحد أساليب وتعتمد هذه الدراسة يف تطبيقها عىل

حيث البحوث الكيفية، وهو أسلوب املقابلة املقننة املتعمقة، 

أقوى ذكر أنَّ البحث الكيفي واملتمثل باملقابالت يعدُّ من 

وأهم أدوات البحث تأثريًا السيام عندما نحتاج لتفسري 

حركات اجلسم وتعبريات الوجه من خالل طرح األسئلة، 

ي بعض اإلجابات بمناق شتها للوصول للنتيجة وكذلك حتدِّ

نت عينة (2188)اخلياط، احلقيقة  . من جهة أخرى تكوَّ

الدراسة من جمموعة من العاملني بقناة العربية يف املركز 

فرًدا من العاملني بقناه العربية  84الرئيس يف ديب بلغ قوامها 

ون برامج، فنيون(.   )خمرجون، معدِّ

أعدَّ الباحث أسئلة للمقابلة الشخصية تتضمن عدًدا من 

املحاور والبنود، ُعرضت عىل ثالثة أكاديميني يف قسم 

اإلعالم للتأكد من أسلوب األسئلة، ومن شموهلا عىل 

املحاور املتعلقة بالدراسة، كانت مجيعها تعتمد عىل األسئلة 

(، والتي تساعد عىل open-ended questions)املفتوحة 

حلصول عىل معلومات أكثر دقة. وقد ُأجريت املقابلة بطريقة ا

(، والتي تساعد عىل طرح مزيٍد semi-structured)شبه مقننة 

(. وقد 2113قندجييل و السامرائي، )من األسئلة لإليضاح 

قام الباحث بتسجيل هذه املقابالت وحتويلها إىل مفاهيم 

جمموعات وعدد التكرار لكل مفهوم، ومن ثمَّ وضعها يف 

متناسبة حتت مظلة أسئلة الدراسة، وبعد ذلك قام الباحث 

قندجييل و )بتحليل هذه البيانات وتفسريها تفسريا كيفًيا  

  (.2113السامرائي، 

 

 البحث: تساؤالت

  :اآلتية الفرعية التساؤالت تثري مشكلة البحث

ما رؤية القائمني باالتصال التي تقف وراء قلة البث  .8

 مج اخلاصة بقناة العربية؟املبارش للربا

ما األسباب التي تقف وراء قلة البث املبارش للربامج  .2

 من وجهة نظر القائمني باالتصال؟ اخلاصة بقناة العربية

الربامج اخلاصة بقناة العربية  تسجيل عملية تؤثر هل .9

عىل حرية التعبري عن الرأي بالقناة وذلك من وجهة نظر 

 القائمني باالتصال بقناة العربية؟ 

تطور  ما أثر البث املبارش لربامج قناة العربية عىل .4

 الوظيفة اإلخبارية من وجهة نظر القائمني باالتصال؟ 

 

 حدود البحث:

يقوم البحث عىل عدة حدود، هذه احلدود تساعد القارئ 

عىل استيعاب النتائج أكثر والتعاطي معها بصورة أكاديمية 

 متقدمة. وتتمثل هذه احلدود يف اآليت: 

: والتي اقترصت عىل رؤية املوضوعية   ً       أوال  احلدود 

القائمني باالتصال التي تقف وراء قلة البث املبارش للربامج 

العربية، واألسباب التي تقف وراء قلة البث اخلاصة بقناة 

املبارش للربامج اخلاصة بقناة العربية من وجهة نظر القائمني 

باالتصال، ومدى تأثري عملية تسجيل الربامج اخلاصة بقناة 

العربية عىل حرية التعبري عن الرأي بالقناة، أثر البث املبارش 

رية من وجهة لربامج قناة العربية عىل تطور الوظيفة اإلخبا

 نظر القائمني باالتصال.

: اقترصت عىل استطالع آراء ثانيًا احلدود املكانية 

العاملني يف قناة العربية يف أثر البث املبارش للربامج، عىل 

متابعة اجلمهور للقناة من وجهة نظرهم ومدى تأثري ذلك عىل 

 أجندهتا.

 

 

 

 املنهج املستخدم يف البحث: 

الوصفي يف هذه الدراسة، التي  استخدم الباحث املنهج

يقصد هبا جمموعة من اإلجراءات الدراسية التي تتكامل 

لوصف ظاهرة أو موضوع اعتامدًا عىل احلقائق والبيانات 

وتصنيفها ومعاجلتها وحتليلها حتلياًل كافًيا ودقيًقا؛ 
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الستخالص داللتها والوصول إىل نتائج أو تعميامت عن 

 (.2188دراسة )اخلياط، الظاهرة أو املوضوع قيد ال

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

من خالل هذا القسم سوف نستعرض املفاهيم التي 

ُاسُتخِرجت من املقابالت مع العاملني يف قناة العربية. وقبل 

البدء يف استعراض هذه املفاهيم حصلنا يف املقابالت عىل 

 بعض املعلومات املتعلقة بربامج العربية.

برناجمًا بعضها توقف وبعضها  85العربية بــ بدأت قناة 

الزال مستمًرا باالسم نفسه، هذا الرقم من الربامج يزيد 

وينقص يف كل دورة براجمية؛ ولكن يف العموم مل تقل برامج 

، ووصلت اآلن إىل 82القناة خالل أي دورة براجمية عن 

ث عىل ( برناجمًا، وأفاد املتَقابل معهم أنَّ الربامج والتي تب26)

، يف املرمى، COMاهلواء هي صباح العربية، بانوراما، تفاعل

ا الربامج املسجلة فكانت كاآليت مع تركي الدخيل،  مرايا، أمَّ

عىل خطى العرب، هناية األسبوع، صناعة املوت، مهمة 

خاصة، أفالم وثائقية، الذاكرة السياسية، مقابلة خاصة، 

يف الفن، حمطات، منارات، الشاشة الكبرية، روافد، مالمح 

مستقبل الطاقة، الشارع الدبلومايس، السلطة الرابعة، كل يوم 

كتاب من العربية، فلسطني الوجه اجلميل، السياحة عرب 

العربية، قامات القصيد يف رحلته األخرية، فنالحظ أنَّ مخسة 

 برامج تبث بشكل مبارش. 

 

 التساؤل األول:

اء قلة البث املبارش ما رؤية القائمني باالتصال التي تقف ور

 للربامج اخلاصة بقناة العربية؟

لإلجابة عىل هذا التساؤل قام الباحث باستخراج مفاهيم 

تتضمن التساؤل األول، وحساب التكرارات لإلجابات التي 

مها عينة الدراسة من العاملني بالقناة وترتيبها كام يتبني يف  قدَّ

 ( اآليت:8اجلدول )

 

التي تقف وراء قلة البث املبارش   باالتصالما رؤية القائمني 8جدول 

 لربامج قناة العربية

 التكرار املفاهيم

وجود نوعية من الربامج يصعب بثها عىل اهلواء 

مبارشة، ملا تتطلبه من تصوير يف أكثر من مكان 

ومجع معلومات يف أوقات خمتلفة ومجعها من خالل 

عملية املونتاج، أو يف الربامج االستقصائية 

82 

 التكرار املفاهيم

)التحقيق( جيب أن يكون تسجياًل للخروج بامدة 

 جيدة ومفيدة وتلقى اهتامم املشاهد.

نراعي يف إنتاج الربامج أن يكون ذو طابع إخباري 

 يتناسب مع طبيعة القناة.
4 

 " استديوهات"إمكانية القناة يف أماكن التصوير 

قليلة، مما حيدُّ من وجود برامج عىل اهلواء. وكذلك 

طبيعة القناة إخبارية فمن املمكن أن يأيت خرب 

عاجل يضطرنا إىل إيقاف بث أي برنامج واالنتقال 

إىل هذا اخلرب العاجل، ففي هذه احلالة يصعب أن 

تلغي برنامج مع ضيف عىل اهلواء؛ ولكنه سهل إذا 

 آخر. كان مسجل بحيث يعرض يف وقت

4 

عدم الثقة بالربامج  اجلو العام لدى املشاهد،

 املسجلة لوجود عقدة الشك يف الذهن العريب.
2 

من القائمني  ويتبني من اجلدول السابق أنَّ أغلب املُتَقابل معهم      

دوا أنَّ هناك برامج يصعب بثها عىل اهلواء  باالتصال بقناة العربية أكَّ

ث طبيعة املادة املقدمة والتحضري هلا، والتي مبارشة؛ لصعوبة ذلك من حي

حيتاج بعضها للتصوير من أكثر من مكان، ومن ثمَّ جتمع من خالل 

دوا أيًضا عىل أنَّ الربامج االستقصائية )التحقيق(، جيب أن  املونتاج، وأكَّ

ن تسجياًل للخروج بامدة جيدة ومفيدة، وتلقى اهتامم املشاهد.  تكوَّ

التربير من عدم بثِّ بعض الربامج عىل اهلواء يف حمله،  وبالتأكيد يعدُّ هذا

والذي خيضع عادة لنوعية الربامج والتي تتطلب بعضها التحقيق 

والبحث عن معلومات قد تتطلب وقتا طوياًل؛ ولكن هناك بعض الربامج 

التي تبث مسجلة وال يوجد هلا إي مربر يدعم تسجيلها، والذي يف 

عته عىل اهلواء مبارشة؛ ملشاهدة كل يش دون الغالب يرغب اجلمهور بمتاب

 تدخل رقيب يف سامع احلوار يف الربنامج. 

عىل املركز األول يف متابعة   MBCحصلت قنوات 

املشاهدين خالل األعوام اخلمسة املاضية من خالل جمموعة 

القنوات التي تبثها، هذا الكم من املشاهدين جيعل القناة يف 

طلب منها أن تتوسع يف مقرها وأن وضع مربح ماليًا، مما يت

ُتنشئ استديوهات خاصة بالربامج املبثوثة عىل اهلواء، وهذا 

ده دراسة العزعزي ) لت إىل أعىل 2185ما تؤكِّ ( التي توصَّ

من قبل طلبة جامعة  اإلخباريةنسبة لصالح مشاهدة القنوات 

(، 2112)أم القرى كانت لقناة العربية، ودراسة حممد الفقيه

لعربية عىل املركز الثاين ضمن القنوات الفضائية التي حصول ا

د  يعتمدون عليها يف اكتساب  املعرفة بالشؤون العامة،  ويؤكِّ

هذا النقاش شعور بعض املُتَقابل معهم بعدم قدرة القناة 

سبب قلة "ماليًا؛ لتحمل تكلفة البث املبارش عندما قالوا 

، هذا املفهوم "البث الربامج عىل اهلواء الكلفة العالية لعملية

يتعارض مع فكرة أنَّ اإلعالم أصبح صناعة متكاملة يف 



 ...رؤية القائمني باالتصال يف القنوات الفضائية لتأثري: زياد بن حممد بن صالح احلديثي

 

814 

عرصنا احلارض مثلها مثل الصناعات األخرى، فوسائل 

االتصال لدهيا القدرة عىل التأثري عىل حركة املجتمع بام متتلكه 

نها ألن تكون سلطة هلا  من إمكانات تقنية ونفوذ واسع مكَّ

والثقايف واالجتامعي، هذا  دورها السيايس واالقتصادي

الدور لكي ينجح فال بدَّ له أن يرتكز عىل قاعدة اقتصادية 

قوية؛ ألنَّ هذه الوسائل بحاجة إىل نفقات كبرية تتمثل يف 

الكادر البرشي واملعدات وأنظمة االستقبال واإلرسال 

 وغريها. 

أنَّ القائم باالتصال قد  "وارين بريد"ويرى الباحث 

عن تقديم بعض األحداث إحساسًا باملسؤولية يغفل أحيانًا 

االجتامعية، وحفاًظا عىل بعض الفضائل الفردية أو 

املجتمعية. ويتفق ذلك مع استجابات أغلب املُتَقابل معهم 

دوا عىل رضورة احرتام  من العاملني يف القناة، حيث أكَّ

عادات وتقاليد املجتمع ومراعات حاجات املشاهد، 

ليجي بوجه عام، و املشاهد  العريب وخصوًصا املشاهد اخل

 بوجه خاص، و الذي تتعامل معه قناة العربية.

د عدد ليس بالقليل من استجابات املتقابل معهم  وقد أكَّ

أنَّ املذيع هو الذي يدير احلوار، ومن ثمَّ يطرح ما يناسب 

القناة من قضايا لذلك ال أعتقد أنَّ هناك خوف من بث قناة 

 ء؛ ألنَّه بالنهاية القناة هي املتحكمة باحلوار.الربامج عىل اهلوا

وأنَّ الضغوط التي يتعرض هلا القائم باالتصال كثرية وقد 

تكون خارجية، منها عىل سبيل املثال: ضغوط اجتامعية أو 

اقتصادية أو سياسية. وقد تأيت هذه الضغوط من املنافسة 

د عليه القوية من حمطات إخبارية عربية أو أجنبية. وهذا ما أكَّ 

دوا عىل أنَّ سبب قلة  عدد كبري من املتقابل معهم، حيث أكَّ

الربامج عىل اهلواء هو وجود حماذير متنع ذلك، فهي بالنهاية 

سياسة حمطة تتحكم يف اخلريطة اخلاصة بربامج القناة، حيث 

ال توجد حمطة تلفزيونية تبث بدون التأثر بام حييط هبا من 

 ضغوط.

 

 التساؤل الثاين:

األسباب التي تقف وراء قلة البث املبارش للربامج اخلاصة  ما

 من وجهة نظر القائمني باالتصال؟ بقناة العربية

 

أسباب قلة البث املبارش لربامج قناة العربية من وجهة نظر  2جدول 

 القائمني باالتصال

 التكرار املفاهيم

 9عدم مناسبة بعض مواعيد الربامج للضيوف أو 

 التكرار املفاهيم

اعتذاره يف آخر حلظة، أدَّى أحياًنا اخلوف من 

 لتسجيل الربنامج.

 2 وجود حماذير متنع ذلك وخُتيف سياسة املحطة.

 2 الكلفة العالية لعملية البث.

معهم أنَّ  من القائمني باالتصال بقناة العربية ذكر بعض املتَقابل

سبب تسجيل بعض الربامج عدم مناسبة بعض املواعيد مع بعض "

، والذي يف "ضيوف الربنامج أو أحيانا اخلوف من اعتذاره يف آخر حلظة

رأيي يعدُّ مربًرا غري مقبول ألي برنامج من هذا النوع، السيام وأنَّ وسائل 

ق اإلعالم يف الوقت احلديث تعمل يف سوق مشرتك وفق مفهوم تدف

، ومن ثمَّ تلزمها باملنافسة يف هذا Flow of Informationاملعلومات 

السوق، مما يتطلب جهًدا كبرًيا. فاهلدف األسايس يف عملية إنتاج الربامج 

االستحواذ عىل اجلهور من خالل مادة مؤثرة تعرضها وفق منهجية علمية 

 .مدعومة بكوادر برشية وتقنيات متطورة تساعد عىل هذه املنافسة

من ناحية أخرى عزا بعض املتَقابل معهم أنَّ سبب قلة 

الربامج عىل اهلواء وجود حماذير يف القناة متنع ذلك، فهي 

بالنهاية سياسة حمطة والتي حترص عىل أن ال يظهر يف الشاشة 

إال ما يوافق سياسة القناة. وهذا يفَّسِّ بشكل واضح كثرة 

كن أن جيعل القائم الربامج املسجلة يف القناة والتي من املم

باالتصال يرغب بعدم اخلروج عن النص واملحاور املعدة 

 ألي برنامج.  

إضافة لذلك يرجع السبب وراء تسجيل الربامج، أنَّ 

كثريًا من الضيوف يتجاوزون السياسة التحريرية للقناة 

واملعايري الثقافية واالجتامعية السائدة التي يطرحها املجتمع، 

ر تضارب مع سياسة القناة وتتصادم فيطرحون وجهات نظ

مع معايري املجتمع وقيمة وتقاليده، وهنا يصعب السيطرة 

عليهم يف البث املبارش بخالف الربامج املسجلة، فلكل قناة هلا 

سياسة إعالمية خاصة وهلا القيود التي تلتزم هبا يف النرش، 

ية إضافة إىل التزامها باملعايري السياسية واالجتامعية والثقاف

أنَّ هناك تطور ملحوظ يف النرشات وأيًضا املهنية. ونالحظ 

تبعًا لتطور الوظيفة اإلخبارية، فنالحظ أنَّ قناة  اإلخبارية

العربية تبث يف اليوم موجز أنباء كل ساعة وهي ُتشكل نرشة 

األخبار التقليدية، حيث تطورت تلك النرشة لتكون عبارة 

ني بموضوع اخلرب عن ساعة خالهلا يتم استضافة املهتم

ووجود املراسلني هلم يف كل مكان؛ لنقل اخلرب وضيوف 

النرشة التي تتم استضافتهم عن طريق اهلاتف والتي يمكن أن 

يطرحوا وجهة نظرهم بدون تدخل إال يف أضيق احلدود، 

ونالحظ هنا مع التقنيات احلديثة أنَّه يوجد فارق زمني بني 

  البث املبارش وما يتلقاه املشاهد.
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من ناحية أخرى يشري املبحوثون من أفراد عينة الدراسة 

أنَّ الكلفة العالية للبث املبارش ُتعدُّ واحدة من أهم املعوقات 

التي تقلل من فرص إذاعة الربامج عىل اهلواء مبارشة، حيث 

تستلزم عملية البث املبارش جتهيزات مادية وفنية، وترتيبات 

وهو األمر الذي يدفعهم  معينة تتطلب نفقات مالية مرتفعة،

 إىل تزايد االعتامد عىل الربامج املسجلة.

 

 التساؤل الثالث:

هل تؤثر عملية تسجيل الربامج بقناة العربية عىل حرية 

وذلك من وجهة نظر القائمني باالتصال بقناة العربية  التعبري 

 ؟

هذا التساؤل والذي يعدُّ من أهم أسئلة البحث والتي 

وذلك من يعكس فيها مدى تأثر القناة بنظرية حارس البوابة، 

والتي يف الغالب  وجهة نظر القائمني باالتصال بقناة العربية

يتأثر هبا كثري من القنوات ذات الطابع السيايس؛ لكن بمدى 

ة أو غرفة متفاوت يكثر ويقل حسب قوة حتكم مالك القنا

التحرير يف األخبار والتحليالت املبثوثة. وقد ُنوِقش هذا 

املحور مع العاملني يف القناة ومن ثم خرجت بعض املفاهيم 

( وتم حساب التكرارات 9املتعددة، التي ُوضعت يف جدول )

هلذه املفاهيم من قبل املتقابل معهم وترتيبها من حيث 

 األولوية فكانت كاآليت:

تأثري عملية تسجيل الربامج عىل حرية التعبري عن الرأي بقناة ( 9جدول )

 العربية من وجهة نظر القائمني باالتصال بقناة العربية

 التكرار العبارات

 6 ال يوجد حمطة تلفزيونية تبث خارج أجندهتا.

عندما نسجل برنامج ال نعمل يف حسابنا أننا سوف 

نبثها كام نحذف ما ال يتوافق معنا . بالعكس فنحن 

 هي.

5 

ال أعتقد أنَّ نسبة الربامج املسجلة وعىل اهلواء 

 مبارش تؤثر عىل حرية التعبري يف القناة.
4 

احلرية اإلعالمية نسبية يف دول العامل الثالث؛ لذا 

 جيب مراعاهتا.
4 

أنا مع حرية اإلعالم؛ ولكن ليس كل ما ُيعلم 

 يقال، هناك مسؤولية اجتامعية جيب مراعاهتا.
4 

املهم يف الربامج مضموهنا وطريقة طرحها، ومثال 

عىل ذلك اليوتيوب الذي جيذب املشاهدين وهو 

 مسجل.

4 

 التكرار العبارات

املذيع هو الذي يدير احلوار، ومن ثمَّ يطرح ما 

يناسب القناة من قضايا لذلك ال أعتقد أنَّ هناك 

خوف من بث الربامج عىل اهلواء؛ ألنه يف النهاية 

 باحلوار.القناة هي املتحكمة 

4 

املذيع جيب أن يكون لديه ثقافة كي ال خياف من 

أي نقد يف برناجمه، ومن ثمَّ نحن ال نخاف من 

 الربامج التي عىل اهلواء.

9 

الدليل عىل أننا ال نخاف من البث املبارش 

استضافتنا يف نرشات األخبار ضيوًفا يشاركون عىل 

 اهلواء مبارشة بحرية تامة.

2 

ملبثوثة عىل اهلواء يدل عىل جرأت كثرة الربامج ا

 القناة يف طرح القضايا.
8 

الضيف يفضل الربامج التي عىل اهلواء؛ ألنه يعرف 

 أنَّ حديثه ال يمنتج أو يقطع.
8 

     
( تأكيد أغلب املتقابل معهم عىل أنَّه ال يوجد 9يتبني من اجلدول ) 

حمطة تلفزيونية تبث خارج أجندهتا، ومن ثمَّ حترص عىل أن يكون سياق 

احلديث احلواري يف الربامج ضمن اإلطار املسموح فيه بالطرح. وحول 

هذه النقطة يبني الباحث أن ال يوجد جهة إعالمية لدهيا حرية كاملة يف 

بث كل يشء؛ لكن هناك حرية نسبية تتفاوت من قناة لقناة أخرى، فكلام 

ارتفع هامش احلرية يف التعبري والطرح يف املؤسسة اإلعالمية كلام كانت 

أقرب للمصداقية واحليادية. فمثاًل عند متابعة القضية الفلسطينية يف قناة 

جندة ُتسريِّ ، فالنتيجة هي أCNNمثل فوكس نجد الطرح خمتلًفا متاًما يف 

حمتوى الربامج ونرشات األخبار بام يتوافق مع أجندة القناة، والتي كام 

ذكرت تتفاوت يف مقياس الصدق بحسب توجه مالك هذه القنوات. 

دوا  أنَّ املذيع هو "ويعزز هذا الطرح ما ذكره بعض املتَقابل معهم عندما أكَّ

من قضايا لذلك ال الذي يدير احلوار، ومن ثمَّ يطرح ما يناسب القناة 

أعتقد أنَّ هناك خوف من بث الربامج عىل اهلواء؛ ألنه بالنهاية القناة هي 

، وهل تعني العبارة السابقة أنَّ القناة ختتار ضيوفها "املتحكمة باحلوار

بعناية، مما جيعلها تطمئن للحوار ؟  يراها بعض املُتَقابل معهم أنَّ املذيع 

ع إجراء احلوار مع أي شخص كان، هذه الذي يملك ثقافة كافية يستطي

القدرة الثقافية والعلمية جتعل املذيع ال خياف من أي نقٍد أو خروٍج عن 

النص يف برناجمه، ومن ثمَّ القناة ال ختاف من الربامج التي تبث عىل اهلواء؛ 

ا عىل يقني أنَّ مذيعها يستطيع أن يدير احلوار بشكل متوافق مع  ألهنَّ

ع أن يرد عىل أي هجوم أو نقد من الضيوف. ذكر أيضا أجندهتا، ويستطي

بعض املُتَقابل معهم أنه ال يوجد أي دوافع لدى القناة لعدم بث الربامج 

عىل اهلواء مبارشة، ويستدلون باالستضافات يف نرشات األخبار، حيث 

يشارك عىل اهلواء مبارشة يف النرشات اإلخبارية كثري من الضيوف 

ز أغلب املُتَقابل معهم مفهوم عدم اخلوف ويتكلمون بحرية تام ة. وعزَّ

ببث ما يقوله الضيوف، ولو كان مسجاًل، فهم يؤكدون أنَّ الربامج عندما 

تسجل ال يوجد أي خطة لتقطيع الكالم أو بث ما يريده املنتج فقط،  بل 

بالعكس فالكالم يبث كام هو دون زيادة أو نقصان؛ ولكن جيب مراعاة 
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د أنه مع حرية آداب عامة يف احل ديث والطرح، فبعض املتقابل معهم أكَّ

اإلعالم ولكن ليس كل ما ُيعلم يقال، فهناك مسؤولية اجتامعية جيب 

مراعاهتا. وهذا يؤكد نسبية احلرية يف اإلعالم، فاملعايري لدى كل قناة 

ختتلف فهناك من يرى أنَّ الضيف جتاوز احلد يف موضوع معني وجيب 

قناة أخرى تفتح للضيف احلديث دون حدود؛ ألنَّه من إيقافه، بينام يف 

منظورها يعدُّ مل يتجاوز احلدود واألعراف االجتامعية واإلعالمية. وهذا 

يقودنا إىل مشكلة أن يفتح الباب ألحد الضيوف باحلديث بام يشاء دون 

مراقبة، يف حني ال يتاح للجهة املقابلة املشاركة وطرح آرائها، وأفضل 

ك حرب العراق عندما كانت القنوات األمريكية تبث ما مثال يف ذل

يتوافق مع سياسة اجليش األمريكي دون إعطاء فرصة للطرف اآلخر 

للمشاركة وإبداء الرأي، واألمثلة يف ذلك كثرية سواء عاملية أو إقليمية أو 

 حملية.

من جانب آخر يرى بعض املتَقابل معهم أنَّ حرية 

عاهتا. يف نظري أنَّ هذه النسبية اإلعالم نسبية؛ لذا جيب مرا

بدأت بالتاليش مع وجود اإلعالم اجلديد، فهامش احلرية 

اإلعالمية وسقفها عاٍل جًدا، مل يكن يوًما ما يظن أحد أن 

تصل املواقع االجتامعية للهامش الكبري من احلرية يف الطرح 

والنقد. وهذا يقودنا إىل تساؤل مهم هل اإلعالم اجلديد 

تعبري للمشاهدين؟ بالتأكيد أعطى املشاهدين أعطى حرية 

مساحة كبرية للحديث والتعبري بدون وجود عنرص البث 

املبارش وعىل اهلواء، وقد ذكره بعض املتقابل معهم، حيث 

إهنم ال يرون أنَّ هناك عالقة مؤثرة بني تسجيل الربامج وعدم 

بثها عىل اهلواء من جانب وحرية التعبري من جانب آخر، إذ 

دوا أن أهم عنرص يف الربامج هو املضمون وطريقة الطرح أكَّ 

، حيث إنَّه وسيلة جذب "اليوتيوب"ورضبوا مثال لذلك 

للمشاهدين ويف الوقت نفسه مسجلة. يف اعتقادي أنَّ امتالك 

املشاهدين ألدوات اإلعالم وقدرهتم عىل البث الشخيص 

بدون أخذ موافقة من أحد، أعطى سقًفا جيًدا من قبول 

جلمهور هلذه الربامج غري املبثوثة عىل اهلواء. فاملشاهد اليوم ا

يعدُّ عنرًصا ذكًيا وفعااًل يف عملية االتصال، فأصبح املرسل 

يبحث عن ما جيذب به هذا املشاهد الذكي الذي وجد ضالته 

وحريته يف اإلعالم اجلديد؛ لذا جيب عىل مالك القنوات أن 

مع هذه الرشحية الكبرية  يكونوا أكثر وعًيا بطريقة التخاطب

وأن نكون عقالنيني يف طرحنا للقضايا السياسية واالجتامعية 

واالقتصادية. بال شك أنَّ الشاشة التزال هلا األثر الكبري يف 

ا كانت طريقة  اجلمهور أو بمعنى آخر الصورة املتحركة أيًّ

من خالل شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر أو -مشاهدهتا 

ا كانت طريقة بثها  وأيًضا -اجلوال  كيبل أو صناعية أقامر–أيًّ

 فكلها أدوات جذابة للمشاهد.  _إنرتنت أو برج جوال

أخرًيا أعتقد أنَّ تسجيل الربامج وعدم بثها عىل اهلواء ال 

يؤثر عىل حرية التعبري؛ ولكن قد يقود مقدم الربنامج املحاور 

عند استضافته الضيوف بطريقة ال تتيح فرصة للمثقفني 

واملشاركني لطرح آرائهم أو إعطائهم املساحة الكافية لطرح 

ها بعض املثقفني أهنا تضعف مصداقية  أفكارهم، وقد يعدُّ

القناة لدى اجلمهور، والذي بطبيعته يفضل الربامج املبثوثة 

عىل اهلواء؛ لتوقعه بأن ينال معلومات هتمه بدون رقيب 

لضيوف أن عليها. من ناحية أخرى ويف الوقت نفسه يفضل ا

تكون براجمهم عىل اهلواء كي يضمنوا عدم تدخل الرقيب فيام 

يطرحونه من آراء. ويرى الباحث أنَّ بث الربامج عىل اهلواء 

جيعلها تصنف أكثر جرأة يف طرح القضايا العاملية واإلسالمية 

والعربية، مما يزيد من متابعينها ويلبي رغبة املشاهدين بمتابعة 

 مج.هذا النوع من الربا

 

 التساؤل الرابع:

ما أثر البث املبارش لربامج قناة العربية عىل تطور الوظيفة 

 اإلخبارية من وجهة نظر القائمني باالتصال؟

يتمتع البث املبارش للربامج بإجيابيات متعددة، وقد قام 

الباحث بطرح أسئلة تدور حول اآلثار املرتتبة عىل بث 

تكرارات لإلجابات الربامج عىل اهلواء مبارش، وحساب ال

متها عينة الدراسة من العاملني بالقناة وتفريغها  التي قدَّ

 وترتبها، كام يتبني يف اجلدول اآليت:

البث املبارش لربامج قناة العربية عىل تطور الوظيفة ( تأثري 4جدول )

 اإلخبارية من وجهة نظر القائمني باالتصال

 التكرار العبارات

بعض الربامج مسجلة؛ ألهنا هناك عوامل متنع من بث 

 جيب أن تواكب األحداث اليومية.
81 

أتفق معك أنَّ هناك برامج جيب أن تكون عىل اهلواء 

 مبارشة وال يوجد سبب لتسجيلها.
6 

اجلمهور يتفاعل أكثر مع الربامج املبارشة؛ ألنَّه يتوقع 

 حدوث مفاجآت أثناء بث الربنامج مما جيعله مثري.
6 

اك عوائق تقنية لبث الربنامج عىل اهلواء إذا مل تكن هن

 فهو اخليار األمثل للقناة بسبب رسعة اإلنتاج.
4 

دوا أنَّ هناك عوامل 4يتبني من اجلدول ) ( أنَّ أغلب املُتَقابل معهم أكَّ

متنع من بث بعض الربامج ُمسجلة؛ ألهنا جيب أن تواكب األحداث 

يكون تسجياًل لتتابع  اليومية، فهذا النوع من الربامج ال يتحمل أن

األحداث واملواقف. ويف رأيي الباحث جيب أن تكون مجيع الربامج 

احلوارية سواء كانت سياسية أو اجتامعية أو اقتصادية عىل اهلواء مبارشة 

وال ترتبط بأحداث يومية ساخنة. وهذا ما أشار له بعض عينة الدراسة 

دوا أنَّ اجلمهور يتفاعل أكثر مع الرب امج املبارشة، وذلك لتوقعه عندما أكَّ
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بحدوث مفاجآت أثناء بث الربامج، مما يساعد عىل بروز عنرص اإلثارة 

 والتي تعدُّ هي اجلزء املهم يف صناعة أي مادة تلفزيونية.

من ناحية أخرى أقرَّ بعض املتقابل معهم أنَّ هناك برامج 

جيب أن تكون عىل اهلواء مبارشة وال يوجد سبب لتسجيلها، 

وأنَّ اجلهد والوقت يقل يف إنتاج الربامج التي تبث عىل اهلواء 

مقارنة بالربامج املسجلة، حيث إنَّ الربامج املسجلة تدخل يف 

 دورة إنتاجية طويلة تستغرق أياًما وأحياًنا أسابيع.

يف اخلتام تركزت ُجلَّ استجابات العاملني يف قناة العربية 

م وجود أي اعرتاض عىل )الذين متت معهم املقابلة(، يف عد

بث أغلب الربامج عىل اهلواء مبارشة؛ ولكن العائق األسايس 

لذلك هو عدم توافر اإلمكانات وارتفاع التكلفة املادية 

اخلاصة بذلك، وأيًضا يرون أنَّ حرية التعبري ال تتأثر بتسجيل 

الربامج، ويتفق نسبة ال بأس هبا بأنَّ البث املبارش للربامج 

هور أكثر، وأنَّ هناك أحداًثا يومية تستلزم وجود جاذًبا للجم

بث مبارش للربامج. من وجهة نظر الباحث وعىل الرغم من 

وجود أولويات وتوجهات حمددة حتكم عمل القناة شأهنا يف 

ذلك شأن أغلب القنوات العاملة يف املجال نفسه إال أنَّ القناة 

ل الربامج حتتاج لُتعدل سياستها يف بث الربامج، وذلك بتحوي

احلوارية من برامج مسجلة إىل برامج عىل اهلواء مبارشة، 

وبذلك ترتفع نسبة املشاهدة واملشاركة يف هذه الربامج، هذه 

ارش للربامج يزيد من متابعينها ويرفع باجلرأة يف البث امل

سقف احلرية لدهيا. من جانب آخر جيب أن تراعي القناة مجيع 

اء وتسمح هلم باملشاركة بآرائهم التيارات الفكرية بدون استثن

وأفكارهم بحرية تامة وعىل اهلواء مبارشة، مما يساعد أيًضا 

 عىل ترسيخ هذه املصداقية. 

 

 توصيات الدراسة

العمل عىل وضع خطة الربامج اخلاصة بقناة العربية -

 وفًقا الحتياجات اجلمهور.

التوسع يف القيام بالدراسات املسحية املتخصصة -

هة  للجمهور للتعرف عىل نوعية الربامج التي حيتاجوهنا. املوجَّ

العمل عىل التوسع يف الربامج التي تبث بصورة -

ا أكثر  مبارشة؛ ألهنا أكثر جاذبية للجمهور، إضافة إىل أهنَّ

 مصداقية.

التوسع يف الدراسات اخلاصة بالقنوات اإلخبارية -

ىل واملقارنة بينها للوصول إىل أفضل وسيلة لنقل احلدث إ

 اجلمهور بالصورة املفضلة إليه.

قيام الباحثني بدراسة جمتمعية عىل قناة العربية للتعرف -

م من خالل  عىل آراء اجلمهور وتفضيالته للربامج التي ُتقدَّ

القناة؛ ليكون هناك تكاماًل بني الدراسة احلالية املطبقة عىل 

 العاملني يف قناة العربية وعىل اجلمهور من خالل الدراسات

 التي سوف يتقدم هبا الباحثون.

 

 املراجع:

 

 أواًل: املراجع العربية:

إبراهيم، داليا عثامن. املعاجلة اإلخبارية للقضايا السياسية 

العربية يف القنوات الفضائية املوجهة باللغة العربية، 

)رسالة ماجستري(، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، 

2182. 

. من 2189، 81نوفمرب ، ُبحث يف 2183برامج العربية. 

http://www.alarabiya.net/programs.html 
البكري، إياد.  تقنيات االتصال بني زمنني، دار الرشوق، 

2119. 

حجاب، حممد. املعجم اإلعالمي، دار الفجر للنرش 

 .2114والتوزيع، 

تكنولوجيا االتصال احلديثة ودورها يف خطاب، أمل حممد، 

تطوير األداء الصحفي، الطبعة األوىل، القاهرة: دار العامل 

 .2181العريب، 

دار الراية للنرش:  اخلياط، ماجد. أساليب البحث العلمي،

 .2188األردن،  -عامن

شاهني، هبة أمني. استخدامات اجلمهور املرصي للقنوات 

، كلية (توراه غري منشورةالفضائية العربية. )رسالة دك

 .2118اإلعالم، جامعة القاهرة، 

بو سعدة، عمر إبراهيم، تأثري التطور التكنولوجي عىل إنتاج 

 امللك جامعة –وتلقي املعلومة االقتصادية التلفزيونية 

 .2185 خالد

، نظريات يف تشكيل اجتاهات الرأي ذو الفقار شيامء، زغيب

الدار املرصية اللبنانية،  القاهرة : العام، الطبعة األوىل

2114. 

 القنوات يف اإلخبارية موسى. املادة بن الضبيبان، أمحد

املادة  من لعينة تقويمية حتليلية دراسة -العربية الفضائية

 دكتوراه رسالة  (هلا اجلمهور واستخدامات اإلخبارية

اإلسالمية  سعود بن حممد اإلمام جامعة منشوره(، غري

 .8339واإلعالم،  الدعوة كلية بالرياض،

http://www.alarabiya.net/programs.html
http://www.alarabiya.net/programs.html
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عبدالوهاب، مصطفى، النرشة اإلخبارية يف القنوات 
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 برنامج منتصف الطريق أنموذجا  : اإلدماندور الرعاية الالحقة يف منع االنتكاسة بعد التعايف من 

 خالد العتيبيبنت هند 

  قسم الدراسات االجتامعية، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، الرياض ،أستاذ مساعد

 هـ (9/4/9449هـ، وقبل للنرش يف 99/9/9449)قدم للنرش يف 

 

برنامج منتصف الطريق، ومدى رضا  التعرف عىل اخلصائص العامة لنزالء هتدف هذه الدراسة إىل :البحث ملخص

النزالء عن الربامج العالجية والتأهيلية املقامة، وعىل مدى االستفادة من الربامج العالجية والتأهيلية املقامة يف 

( نزيال ، وتوصلت إىل عدد من النتائج أمهها: أن 49منتصف الطريق من وجهة نظر النزالء، وطبقت الدراسة عىل )

( كام أن غالبيتهم حاصلون عىل التعليم 40إىل أقل من  00دات العينة ترتاوح اعامرهم ما بني )أكثر من نصف مفر

وخضعوا لربامج التأهيل، لكن  الثانوي، ومل يسبق هلم الزواج، وسبق هلم اخلضوع للربنامج العالجي أكثر من مرة،

لربامج العالجية والتأهيلية املقامة يف برنامج الغالبية خضعوا لبعضها، أما النتائج املتعلقة بمدى رضاء النزالء عن ا

)حمايد(، وأن  منتصف الطريق فيتضح من نتائج الدراسة أن أفراد عينة الدراسة عربوا عن رضاهم بشكل عام بدرجة

منتصف الطريق يوافقون عىل االستفادة من الربامج العالجية والتأهيلية املقامة  أفراد عينة الدراسة من نزالء برنامج

درجة )كبرية( كام توصلت نتائج الدراسة إىل أنه ال يوجد تأثري ملتغري عدد مرات اخلضوع لربنامج عالجي لإلقالع ب

عن املخدرات عىل حمور مدى رضاء النزالء عن الربامج العالجية والتأهيلية املقامة يف برنامج منتصف الطريق، أو 

 .ة املقامة يف برنامج منتصف الطريقحمور مدى االستفادة من الربامج العالجية والتأهيلي

 .االنتكاسة، اإلدمان، برنامج منتصف الطريق، التعايف: املفتاحيةالكلامت 
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The Role Of Aftercare In Preventing Relapse After Recovery From Addiction: 

 Midway Program As A Model 
 

Hind Khalid Al-Otaibi 
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Abstract: The study aims to identify the general characteristics of the inmates of the Midway Program, the 

inmates’ satisfaction with therapeutic and rehabilitation programs and the extent of benefiting from the therapeutic 
and rehabilitation programs established in the midway program from the point of view of the inmates. The study 

was applied to 41 inmates. The results show the following: more than half of the sample items are aged between 

(30 to less than 40), most of them are high-school educated, they were never marriage, and they have been 
undergoing the treatment program more than once and were subjected to rehabilitation programs, but most of them 

have undergone some rehabilitation programs. The results also showed that study sample in general expressed 

their general satisfaction with the duration of the program by choosing the word (neutral). With regard to the 
benefit from the therapeutic and rehabilitation programs set up in the midway program, the members of the study 

sample agreed significantly on the extent of benefiting from the therapeutic and rehabilitation programs. The 

results of the study showed that there were no effects of the variable number of times to undergo a therapeutic 
drug cessation program on the satisfaction of inmates' satisfaction with the therapeutic and rehabilitation program 

established in the midway program or the extent of benefiting from the therapeutic and rehabilitation programs 

established in the midway program. 
Keywords: Relapse, Addiction, Midway Program, Recovery. 
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 مشكلة الدراسة: 

تقوم املراكز العالجية اخلاصة باإلدمان بتقديم اخلدمات  

والتأهيلية، عرب مراحل  العالجية، والنفسية، واالجتامعية،

زمنية ختتلف من مريض آلخر؛ لتساعدهم يف الشفاء 

  واالمتناع عن التعاطي.

ولكن من املشكالت التي تواجه العاملني يف جمال العالج 

املرىض بعد التعايف، واخلروج من  "انتكاسة" من اإلدمان هي

املراكز العالجية، فقد أشار معهد تعاطي الكحول واإلدمان 

(NIAAA، 2009إىل أن ) ( من البالغني يف 90ما نسبته )%

الواليات املتحدة يعانون من االدمان، وإىل أن أكثر من 

 ,Brown, et al%( ينتكسون بعد فرتة من العالج )80)

2015) 

إىل أن  (Latimer,et al,2000) وأشارت نتائج دراسة

                                                  االنتكاسة غالبا  تكون يف غضون ثالثة أشهر، أو خالل ستة 

(، وأن االنتكاسة Gardner,et al,2007أشهر كام يف دراسة )

 حمتملة الوقوع بعض النظر عن اجلنس، إال أن نسبة انتكاسة

إال أن  ،(Baker ,2000املرأة أقل من الرجل كام يف دراسة )

هذه النسب قد ال تكون ممثلة للواقع لعدة أسباب منها عدم 

 ا أشارت إليه دراسةالتحاق النساء باملراكز العالجية، وهذا م

(Jarvis,1992 وذكرت بأن أعداد النساء قليلة يف طلب )

ال تتجاوز  العالج من اإلدمان، فنسبة امللتحقات بالعالج

 %( فقط، وهذا يناقض اإلحصاءات الرسمية.8)

وهناك العديد من العوامل املؤثرة عىل االنتكاسة، منها 

بالعالجات                                            تعقد عملية التعايف من اإلدمان؛ كونه مرتبطا  

                                                       الطبية، والنفسية، واالجتامعية، ومرتبطا  بأدوار العديد من 

املؤسسات املجتمعية، كام أهنا مرتبط بجهود أرسة املريض، 

وجهود الرعاية الالحقة، ووجود أي خلل يف هذه األدوار قد 

 يؤثر عىل االنتكاسة.

فقد أشارت العديد من الدراسات إىل عدم كفاءة الدور 

طبي لوحده يف الشفاء واستمرار التعايف من العالجي ال

والتي  (Sharles & Crewe)فأوضحت دراسة ،اإلدمان

                                              تابعت عددا  من املنتكسني ملدة ثالثة أعوام، وأوضحت 

%( من املنتكسني مل يكملوا برنامج 10نتائجها أن نسبة )

 (. 58: 2094العالج النفيس. )غانم،

بحث عن لذلك اجتهت العديد من الدراسات إىل ال

أنسب الربامج واالسرتاتيجيات التي تستهدف منع 

( والتي أكدت Dobkin,et al,2002) االنتكاسة، منها دراسة

عىل العالقة بني مجاعات الدعم الذايت، والوقاية من 

فأشارت إىل  ( Kaskutas,et al,2007االنتكاسة، أما دراسة)

 أن فعالية برنامج االثنتي عرشة خطوة، ومنها من أشار إىل

استكامل برامج الرعاية الالحقة مؤرش لالمتناع عن اإلدمان 

 (. Chung&Masto,2006 كام يف دراسة)

ومن برامج الرعاية الالحقة املستحدثة باملجتمع 

السعودي برنامج منتصف الطريق، والذي أنشئ يف العام 

م( بمدينة الرياض، ويتبعه اآلن فرعان عىل مستوى 2001)

مدينة جدة، واآلخر بمدينة الدمام، اململكة، أحدمها ب

ويستقبل املرىض املدمنني الذين أهنوا فرتة األعراض 

االنسحابية، وحالتهم النفسية، والذهانية مستقرة، واملحولني 

من املراكز العالجية من أجل تقديم الربامج العالجية 

 والتأهيلية، والرتفيهية التي تساعد املريض يف منع االنتكاسة.

سوف تركز هذه الدراسة عىل دور برنامج ومن هنا 

منتصف الطريق يف منع االنتكاسة والعود إىل التعاطي كأحد 

 برامج الرعاية الالحقة. 

 

 أمهية الدراسة: 

تكمن أمهية الدراسة من الناحية النظرية: يف كون 

موضوع الرعاية الالحقة ملرىض اإلدمان مازال حيتاج إىل 

السعودي؛ الفتقار الدراسات البحث والدراسة يف املجتمع 

                                                  اخلاصة بالرعاية الالحقة خصوصا  ملرىض اإلدمان؛ لذا نأمل 

النقص املعريف الواضح يف  أن تعني هذه الدراسة عىل استكامل

الدراسات السوسيولوجية حول برامج الرعاية الالحقة. 

وتعد هذه الدراسة من الدراسات احلديثة التي تبحث حول 

قة ملرىض اإلدمان متمثلة بربنامج موضوع الرعاية الالح

 منتصف الطريق.

وتكمن أمهية الدراسة من الناحية العملية يف كوهنا خطوة 

مهمة للتعرف عىل واقع برامج الرعاية الالحقة املقدمة يف 

وعىل برنامج منتصف الطريق، ودوره يف منع االنتكاسة، 

 فيه،مدى رضا النزالء بالربامج العالجية والتأهيلية املقامة 

كام يمكن ان تستفيد اجلهات واملؤسسات املعنية بربامج 

الرعاية الالحقة ملرىض اإلدمان من نتائج الدراسة 

 ،والتوصيات ملعرفة جوانب القصور من وجهة نظر النزالء

والعمل عىل حلها ومعاجلتها لتحقيق الفائدة املرجوة من هذه 

 الربامج وحماولة تالفيها.
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 أهداف الدراسة: 

تعرف عىل اخلصائص العامة لنزالء برنامج منتصف ال -

 الطريق.

التعرف عىل مدى رضا النزالء يف الربامج العالجية  -

 والتأهيلية املقامة يف برنامج منتصف الطريق.

التعرف عىل مدى االستفادة من الربامج العالجية  -

والتأهيلية املقامة يف برنامج منتصف الطريق من وجهة 

 نظر النزالء.

عىل الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني متغري  التعرف -

الرضا، واالستفادة من الربامج العالجية والتأهيلية 

املقامة يف برنامج منتصف الطريق، وعدد مرات 

                 االنتكاسة سابقا .

التعرف عىل الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني متغري  -

الرضا، واالستفادة من الربامج العالجية والتأهيلية 

امة يف برنامج منتصف الطريق، وعدد مرات املق

                                   اخلضوع لربامج الرعاية الالحقة سابقا .

بني عدد التعرف عىل الفروق ذات الداللة اإلحصائية  -

مرات اخلضوع لربنامج عالجي لإلقالع عن 

ومتغري اخلضوع لربامج تعديل السلوك  ،املخدرات

 والرعاية الالحقة

 

 تساؤالت الدراسة:

 العامة لنزالء برنامج منتصف الطريق؟ما اخلصائص  -

ما مدى رضا النزالء عىل الربامج العالجية والتأهيلية  -

 املقامة يف برنامج منتصف الطريق؟

ما مدى االستفادة من الربامج العالجية والتأهيلية  -

املقامة يف برنامج منتصف الطريق من وجهة نظر 

 النزالء؟

ري الرضا، هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متغ -

واالستفادة من الربامج العالجية والتأهيلية املقامة يف 

 "منتصف الطريق وعدد مرات االنتكاسة سابقا؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متغري الرضا،  -

واالستفادة من الربامج العالجية والتأهيلية املقامة يف 

منتصف الطريق وعدد مرات اخلضوع لربامج الرعاية 

          ة سابقا ؟الالحق

بني عدد مرات  هل توجد عالفة ذات داللة إحصائية -

اخلضوع لربنامج عالجي لإلقالع عن املخدرات ومتغري 

 اخلضوع لربامج تعديل السلوك والرعاية الالحقة؟

 مفاهيم الدراسة: 

 

 االنتكاسة: 

( وتعني Relapiaاالنتكاسة مأخوذة من الكلمة الالتينية)

السابقة للعالج، وعودة املدمن إىل العودة إىل السلوكيات 

االنتكاسة واالستعامل واإلدمان بعد االنقطاع لفرتة من 

 (.6: 2090الزمن.)حسن،

واالنتكاسة إما أن تكون بشكل كامل وتعني العودة 

للتعاطي لفرتات طويلة، وبنفس اجلرعات السابقة قبل 

االنتكاسة، وأما أن تكون بشكل جزئي، وتعني العودة 

ملدة حمدودة تصل إىل يوم واحد، أو يومني، ثم للتعاطي 

 التوقف لفرتة طويلة مرة أخرى

 انتكاس هناك أن (al,2011 Holzel,et) أوضح وقد 

 هو العقيل فاالنتكاس وعاطفي، بدين، وانتكاس عقيل،

 األشياء يف والتفكري الكحول، أو املخدر، لتناول الشغف

 أصدقاء ،التعاطي كمكان السابق باالستخدام املرتبطة

 التخطيط أو االنتكاس، فرص عن والبحث السوء،

 البدين، االنتكاس إىل يؤدي قد العقيل واالنتكاس لالنتكاس،

 والشفاء العالج فرتة انتهاء بعد املخدر باستخدام البدء وهو

 عالماته فمن العاطفي االنتكاس أما السموم، سحب من

 عىل يزالرتك االجتامعات، حضور عدم املستمرة، )العزلة

 الضعيفة(. والنوم األكل عادات عىل الرتكيز اآلخرين،

  وهي: السلبي، التفكري بأنواع قصرية قائمة وضع وقد

 آخرين. أشخاص بسبب هي مشكلتي -

 .استخدام دون احلياة مع التعامل أستطيع أنني أعتقد -

 األحيان. بعض يف فقط تستخدم أن يمكن -

 .استخدام دون ممتعة احلياة تكون لن -

 آخر. شخص إىل سأحتول ألين قلق أنا -

 أصدقائي. يريتغ أستطيع ال -

ا أكون لن -  .املقاومة عىل       قادر 

 انتكاستي. بموضوع أحد يعلم أال جيب -

 التعايف عىل        قادرا   أكون لن -

 واالستياء القلق إىل يؤدي أن يمكن السلبي التفكري هذا

 االنتكاس، إىل تؤدي أن يمكن وكلها ،واالكتئاب ،والتوتر

 عىل املؤثرة العوامل بعض (7 :2092)آمال، أوضحت وقد

 التايل: اجلدول ويوضحها االنتكاسة
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 االنتكاسة يف املؤثرة العوامل يوضح (9) جدول

 مهارات

 شخصية

 اجتامعية/

 ثقافية

 عوامل أرسية

 شخصية

 يف قصور

 مهارات

 مع التعامل

 الضغوط

 االجتامعية

 وجود عدم

 دعم أنظمة

 ضعف

 العالقات

 األرسية

 الشعور

 بالعزلة

 القدرة عدم

 التعامل عىل

 املشكالت مع

 مع العالقة

 اآلخرين

 عن االبتعاد

 األصدقاء

 التفكك

 األرسي

 ضعف

 يف التحكم

 االندفاعات

 املشاعر إخفاء

 السلبية

 العالقة قطع

 مع

 األصدقاء

 الوالدين معاناة

 من

 االضطرابات

 النفسية.

 ضغوط

 شخصية

 كبرية

 او أفكار

 اعراض

 تثري جسدية

 يف الرغبة

 التعاطي

 وجود عدم

 اخالقية قيم

 دينية أو

 اجلسدي العنف

 يف اجلنيس أو

 الطفولة مرحلة

 القدرة عدم

 يف التحكم يف

 القلق

 والغضب

 يف قصور

 مهارات

 مع التعامل

 املواقف

 الصعبة

        غالبا   التفاعل

 أصدقاء مع

 مدمنني

 املستمر الغياب

 للوالدين

 االكتئاب

 يف الرغبة

 التحكم

 بعد بالذات

 التعاطي

 القدرة عدم

 التوقف عن

 التعاطي عن

 احلفالت يف

 انكار البطالة

 استخدام

 املخدرات

 فقدان إنكار

 التحكم

 عن العجز

 تكوين

 صداقات

 يف الرغبة الطفولة إمهال

 عن البحث

 االنتعاش

 قصور

 مهارات

 نظام يف التغيري

 احلياة

 حالة

 اقتصادية

 سيئة

 أو العزلة الوالدين طالق

 االنسحاب

 األمل لتجنب

بأهنا عودة                                         وتقصد الباحثة بمفهوم االنتكاسة إجرائيا :

الشخص املعتمد عىل املواد املخدرة بعد االنقطاع عن 

استعامهلا لفرتة حمدودة. وهذه الدراسة ستطبق عىل الذكور 

فقط املقيمني بربنامج منتصف الطريق بمدينة الرياض بغض 

النظر عن)هل سبق له االنتكاسة أم ال، وبغض النظر عن نوع 

 االنتكاسة(. املخدر، أو مدة التعاطي، أو عدد مرات

وهي جمموعة من االسرتاتيجيات،  منع االنتكاسة:

واخلدمات، والربامج، واملهارات املقدمة للمدمن املتعايف 

هبدف مساعدته يف املحافظة عىل السلوك املرغوب، 

واالستمرار بامتثال هذا السلوك، أي أهنا مساعدة املدمنني 

ستمرار يف ممن هم يف الطريق إىل الشفاء عىل املحافظة واال

: 2097عملية الشفاء واحليلولة دون االنتكاسة )حممود،

947) 

: بأهنا                                            وتقصد الباحثة بمفهوم منع االنتكاسة إجرائيا  

اجلهود املبذولة ملنع املدمن املتعايف من العودة مرة أخرى 

لإلدمان بعد انتهاء فرتة العالج وامتثاله للشفاء. ويف هذه 

برامج الرعاية الالحقة  الدراسة سوف نركز فقط عىل دور

 واملتمثلة يف برنامج منتصف الطريق بالرياض ملنع االنتكاسة.

 

 
 الرعاية الالحقة: 

تعرف الرعاية الالحقة بأهنا: اجلهود العلمية املنظمة 

والتي ترشف عليها أجهزة متخصصة حكومية وأهلية بغرض 

رعاية النزالء وأرسهم، أثناء فرتة العالج، وقبل وبعد 

من املصحة، أو السجن، وذلك هبدف إعادة تكيف  خروجه

النزيل مع جمتمعه، ومساعدته عىل مواجهة املشاكل التي قد 

 تواجهه.

                                           وتعرف أيضا  بأهنا: تلك اإلجراءات، والعمليات، 

واخلطط، والربامج االجتامعية، والعالجية، والتأهيلية 

املوجهة لفئة املتعافني من تعاطي املخدرات، وذلك هبدف 

عدهتم للتكيف من جديد مع املجتمع، ومن أجل مسا

ما يتعلق بأوجه احلياة املختلفة داخل  مسامهتهم بكل

املجتمع، وبالصورة التي تقيهم من خطر االنتكاسة 

 (.2: 2092)يعقوب،

كام أهنا عملية مهارية يستخدم املامرس فيها مهاراته 

 العالية يف الوصول بمرىض اإلدمان إىل أقىص حاالت التكيف

املمكنة كاملهارات اإلدراكية؛ ليتمكن من تفهم شخصية 

املرىض، وفهم وبيئتهم االجتامعية، ومهارات اتصالية خاصة 
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بسلوك التفاعل والعالقات املهنية، واملهارات التأثريية والتي 

 يتم استخدامها يف عملية التوجيه واإلرشاد العالجي. 

بأهنا      يا : وتقصد الباحثة بمفهوم الرعاية الالحقة إجرائ

مجيع األنشطة، والربامج العالجية والتأهيلية التي تقدم 

ملتعاطي املخدرات بعد انتهاء فرتة العالج الدوائي، وسحب 

السموم، وانتهاء األعراض االنسحابية، واملقامة بربنامج 

  منتصف الطريق بمدينة الرياض.

 

 برنامج منتصف الطريق: 

هو منشأة تابعة ملستشفيات األمل للصحة النفسية، وتوفر 

ملريض اإلدمان بيئة مناسبة ملواصلة التعايف، وإعادة التأهيل 

واالندماج يف املجتمع، وذلك يستهدف برنامج منتصف 

الطريق مرىض اإلدمان الذين أهنوا فرتة األعراض 

 االنسحابية، وحالتهم النفسية والذهانية مستقرة، الستكامل

اخلطط العالجية والتأهيلية، وتنفيذ املراحل العالجية 

األخرى، باإلضافة إىل تقديم العالج املعريف السلوكي، 

واخلطوات االثنتي عرشة وزيادة الدافعية، واإلرشاد الديني 

واألرسي من خالل اجللسات الفردية واجلامعية، وإرشاك 

طوير ذاته، املريض يف العديد من األنشطة والربامج املتنوعة لت

ومساعدته يف االندماج التدرجيي يف جمتمعة اخلارجي 

بخطوات ومراحل صحيحة ومدروسة متكن املريض من 

االستمرار يف التعايف، وجتنب العوامل املؤثرة يف االنتكاسة، 

وقد تصل مدة الربنامج إىل ) تسعة أشهر( عىل ثالث مراحل 

 وهي كالتايل: 

 سلوك(.املرحلة األوىل )جناح تعديل ال -

 املرحلة الثانية )جناح التأهيل(. -

 املرحلة الثالثة )الرعاية املمتدة(. -

وهناك العديد من املهام التي يقوم هبا برنامج منتصف الطريق 

 منها: 

 .توفري اجلو الصحي للمتعافني -

مساعدة املتعايف عىل حضور برامج وحدة الرعاية  -

 املستمرة

 .عىل تقوية صلته باهلل عز وجل مساعدة املتعايف -

مساعدة املتعايف عىل اتباع األنظمة والقوانني التي  -

 .ستواجهه يف حياته اجلديدة

مساعدة املتعايف يف االعتامد عىل نفسه، وعىل تكوين  -

 . عالقات إجيابية جديدة

مساعدة املتعايف عىل فهم الظروف التي تعرضه خلطر  -

 .االنتكاسة وكيفية جتنبها

املتعايف يف التخطيط لالستفادة من وقت الفراغ، مساعدة  -

 .ومساعدته يف إثبات ذاته وتقبل نفسه

مساعدة املتعايف يف كيفية التعامل مع بعض املشكالت  -

 .التي قد يواجهها بصنع القرارات واختيار احلل املناسب

مساعدة املتعايف عىل حتسني العالقات األرسية،  -

 .د يواجههاوالتعامل مع بعض املشكالت التي ق

مساعدة املتعايف عىل إعادة انخراطه يف املجتمع وحتسني  -

 عالقاته، و عىل حضور جمموعات الدعم الذايت.

أما رشوط قبول النزيل يف برنامج منتصف الطريق فهي ما 

 ييل: 

 .أن يكون مرض اإلدمان هو التشخيص األول -

أن تكون لديه الرغبة الصادقة يف التعايف، وأن يكون ممن  -

 .لوا العالج يف املجمعأكم

                                             أن يكون متعاونا  مع الفريق العالجي بحضوره مجيع  -

 .األنشطة والربامج العالجية

أن يكون املتعايف حسن السرية والسلوك، وملتزم بأداء  -

 .الصلوات

 .                          أال يقل عمره عن عرشين عاما   -

 .أال تتعدى عدد مرات دخوله أكثر من مرتني -

                               أال يكون مطلوب ا ألي جهة قانونية -

أن تكون حالته املرضية النفسية مستقرة )موقع مستشفى  -

 (www.alamal.med.sa االمل بالرياض

وهذه الدراسة ستطبق عىل مجيع نزالء برنامج منتصف 

الطريق بمدينة الرياض فقط، بغض النظر عن نوع املخدر، أو 

 االنتكاسة من قبل.

: بأنه مدى وتقصد الباحثة بدور برنامج منتصف الطريق

ادة نزالء برنامج منتصف الطريق من اخلدمات العالجية استف

والتأهيلية املقامة، وذلك من خالل مقياس معد من قبل 

 ( عبارة.00الباحثة حيتوي عىل )

 

 اإلطار النظري للدراسة: 

 املنطلقات النظرية للدراسة:

 نظرية الدور:

بنيت نظرية الدور عىل االفرتاض السلوكي اخلاص 

بالفرد، وبعد ذلك املجتمع، ثم الدولة، كام ترتبط فكرة 

                                                          النظرية بأن األدوار تلعب دورا  مهام  يف اختاذ القرار، وارتباط 
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األدوار بالوضع االجتامعي؛ لذا فإن الواقع االجتامعي متغري؛ 

ف الدور بأنه نموذج للسلوك "                                       وعليه تتغري األدوار. وقد عر 

مبني عىل حقوق وواجبات معينة، ومرتبط بمركز معني 

داخل نطاق مجاعة، أو موقف اجتامعي، ويتحدد هذا الدور 

بمجموعة التوقعات من جانب اآلخرين، ومن جانب 

 الشخص نفسه عن سلوكه.

كام يتضمن الدور جمموعة من احلقوق والواجبات بني 

طرف بمثابة حقوق طريف التفاعل، حيث تعد واجبات كل 

 للطرف اآلخر.

وهي  "متطلبات الدور "ومن املفاهيم املرتبطة بالدور

جمموعة من املقومات الالزمة ألداء دور معني؛ إذ تنشأ من 

املعايري الثقافية، وتوجه الفرد عند اختياره وسعيه املتقدم 

وهي التصورات، أو  ". وتوقعات الدور"للقيام بأدوار معينة

تكون لدى اآلخرين ملدى مناسبة أنامط سلوكية األفكار التي 

وضوح "                                            يقوم هبا شاغل مكانة معينة. ومن املفاهيم أيضا  

                                              فكلام كان الدور واضحا ، وحمددا  زادت قوته وتأكد  "الدور

وضوحه، وسهل عىل الفرد تأدية متطلبات الدور. أما مفهوم 

فقد حيدث لعدة أسباب منها: شغل الفرد  "رصاع الدور"

ر متعددة يصعب التوفيق بينها، وتعارض التوقعات بني ألدوا

أطراف الدور، وغموض الدور، وعدم اتفاق األطراف عىل 

 :(.2001توقعات معينة )السنهوري،

  
                                                    وبناء  عىل نظرية الدور فإن هناك جمموعة من األدوار التي  

يقوم هبا العاملون يف برنامج منتصف الطريق كبناء الثقة يف 

منحه مشاعر االطمئنان، وإقناع النزيل بأمهية نفس املدمن، و

االستمرار بالربنامج، ورشح نطاق العالج، ودور كل عضو 

من أعضاء الفريق العالجي معه، وما هو املطلوب منه، فكام 

                                                 للعاملني حقوق وواجبات، أيضا  يتوقع النزيل أن هناك 

جمموعة من احلقوق املقدمة له مثل تقديم الربامج العالجية 

جتامعية، والنفسية، والتأهيلية، والتي متكنه من اكتساب اال

العديد من املهارات احلياتية والتي تستهدف منع االنتكاسة، 

لذا البد أن تقوم برامج الرعاية الالحقة بدورها عىل أكمل 

وجه، ومنها برنامج منتصف الطريق، لضامن استمرار النزيل 

 ومتابعته الالحقة.

جتامعي أو النفيس بمهام متعددة كام يقوم األخصائي اال

منها وضع خطة التدخل العالجي املناسب، وهي عملية 

دقيقة ومعقدة، حتتاج إىل الرعاية املستمرة للمريض، وعمل 

التدخالت األرسية، واإلرشاد األرسي الالزم ألرسة 

 املريض. 

كام أن املتابعة الشبه يومية بني املعالج ومريض اإلدمان 

ة إجيابية مشرتكة بينهام، ومع مرور الوقت تتطلب وجود عالق

وأثناء فرتة العالج تنمو العالقة املهنية العالجية، وتتكون 

عوامل الثقة يف املعالج، ويتقبل املريض مواجهة املعالج، 

وخيرج السلوكيات واملشاعر التي كان حياول إنكارها، وهذا 

حقة،                                                  الدور يتطلب وقتا  وجهدا  من العاملني يف الرعاية الال

ولكن عدم توفر العدد الكايف من العاملني مقارنة بأعداد 

النزالء قد يعيق القيام هبذا الدور، والذي ينعكس بالتأكيد 

عىل اخلدمات املقدمة للنزيل، وانخفاض دور برامج الرعاية 

 الالحقة يف منع االنتكاسة.

 لتفسري االنتكاسة:  (Marlattنظرية )

من النامذج النفسية االجتامعية  (Marlattنموذج )

لالنتكاس باعتبارها عملية انتقالية تتكون من عدة حلقات 

تفيض كل منها إىل األخرى إىل أن تنتهي بحدوث االنتكاسة، 

 كام أهنا تعتمد عىل نوعني من املحددات أمهها: 

املحددات املبارشة أو القريبة: ويتكون من عدة (أ)

املتعايف أحد املواقف املثرية حلقات تتمثل أوهلا يف أن يواجه 

لالنتكاسة وتسمى ) مواقف اخلطر(، واحللقة الثانية تتمثل يف 

)مهارات مواجهة املواقف املثرية لالنتكاسة وكيفية 

االستجابة هلا( فإذا كان لديه املهارات الالزمة للمواجهة 

ترتفع مهارات اإلحساس بكفاءة الذات، وتنخفض 

اءة الذاتية املنخفضة تدخل احتامالت االنتكاسة، والكف

املدمن املتعايف يف احللقة الرابعة وهي )البدء يف التعاطي أو 

الكبوة( وهذه الكبوة قد تدخل املدمن املتعايف إىل احللقة 

 األخرية وهي )االنتكاس التام(

املحددات البعيدة أو الضمنية: وتتضمن هذه  (ب)

تعايف يعي  املحددات أسلوب احلياة غري املتوازن بمعنى أن امل

حياة مليئة بالواجبات واملتطلبات دون أن يكون لديه ما 

يكاىفء ذلك من قدرة عىل إشباع حاجاته الشخصية، وهو ما 

                                                  يمثل مستوى مرتفعا  من املشقة، وقد تعرب هذه املشقة عن 

نفسها يف شكل هلفة وإحلاح ملامرسة التعاطي، وهناك اجتاهات 

)التشوهات، أو التحريفات إجيابية نحو التعاطي يطلق عليها 

املعرفية( وهذه تسهل عىل املتعايف حتقيق رغبته يف االستمتاع 

الذايت دون أن حيمل نفسه املسئولية مثل التربير واإلنكار، 

وهذه اآلليات تدفع املتعايف دون أن يشعر باالقرتاب من 

 .(76-74: 2006االنتكاسة)الغريب،
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 الدراسات السابقة:

هدفت إىل التعرف عىل ( 2002)ابن حسني،دراسة 

العوامل املجتمعية املعوقة إلعادة التكيف النفيس االجتامعي 

           ( متعافيا  45لدى املتعايف من إدمان املخدرات، وطبقت عىل)

من اإلدمان بمدينة الرياض، وتوصلت الدراسة إىل عدد من 

النتائج أمهها أن هناك ثامنية عوامل أساسية تم تصنيفها من 

العينة، وهي بالرتتيب كالتايل:)رفض األرسة له، قبل أفراد 

رفض قبوله للعمل، رفض األقرباء له، صعوبة توفري النفقة، 

رفض األصدقاء له، مشكلة الفراغ، رفض قبوله للزواج، 

 النظرة السلبية من بعض األطباء واملعاجلني(. 

فهدفت إىل معرفة دور  (2007)الرشود، أما دراسة

ية االجتامعية، ومتابعة سلوك عضوها األرسة يف أوجه الرعا

املدمن أثناء مرحلة العالج، والصعوبات التي تواجه األرسة 

أثناء مرحلة عالج املدمن، وطبقت عىل عينة من أولياء أمور 

نزالء جممع األمل للصحة النفسية بمدينة الرياض، وتوصلت 

النتائج إىل: وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متابعة 

بن املدمن باختالف طبيعة العالقة، وأكثر العوامل سلوك اال

 املؤثرة عىل االنتكاسة من وجهة نظر األرس هي رفقاء السوء.

( إىل تقييم فاعلية 2008وهدفت دراسة )احلوسني،

خدمات الرعاية االجتامعية للمدمنني عىل الكحول 

واملخدرات يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وطبقت عىل 

 باملركز الوطني لتأهيل مرىض اإلدمان عىل         ( نزيال  85)

الكحول واملخدرات، وتوصلت النتائج إىل أن غالبية أفراد 

%(، ومستواهم التعليمي أقل 44العينة من املتزوجني بنسبة )

( 01-00من املرحلة الثانوية، وأعامرهم ترتاوح ما بني )

                                                     عاما ، وغالبيتهم خضعوا للتأهيل أكثر من مرة تراوحت ما 

ني مرتني إىل أكثر من ثالث مرات بسبب عودهتم للتعاطي، ب

أما بالنسبة لتقييم املرىض خلدمات املركز فقد تبني أن املستوى 

العام لكفاية الربامج العالجية والتأهيلية وجودهتا كانت 

%( من املرىض 88                                    بمستوى جيد جدا ، واتضح أن ما نسبته )

وقد دلت عربوا عن رضاهم الكامل عن خدمات املركز، 

النتائج عىل أن املعوقات القانونية، والصعوبات النفسية، 

واالجتامعية التي تواجه املدمنني بعد العالج والشفاء هي 

أحد أهم العوامل املؤثرة يف االنتكاسة. وهدفت دراسة 

إىل معرفة العوامل الذاتية واالجتامعية ( 2008)امليامن،

( 200ة، وطبقت عىل )املرتبطة بفعالية برامج الرعاية الالحق

من اإلدمان وامللتحقني بربامج الرعاية الالحقة         متعاف  

بمجمع األمل بالرياض، وتوصلت الدراسة للنتائج التالية: 

وجود تأثري للمرحلة العمرية عىل االلتحاق بربامج الرعاية 

         ( عاما ، 05الالحقة فمعظم األفراد ال يتجاوز أعامرهم )

دة الفرد من برامج الرعاية فكلام قل العمر زادت استفا

الالحقة، وغالبية أفراد عينة الدراسة مستواهم التعليمي 

ثانوي، كام دلت النتائج عىل عدم وجود تأثري لنوع املخدر 

 عىل االلتحاق بربامج الرعاية الالحقة.

وهدفت إىل التعرف عىل ( 2099)بركات، دراسة 

العالج،  أسباب االنتكاس والعودة إىل تعاطي املخدرات بعد

والتعرف عىل الفروق يف االنتكاسة حسب املادة املخدرة، 

         ( مدمنا  945وبحسب املستوى التعليمي، وطبقت عىل عدد )

                                                       منتكسا ، وتوصلت إىل عدد من النتائج أمهها أن غالبية أفراد 

العينة قد انتكسوا وعادوا أكثر من مرة، وعن أهم أسباب 

املشكالت االنتكاس فهي عدم القدرة عىل مواجهة 

والضغوط، ثم ظهور مشكالت نفسية كالقلق واالكتئاب، 

والعودة لالختالط مع املدمنني، واملشكالت األرسية، ال 

يوجد فرق ذو داللة إحصائية يف أسباب االنتكاس لدى عينة 

البحث بحسب متغري املستوى التعليمي وبحسب نوع املادة 

 املخدرة عدا الكحول واهلريوين.

( وهدفت إىل معرفة العالقة بني 2090ين، دراسة )الزهرا

مواضع االنتكاسة، وبعض سامت الشخصية لدى عينة من 

مدمني الكبتاجون واحلشي  املراجعني ملستشفى األمل 

                           مدمنا (، وتوصلت الدراسة إىل  19بجدة، وبلغت العينة )

عدد من النتائج أمهها: أكثر العوامل املؤثرة عىل االنتكاسة هو 

ن، يليه األوقات السعيدة مع اآلخرين، وجاء يف تأثري اآلخري

املرتبة األخرية الرصاع مع اآلخرين، كام دلت النتائج عىل 

وجود عالقة ارتباطية موجبة بني مواضع االنتكاسة 

اخلارجية، وبني بعد العصابية، ووجود عالقة ارتباطية موجبة 

( بني مواضع )األمراض اجلسامنية، االشتياق، العاطفة السالبة

                                                     وبني العصابية، وأيضا  وجود عالقة ارتباطية موجبة بني كل  

من )تأثري اآلخرين، األوقات السعيدة مع اآلخرين( وبني 

فقد هدفت إىل ( 2094)براك،بعد االنبساط. أما دراسة

معرفة مدى فاعلية برامج الرعاية الالحقة ملدمني املخدرات 

الء مستشفى ( من نز19                              يف تأهيلهم اجتامعيا ، وطبقت عىل )

الصحة النفسية بمنطقة حائل، وأسفرت النتائج عن أن 

                                                    لربامج الرعاية الصحية النفسية الالحقة دورا  إجيابيا  يف 

مساعدة املرىض يف منع االنتكاسة، كام أوضحت النتائج أن 

                                                هناك قصورا  يف متابعة احلاالت بعد انتهاء فرتة العالج 
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لتأهيل الوظيفي كانت واخلروج من املستشفى، كام أن برامج ا

            ضعيفة جدا .

إىل معرفة العوامل  (2094)الكندري،  وهدفت دراسة

املؤثرة عىل االنتكاسة لدى عينة من مدمني املخدرات 

املتعافني املنتكسني مقارنة باملتعافني يف املجتمع الكويتي، 

وأسفرت عن عدد من النتائج أمهها أن غالبية املنتكسني قضوا 

                                        ة جدا  يف العالج من اإلدمان مقارنة باملدمنني فرتة زمنية قصري

املتعافني، كام أشارت النتائج إىل عدم رضا أفراد العينة عن 

املدة الزمنية للربنامج، وأن أشد الصعوبات التي واجهت 

أفراد عينة املنتكسني هي عدم القدرة والرغبة الشديدة يف 

ين هلم بعد العودة إىل املخدر، تليها النظرة السلبية من اآلخر

                                                        الشفاء، كام اتضح من النتائج أيضا  أن غالبية عينة املنتكسني 

                                                   يعانون أمراضا  نفسية متعلقة بالضغط النفيس، كام أشارت 

النتائج عىل أن مجيع أفراد عينة املنتكسني هلم عالقة مع 

  أصدقاء يتعاطون املخدرات.

فهدفت إىل التعرف  (2097)زوبع، وآخرون، أما دراسة 

عىل العوامل املؤثرة يف االنتكاسة، وطبقت الدراسة عىل 

( من املتعافني املنتكسني من الذكور واإلناث، وأسفرت 78)

                                                      النتائج عن وجود عالقة دالة إحصائيا  بني العوامل النفسية 

واالجتامعية، وبني االنتكاسة بعد العالج، وكانت أكثر أبعاد 

رتتيب كالتايل )ضغوط رفاق التعاطي، مواقف االنتكاسة بال

اضطرابات العالقات باآلخرين، املشكالت األرسية، املشاعر 

 غري السارة، اآلالم النفسية، االشتياق للمخدر(.

إىل التعرف عىل دور  (2097)حممود،وهدفت دراسة

مؤسسات املجتمع املدين يف احلد من ظاهرة العود لتعاطي 

من النتائج أمهها أمهية  املخدرات، وتوصلت إىل جمموعة

برامج التدخل املهني ملساندة املتعافني من تعاطي املخدرات 

لضامن عدم عودهتم إىل استخدام املواد املخدرة مرة ثانية، 

وكشفت الدراسة عن عدد من األدوار املهمة التي تقوم هبا 

مؤسسات املجتمع املدين يف دعم اسرتاتيجيات الدمج 

ن اإلدمان، واملساعدة يف ختطيط االجتامعي للمتعافني م

برامج توظيف حتاول من خالهلا مساعدة املتعافني من 

اإلدمان يف احلصول عىل فرص عمل مناسبة، كذلك تلعب 

                                                      مؤسسات املجتمع املدين دورا  مهام  يف جمال التوعية والتثقيف، 

وختفيف النظرة السلبية للمتعافني من قبل املجتمع واملحيطني 

 هبم.

 

 

 دراسات األجنبية:ومن ال

) (Melemis,2015  األهداف أحد العاطفي، االنتكاس 

 فهم عىل العمالء مساعدة هو املرحلة هذه يف للعالج الرئيسية

 لتشمل واسع نطاق عىل والتعرف الذاتية، الرعاية معنى

 إىل احلاجة وختتلف .واجلسدية والنفسية، العاطفية، الرعاية

 آلخر شخص من الذاتية الرعاية

أجريت هذه الدراسة  (Ferreira,at all,2016)راسة د

                                            ( مدمنا  داخل املراكز العالجية، وهدفت إىل حتديد 20عىل )

حمددات االنتكاس الشخصية، وتم مجع البيانات من خالل 

هي  املقابالت شبه املنظمة، ومن العوامل املؤثرة يف االنتكاس

ة الدعم صعوبة التعامل مع املشاكل اليومية ومواجهتها، وقل

االجتامعي من قبل األرسة واملجتمع، والعودة اىل احلياة 

 الروتينية السابقة واالتصال مع نفس األشخاص. 

مقابالت شبه  (Acri&Gogel,2012وأجريت دراسة )

 ،( من اآلباء واألمهات00و) ،( من املراهقني28منظمة مع )

                                                ( موظفا  يف مراكز العالج، وأشارت نتائج الدراسة إىل21و )

واملشاركة  ،أن املراهقني أشادوا بربامج االثنتي عرشة خطوة

وإىل أمهية عالقاهتم مع األقران واألرسة للحفاظ  ،يف األنشطة

 عىل عدم االنتكاسة، واتفقت املجموعات الثالث عىل أمهية

 .الرعاية الالحقة يف منع االنتكاسة

وأجريت عىل عينة  ( (Cher&Lyvers,2006دراسة 

وأشارت  ،( من متعايف اإلدمان يف اسرتاليا904بلغت )

النتائج إىل وجود عالقة بني االضطرابات النفسية مثل القلق 

وكذلك عالقة بني ا املشاكل العائلية  ،واالكتئاب واالنتكاسة

 نوع كام أن الدراسة أشارت إىل وجود عالقة بني ،واالنتكاسة

املخدر ورسعة االنتكاسة، فمدمني اهلريوين، ومدمني 

 الكحول أرسع يف االنتكاسة بعد التعايف من مدمني

 امليثامفيتامني.

العوامل املرتبطة  (Rahman,2015) دراسة قام هبا

باالنتكاس ملدمني املخدرات، وأجريت عىل عينة قوامها 

عوامل                                        ( متعافيا  من اإلدمان ببنجالدش الستكشاف ال60)

 وأشارت النتائج ،النفسية، واالجتامعية املرتبطة باالنتكاسة

             ( عاما ، أما 49( و)98إىل أن أعامر العينة ترتاوح ما بني )

العوامل املرتبطة باالنتكاسة فوجد أن هنالك عالقة بني 

العوامل النفسية واالنتكاسة مثل مشاعر احلزن، واإلحباط، 

أشارت النتائج لعدم والغضب، والقلق، واالستياء، كام 

وجود عالقة بني طبيعة العالقة مع الوالدين واالنتكاسة، 

ولكن توجد عالقة بني ضغط األقران السابقني واالنتكاسة، 
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وأظهرت نتائج الدراسة بشكل عام أن تأثري العوامل النفسية 

عىل االنتكاسة بعد التعايف من اإلدمان أكثر من العوامل 

 االجتامعية.

التي  (Cheung,C &Lee,T,2003) سة وأظهرت درا 

                                ( متعافيا  من اإلدمان هبونغ كونغ، 29أجرت املقابالت مع )

وبلغت مدة التعايف سنة ونصف إىل أربع سنوات عىل فعالية 

الربنامج العالج املعريف السلوكي يف االمتناع عن العودة إىل 

ج من العال االدمان، حيث أفاد غالبية املتعافني بأهنم استفادوا

ومعرفة رضر  ،وفهم األفكار ،املعريف السلوكي يف تعزيز الثقة

وضبط النفس، والقدرة  ،املخدرات، مهارة التفكري العقالين

القدرة عىل التعامل مع ،عىل مواجهة ضغوط احلياة

األحداث، والقدرة عىل حل املشاكل، كام أكدت الدراسة عىل 

ج إعادة أن العالج املعريف السلوكي ال يعني إمهال برام

 التأهيل األخرى. 

 (Bentler & Newcomb, 1992)وأوضحت دراسة 

دراسة عىل رضورة الرتكيز عىل التأهيل والرعاية الالحقة 

وليس فقط االعتامد عىل الربنامج العالجي، حيث ينضم 

ا؛ ثانيا                                                      القليل من مدمني املخدرات إىل برنامج عالجي طوع 

نسبة منخفضة من الذين ينضمون إىل الربنامج العالجي 

%من أولئك الذين 80يكملونه؛ والثالث ما يصل إىل 

لون الربنامج لدهيم انتكاسة يف غضون عام، فالعالج يكم

الدوائي حيقق النجاح عىل املدى القصري، وليس عىل املدى 

 البعيد. 

ومن الدراسات التي بحثت يف معرفة االسرتاتيجيات  

املساعدة عىل التعايف ومنع االنتكاسة من وجه نظر املتعافني 

 (Mcintosh & Mckeganey,2000)من اإلدمان دراسة 

يف  متعايف من اإلدمان (70والتي أجريت الدراسة عىل )

اسكتلندا، وأشارت النتائج إىل أن هناك عدد من 

االسرتاتيجيات أمهها: رغبة املدمن يف الشفاء، ويف تغري نمط 

وتطوير جمموعة بديلة من األنشطة،  ،حياته السابقة

                                                والعالقات أيضا  مهمة يف عملية إعادة التأهيل. وتغري 

دقاء السابقني، وإحساس الفرد بقيمته الشخصية، األص

 األمل باملستقبل، القبول االجتامعي، جتنب الشعور بالعزل،

 أن تكون برامج إعادة التأهيل إلزامية.

فقد ركزت فقط عىل دور ( (Hood,2003اما دراسة 

قضاء أوقات الفراغ يف منع االنتكاسة، وأجريت الدراسة 

املتعمقة، والتي استغرقت مدة  باستخدام منهج دراسة احلالة

سته أشهر لثالث نساء متعافيات من اإلدمان، وأشارت 

النتائج إىل أن شغل أوقات الفراغ كان له دور يف التعايف ومنع 

االنتكاسة، حيث ساعد ذلك عىل معرفة ذواهتن أكثر، مثل 

التعرف عىل نقاط القوة والضعف يف شخصيتهن، وكذلك 

ثم تعلم كيفية قبول وتقدير سامهتا  املواهب التي يمتلكنها،

 املختلفة، كام ساعد عىل تطوير الوعي الذايت.

( 97مقابالت متعمقة مع ) (Lian&Chu,2015) واجرى

                                                    متعافيا  يف مراكز التأهيل من اإلدمان يف ماليزيا، وهدفت 

الدراسة إىل تقييم برامج التأهيل من وجهة نظر النزالء، 

سة، وأظهرت النتائج أن تقييم وكذلك التنبؤ بمعدل االنتكا

                                                املشاركني عىل املقياس أوضح أهنم )راضون متاما ( عن مجيع 

اخلدمات والربامج املقدمة باستثناء ثالثة مشاركني )راضني 

إىل حد ما(، وفيام يتعلق باالنتكاسة ذكر سبعة من املشاركني 

بإرصارهم عىل عدم االنتكاسة يف املستقبل، وأجاب عرشة 

 ني بأهنم ال يضمنون ذلك. من املشارك

ومن خالل عرض الدراسات السابقة نجد ان غالبية 

الدراسات ركزت عىل التعرف عىل العوامل املؤثرة يف 

االنتكاسة وحتديد خصائص املنتكسني بعد التعايف من 

ومل يتم التطرق إىل برنامج منتصف الطريق كأحد  ،االدمان،

يوجد عدد من الربامج اخلاصة بالرعاية الالحقة ولكن 

الدراسات التي تناولت برامج الرعاية الالحقة التي تقام 

داخل املستشفيات العالجية اخلاصة باإلدمان، لذا تم 

االستفادة منها يف التعرف عىل أهداف الدراسة احلالية وحتديد 

  العوامل املؤثرة يف االنتكاسة ملقارنتها بنتائج الدراسة احلالية.

 اإلجراءات املنهجية: 

تنتمي الدراسة احلالية إىل الدراسات نوع الدراسة: 

تقف عىل جمرد مجع البيانات  الوصفية التحليلية؛ كوهنا ال

وحتليلها؛  ،وتفسريها ،بل تتجه إىل تصنيفها ،واحلقائق

الستخالص دالالهتا، ومن املربرات التي دعت الستخدام 

 الدراسة الوصفية هو اتفاقها مع أهداف وتساؤالت الدراسة.

تعتمد هذه الدراسة عىل املسح  منهج الدراسة: -

 االجتامعي الشامل؛ لتناسبه مع نوع الدراسة احلالية.

ء طبقت الدراسة عىل مجيع النزالجمتمع وعينة الدراسة:  -

امللتحقني بربنامج منتصف الطريق بمدينة الرياض وبلغ 

         ( نزيال .49عددهم)

: تعد أداة مجع البيانات من أهم مراحل أداة الدراسة

اإلجراءات املنهجيةـ؛ فبواسطتها وحسن اختيارها 

وتصميمها تصبح البيانات عىل درجة كبرية من املوضوعية 
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م تصميم استبانة التي ختدم أهداف الدراسة وتساؤالهتا؛ لذا ت

 تتضمن حماور عدة:

 املحور األول: اخلصائص العامة.

املحور الثاين: معاجلة اإلدمان )عدد مرات اخلضوع 

عدد مرات دخول برامج الرعاية  ،للربنامج العالجي

 الالحقة(

( عبارات لقياس رضا 4املحور الثالث: وحيتوي عىل )

 النزالء كتايل.

العالجي والتأهييل تعترب  املدة الزمنية لتنفيذ الربنامج -

 مناسبة.

 األنشطة والربامج فعالة يف احلد من االنتكاسة. -

 .تلبي الربامج املقدمة مجيع احتياجات املتعافني -

 أشعر بالرضا عن اخلدمات. -

( عبارة تقيس مدى 00املحور الرابع: وحيتوي عىل )

استفادة النزالء من الربامج العالجية والتأهيلية يف برنامج 

 الطريق(  منتصف

 الصدق والثبات:

للتعرف عىل مدى صدق أداة الدراسة يف قياس ما 

وضعت لقياسه تم عرضها يف صورهتا املبدئية عىل جمموعة 

من املحكمني؛ للتأكد من صدقها الظاهري، وذلك 

الستطالع آرائهم حول مدى وضوح صياغة كل عبارة من 

ية عبارات االستبانة، وتصحيح ما يلزم منها، ومدى أمه

ومالءمة كل عبارة للمحور الذي تنتمي إليه، ومدى مناسبة 

كل عبارة لقياس ما وضعت ألجله، مع إضافة، أو حذف ما 

يرون من عبارات يف أي حمور من املحاور؛ وعىل ضوء 

توجيهاهتم ومقرتحاهتم توصلت الباحثة لالستبانة بصورهتا 

 النهائية.

 Internalالصدق الداخيل )االتساق الداخيل(

consistently Validity: 

للتأكد من متاسك عبارات االستبانة قامت الباحثة 

بحساب صدق االتساق الداخيل لالستبانة عىل عينة الدراسة 

، وذلك بحساب معامل نزالء برنامج منتصف الطريقمن 

والدرجة الكلية  ،ارتباط بريسون بني الدرجة لكل عبارة

ارتباط بريسون  للمحور التابعة له، وكذلك حساب معامل

وبني الدرجة الكلية لالستبانة،  ،بني الدرجة الكلية لكل حمور

( واجلداول التالية توضح SPSS                      واست خدم لذلك برنامج )

 ذلك:

 له يبني معامالت ارتباط بريسون بني كل عبارة من عبارات االستبانة وبني الدرجة الكلية للمحور التابعة (2جدول )

 رقم

 العبارة

 بالدرجة االرتباط معامل

 للمحور الكلية

 الداللة مستوى

 اإلحصائية

 رقم

 العبارة

 بالدرجة االرتباط معامل

 للمحور الكلية

 الداللة مستوى

 اإلحصائية

  والتأهيلية العالجية الربامج عن النزالء رضا مدى األول: املحور

9 0770 0700** 0 0780 0700** 

2 0770 0700** 4 0775 0700** 

  والتأهيلية العالجية الربامج من االستفادة مدى الثاين: املحور

9 0750 0700** 96 0700 07008* 

2 0700 07008* 97 0702 07040* 

0 0756 0700** 98 0752 07009** 

4 0750 0700** 91 0756 0700** 

5 0758 0700** 20 0755 0700** 

6 0762 0700** 29 0704 07000* 

7 0754 0700** 22 0755 0700** 

8 0749 07008** 20 0742 07006** 

1 0740 07005** 24 0741 07009** 
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 رقم

 العبارة

 بالدرجة االرتباط معامل

 للمحور الكلية

 الداللة مستوى

 اإلحصائية

 رقم

 العبارة

 بالدرجة االرتباط معامل

 للمحور الكلية

 الداللة مستوى

 اإلحصائية

90 0707 07091* 25 0745 07000** 

99 0762 0700** 26 0751 0700** 

92 0760 0700** 27 0778 0700** 

90 0751 0700** 28 0772 0700** 

94 0784 0700** 21 0774 0700** 

95 0702 07191 00 0756 0700** 

 (.0709(، )**( دالة عند مستوى )0705)*( دالة عند مستوى )

             موجبا  وداال                                                                                                                         يتضح من خالل معامالت ارتباط بريسون يف اجلدول السابق ارتباط غالبية عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور التابعة له ارتباطا  

( من املحور الثاين: مدى االستفادة من الربامج العالجية والتأهيلية فكان 95( عدا العبارة رقم )0705، 0709مستويي الداللة )                         إحصائيا  ومعظمها دال عند 

ق ( عبارة لإلبقاء عىل حتقق صدق االتسا21                                                                                                    معامل ارتباطها بالدرجة الكلية للمحور غري دال إحصائي ا؛ لذا رأت الباحثة حذفها ويصبح عدد عبارات املحور )

 الداخيل عىل مستوى عبارات االستبانة.

يبني معامالت ارتباط بريسون بني الدرجة الكلية لكل  (0جدول )

 حمور من حموري االستبانة وبني الدرجة الكلية لالستبانة

 املحور

 االرتباط معامل

 الكلية بالدرجة

 لالستبانة

 مستوى

 الداللة

 اإلحصائية

 مدى األول: املحور

 عن النزالء رضا

 العالجية الربامج

  والتأهيلية

0709 07046* 

 مدى الثاين: املحور

 الربامج من االستفادة

  والتأهيلية العالجية

0718 0700** 

 

ويتضح من خالل معامالت ارتباط بريسون يف اجلدول السابق 

وبني  ،االستبانةوجود ارتباط بني الدرجة الكلية لكل حمور من حموري 

(، مما يدل عىل 0709، 0705الكلية لالستبانة عند مستوي ) الدرجة

حتقق االتساق الداخيل عىل مستوى حموري االستبانة، ومما سبق يتضح 

حتقق صدق االتساق الداخيل عىل مستوى االستبانة، ويدل عىل أن 

عت االستبانة تتسم بدرجة عالية من الصدق، وأهنا صاحلة لقياس ما وض

 لقياسه.

 

 ثبات أداة الدارسة:

وذلك  ،وقد قامت الباحثة بحساب ثبات االستبانة

 Cronbach's Alphaباستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ 

 نزالء برنامج منتصف الطريق،وذلك عىل عينة الدراسة من 

ويوضح اجلدول التايل معامل الثبات لعبارات االستبانة عىل 

 االستبانة.مستوى أسئلة وإمجايل 

( يبني قيم معامالت ثبات حموري االستبانة وإمجايل 4جدول )

 االستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ 

 املحور
 عدد

 العبارات

 ثبات معامل

 كرونباخ ألفا

 رضا مدى األول: املحور

 العالجية الربامج عن النزالء

 برنامج يف املقامة والتأهيلية

 الطريق منتصف

4 0774 

 االستفادة مدى الثاين: املحور

 والتأهيلية العالجية الربامج من

 منتصف برنامج يف املقامة

 الطريق

21 0719 

 0710 00 االستبانة إمجايل

ويتضح من اجلدول السابق قبول ثبات املحور األول حيث بلغ 

بلغ  بينامعبارات(،  4( ويمكن إرجاع ذلك لقلة عدد عباراته )0774)

ا، كام بلغ 0719ثاين )معامل ثبات املحور ال                                     ( وهو معامل ثبات مرتفع جد 

( وهو معامل ثبات 0710معامل ثبات ألفا كرونباخ إلمجايل االستبانة )

ا، مما يدل عىل حتقق ثبات االستبانة بشكل عام.                                                         أيضا  مرتفع جد 

 

 حدود الدراسة:

: مجعت بيانات الدراسة من تاريخ احلدود الزمنية-

 ـ .م27/8/2091ـ حتى 20/6/2091
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يتحدد املجال املكاين للدراسة بمدينة  احلدود املكانية:-

 الرياض.

تتحدد عينة الدراسة يف مجيع نزالء  احلدود البرشية:-

 برنامج منتصف الطريق بمدينة الرياض. 

                   تم استخدام عدد  من  أساليب املعاجلة اإلحصائية: 

 األساليب اإلحصائية املناسبة، لإلجابة عن تساؤالت

التكرارات، والنسب املئوية، الدراسة حيث تم حساب 

 Standard" االنحراف املعياريو واملتوسط احلسايب،

Deviation"أفراد استجابات انحراف مدى عىل للتعرف ؛ 

 ومعامل االستبانة، حماور عبارات من عبارة لكل الدراسة

( للوقوف عىل ANOVA، وحتليل )"كرونباخ ألفا" ثبات

استجابات أفراد عينة الدراسة حول حموري الفروق بني 

االستبانة والتي ترجع إىل اختالف متغري يتكون من أكثر من 

( ملعرفة مصدر الفروق ذات الداللة Scheffeفئتني، واختبار )

 اإلحصائية بني متوسطات اإلجابات.

 عرض نتائج الدراسة: 

ما "النتائج املتعلقة باإلجابة عن التساؤل األول 

  "العامة لنزالء برنامج منتصف الطريق؟اخلصائص 

يوضح اخلصائص العامة لنزالء برنامج منتصف  (5جدول )

 الطريق.

 % ك العمر

 9272 5 سنة 00 من أقل إىل سنة 20 من

 6571 27 سنة 40 من أقل إىل سنة 00 من

 9779 7 سنة 50 من أقل إىل سنة 40 من

 471 2 فأكثر سنة 50

 900 49 املجموع

 التعليمي املؤهل

 471 2 ابتدائي

 9272 5 متوسط

 4670 91 ثانوي

 9175 8 الثانوية بعد دبلوم

 9779 7 جامعي

 900 49 املجموع

 االجتامعية احلالة

 5972 29 أعزب

 2170 92 متزوج

 178 4 مطلق

 178 4 منفصل

 900 49 املجموع

الطريق ( أن أكثر نزالء برنامج منتصف 5تشري بيانات اجلدول رقم )

%(، 6551( سنة بنسبة بلغت)40إىل أقل من 00أعامرهم ترتاوح ما بني)

( سنة بنسبة بلغت 50إىل أقل من 40يليهم من ترتاوح أعامرهم ما بني)

(سنة فأكثر حيث بلغت نسبتهم 50%(، وتقل نسبة من أعامرهم )97)

(451.)% 

 
رب نصف وفيام يتعلق باملستوى التعليمي فتشري النتائج إىل أن ما يقا

حجم العينة من نزالء برنامج منتصف الطريق حاصلون عىل التعليم 

%(، ثم تتقارب نسبة احلاصلني عىل دبلوم ما 4650الثانوي بنسبة بلغت )

%(، مع احلاصلني عىل الشهادة اجلامعية 9155بعد الثانوية ونسبتهم )

%(، اما احلاصلون عىل التعليم املتوسط فبلغت 97وبلغت نسبتهم )

  %(.92تهم )نسب

وفيام يتعلق باحلالة االجتامعية فتشري النتائج إىل أن أكثر من نصف 

%(، 59حجم العينة من النزالء مل يسبق هلم الزواج )عزاب( بنسبة بلغت )

 %(.2150ثم املتزوجون بنسبة )

كام أشارت نتائج الدراسة أن غالبية نزالء برنامج منتصف الطريق 

%( بواقع 7057عالجي أكثر من مرة بنسبة )سبق هلم اخلضوع للربنامج ال

                        ( نزيال  مل يسبق هلم اخلضوع 92%( بواقع )2150               ( نزيال ، بينام )21)

للربنامج العالجي إال ملرة واحدة فقط. كام أن النزالء الذين خضعوا 

%( خضعوا لربنامج عالجي 59للربنامج العالجي أكثر من مرة منهم )

                      وتقل جدا  نسبة من سبق  ،%(9456) مرتني، ثم ثالث مرات بنسبة بلغت

هلم اخلضوع للربنامج العالجي أربع مرات أو أكثر حيث بلغت 

 %(.451نسبتهم)

أن غالبية أفراد العينة النزالء املنتكسني  كام تشري نتائج الدراسة

والذين سبق هلم اخلضوع للربنامج العالجي أكثر من مرة قد خضعوا 

%(، 6851خضعوا لبعضها بنسبة )لربامج التأهيل، لكن الغالبية 

%( خضعوا يف مجيع مراحل االنتكاسة للربامج التأهيلية، بينام 90و)

 %(.20%( مل خيضعوا ألي برنامج تأهييل من قبل بنسبة )2056)
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جية والتأهيلية املقامة يف برنامج منتصف ما مدى رضا النزالء عن الربامج العال"النتائج املتعلقة باإلجابة عن التساؤل الثاين 

 "الطريق؟

منتصف ( يبني استجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات املحور األول: مدى رضا النزالء عن الربامج العالجية والتأهيلية املقامة يف برنامج 6جدول )

 الطريق

 العبارة م
 موافق

 بشدة
 حمايد موافق

 غري

 موافق

 موافق عري

 بشدة

 املتوسط

 احلسايب

 االنحراف

ب املعياري
رتتي
ال

 

9 
 الربنامج يف املختلفة الربامج تلبي

 املتعافني. احتياجات

 8 6 6 98 0 ت
0705 970 2 

% 7702 4071 94760 94760 91759 

2 

 املتعافني وأهايل أرس غالبية يشعر

 تقدمها التي اخلدمات عن بالرضا

 الالحقة. الرعاية برامج

 4 6 8 29 2 ت

0727 979 9 
% 4788 59722 91759 94760 1776 

0 

 الربنامج لتنفيذ الزمنية املدة

 برامج داخل والتأهييل العالجي

 كافية. الطريق منتصف

 90 8 0 20 0 ت

2766 9707 4 
% 0 48778 0 91759 09779 

4 

 الرعاية برنامج ينفذها التي األنشطة

الة الالحقة  انتكاسة من احلد يف       فع 

 املتعايف.

 6 92 5 96 2 ت

271 9722 0 
% 4788 01702 9272 21727 94760 

  9725 2717 للمحور العام املتوسط

النزالء عن الربامج العالجية والتأهيلية بدرجة )حمايد( وذلك ( أن أفراد عينة الدراسة يوافقون عىل حمور مدى رضا 6يتضح من بيانات اجلدول رقم )

 بشكل عام.

ارة، فكلام زاد ويتضح من خالل النظر إىل قيم االنحراف املعياري يف اجلدول السابق وهو مقدار تشتت استجابات أفراد العينة عن املتوسط احلسايب لكل عب

ل االختيارات اخلمسة وكان أقل انحراف معياري للعبارة )يشعر غالبية أرس وأهايل املتعافني بالرضا عن االنحراف املعياري يزيد تشتت آراء أفراد العينة حو

أكرب قيمة لالنحراف املعياري للعبارة  وكانتالعبارات التي تقاربت آراء أفراد العينة حوهلا، الالحقة( مما يدل عىل أهنا أكثر  اخلدمات التي تقدمها برنامج الرعاية

 .الزمنية لتنفيذ الربنامج العالجي والتأهييل داخل برامج منتصف الطريق كافية( مما يدل عىل أهنا أكثر عبارة اختلف حوهلا أفراد العينة)املدة 

ما مدى االستفادة من الربامج العالجية والتأهيلية املقامة يف برنامج منتصف " النتائج املتعلقة باإلجابة عن التساؤل الثالث

 "وجهة نظر النزالء؟الطريق من 

صف يبني استجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات املحور الثاين: مدى االستفادة من الربامج العالجية والتأهيلية املقامة يف برنامج منت (7جدول )

 الطريق

 العبارة م
 بدرجة

      جدا   كبرية

 بدرجة

 كبرية

 بدرجة

 متوسطة

 بدرجة

 ضعيفة

 بدرجة

 ضعيفة

      جدا  

 املتوسط

 احلسايب

 االنحراف

ب املعياري
رتتي
ال

 

9 

 والنفسية العالجية الربامج أسهمت

 عىل السيطرة مهارات إكسايب يف

  النفس.

 5 90 4 98 4 ت

0795 9726 27 
% 1776 4071 1776 24701 9272 

2 
 والنفسية العالجية الربامج أسهمت

 بنفيس ثقتي استعادة يف

 4 0 0 97 97 ت
4705 9798 9 

% 49746 49746 7702 0 1776 

0 

 الربامج من االستفادة استطعت

 تعديل جناح يف والنفسية العالجية

 السلوك بتعديل اخلاصة السلوك

 6 6 90 96 0 ت

079 972 28 
% 7702 01702 24701 94760 94760 
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 العبارة م
 بدرجة

      جدا   كبرية

 بدرجة

 كبرية

 بدرجة

 متوسطة

 بدرجة

 ضعيفة

 بدرجة

 ضعيفة

      جدا  

 املتوسط

 احلسايب

 االنحراف

ب املعياري
رتتي
ال

 

 اإلدماين.

4 

 الفردية اجللسات برامج ساعدتني

 مهارات إكسايب عىل العالجية النفسية

 االجتامعية. املشكالت حل

 6 0 2 99 91 ت

0780 9746 5 
% 46704 26780 4788 7702 94760 

5 
 يف النفسية العالجية الربامج سامهت

 النفسية. الضغوط من التخفيف

 0 5 0 90 20 ت

4702 9721 2 
% 48778 09779 0 9272 7702 

6 
 استطعت السلوك تعديل جناح يف

  املسؤولية. حتمل مهارة اكتساب

 2 7 8 98 6 ت
0746 979 98 

% 94760 4071 91759 97707 4788 

7 

 النفسية العالجية الربامج سامهت

 مهارة اكتسايب يف واالجتامعية

  وااللتزام. االنضباط

 9 90 7 94 6 ت

0727 9794 24 
% 94760 04795 97707 09779 2744 

8 
 الفريق قبل من عالجية خطة وضع تم

  مشكاليت. حلل املعالج

 0 92 5 98 0 ت
0795 9795 26 

% 7702 4071 9272 21727 7702 

1 

 العالجية الربامج خالل من استطعت

 مرض خماطر فهم واالجتامعية النفسية

  اإلدمان.

 0 0 5 20 7 ت

0768 9708 7 
% 97707 5679 9272 7702 7702 

90 

 والنفسية العالجية الربامج سامهت

 مهارات اكتسايب يف واالجتامعية

  التعاون.

 6 0 0 28 4 ت

0759 9720 95 
% 1776 68721 0 7702 94760 

99 

 النفسية العالجية الربامج خالل من

 عىل التغلب استطعت واالجتامعية

 حيايت نمط إىل العودة يف التفكري

  السابقة.

 0 90 92 8 8 ت

072 9720 25 
% 91759 91759 21727 24701 7702 

92 
 إنجاح يف فعال بشكل أرسيت شاركت

 يب. اخلاصة العالجية اخلطة

 0 90 2 92 99 ت
0707 9707 20 

% 26780 21727 4788 09779 7702 

90 
 الدعم برامج من أرسيت استفادت

 املقدمة. النفيس

 0 8 0 24 6 ت
0754 9791 94 

% 94760 58754 0 91759 7702 

94 

 املعالج الفريق قبل من أرسيت هتيئة تم

 مرحلة من االنتهاء بعد الستقبايل

 التأهيل.

 9 97 7 94 2 ت

2718 9704 21 
% 4788 04795 97707 49746 2744 

95 

 بالربنامج وجودي أثناء استفدت

 تقدمها التي اخلدمات من العالجي

 من للمتعافني األخرى اجلهات

  اإلدمان.

 6 0 7 20 5 ت

0707 9724 22 
% 9272 48778 97707 7702 94760 
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 العبارة م
 بدرجة

      جدا   كبرية

 بدرجة

 كبرية

 بدرجة

 متوسطة

 بدرجة

 ضعيفة

 بدرجة

 ضعيفة

      جدا  

 املتوسط

 احلسايب

 االنحراف

ب املعياري
رتتي
ال

 

96 
 املراجعات بحضور تام التزام لدي

  باملصحة. الدورية

 2 6 4 28 9 ت
0741 0715 96 

% 2744 68721 1776 94760 4788 

97 
 قبل وواجبايت بحقوقي تعريفي تم

 بالربنامج. التحاقي

 5 5 9 21 9 ت
0701 9794 20 

% 2744 70770 2744 9272 9272 

98 

 الدافع املخدرات مدمني معظم لدى

 الرعاية برنامج يف للمشاركة والرغبة

 الالحقة.

 0 5 0 29 1 ت

0768 9797 8 
% 29715 59722 7702 9272 7702 

91 

 اجللسات من االستفادة استطعت

 باكتساب اخلاصة االجتامعية اجلامعية

 اجتامعية. مهارات

 0 90 0 94 94 ت

0760 9707 90 
% 04795 04795 0 24701 7702 

20 

 اجللسات من االستفادة استطعت

 تعديل جناح يف االجتامعية الفردية

 مهارات باكتساب اخلاصة السلوك

 اجتامعية.

 4 5 0 20 1 ت

0768 9720 1 
% 29715 5679 0 9272 1776 

29 

 املجموعات من االستفادة استطعت

 التأهيل جناح يف العالجية النفسية

 الدافعية. بجلسات اخلاصة

 9 0 5 25 7 ت

0780 0781 4 
% 97707 60718 9272 7702 2744 

22 

 جمموعات من االستفادة استطعت

 اخلاصة العالجية والتعايف اإلرشاد

 الدافعية. بربنامج

 0 4 0 21 5 ت

0779 9705 6 
% 9272 70770 0 1776 7702 

20 
 يف دور بالعمل العالج لربنامج كان

         مهنيا . توجيهي

 6 5 0 27 0 ت
0701 9724 29 

% 7702 65785 0 9272 94760 

24 
 يف دور بالعمل العالج لربنامج كان

 مهنية. مهارات اكتسايب

 4 6 9 20 7 ت
0756 9720 92 

% 97707 5679 2744 94760 1776 

25 

 املجموعات من االستفادة استطعت

 املهارات باكتساب اخلاصة االجتامعية

 للبيئة لالنتقال الالزمة االجتامعية

 اخلارجية.

 4 7 2 98 90 ت

0756 970 90 
% 24701 4071 4788 97707 1776 

26 

 اجللسات من االستفادة استطعت

 باكتساب اخلاصة االجتامعية الفردية

 لالنتقال الالزمة االجتامعية املهارات

 اخلارجية. للبيئة

 9 7 0 29 92 ت

0788 979 0 
% 21727 59722 0 97707 2744 

27 
 املهارات تلك تطبيق إتقان استطعت

 من اكتساهبا تم التي االجتامعية

 0 5 0 26 4 ت
0756 9707 99 

% 1776 60749 7702 9272 7702 
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 العبارة م
 بدرجة

      جدا   كبرية

 بدرجة

 كبرية

 بدرجة

 متوسطة

 بدرجة

 ضعيفة

 بدرجة

 ضعيفة

      جدا  

 املتوسط

 احلسايب

 االنحراف

ب املعياري
رتتي
ال

 

 للبيئة االنتقال بعد العالجي الربنامج

  اخلارجية.

28 
 مجاعات الالحقة الرعاية برامج تنظم

 للمتعافني. الذايت الدعم

 0 6 5 24 0 ت
0744 9707 91 

% 7702 58754 9272 94760 7702 

21 
 عالج موجه دور لتفعيل حاجة هناك

 الالحقة. الرعاية برنامج يف اإلدمان

 2 7 2 21 9 ت
0741 0718 97 

% 2744 70770 4788 97707 4788 

  9797 0752 للمحور العام املتوسط

العالجية والتأهيلية املقامة يف ( أن أفراد عينة الدراسة من نزالء منتصف الطريق يوافقون عىل حمور مدى االستفادة من الربامج 7يتضح من اجلدول رقم )

 برنامج منتصف الطريق بدرجة )كبرية( وذلك بشكل عام.

امج منتصف وجاءت موافقة أفراد عينة الدراسة عىل تسع عرشة عبارة من عبارات حمور مدى االستفادة من الربامج العالجية والتأهيلية املقامة يف برن

 سب املتوسط احلسايب كام يأيت:                                        الطريق بدرجة )كبرية( وهي مرتبة تنازلي ا ح

 (.4705جاءت العبارة )أسهمت الربامج العالجية والنفسية يف استعادة ثقتي بنفيس( يف املرتبة األوىل بمتوسط حسايب ) -

 (.4702جاءت العبارة )سامهت الربامج العالجية النفسية يف التخفيف من الضغوط النفسية( يف املرتبة الثانية بمتوسط حسايب ) -

يف العبارة )استطعت االستفادة من اجللسات الفردية االجتامعية اخلاصة باكتساب املهارات االجتامعية الالزمة لالنتقال للبيئة اخلارجية(  جاءت -

 .(0788املرتبة الثالثة بمتوسط حسايب )

الدافعية( يف املرتبة الرابعة بمتوسط حسايب  جاءت العبارة )استطعت االستفادة من املجموعات النفسية العالجية يف جناح التأهيل اخلاصة بجلسات -

 (.0781( وانحراف معياري )0780)

وسط جاءت العبارة )ساعدتني برامج اجللسات الفردية النفسية العالجية عىل اكتساب مهارات حل املشكالت االجتامعية( يف املرتبة اخلامسة بمت -

 ( 0780حسايب )

ت اإلرشاد والتعايف العالجية اخلاصة بربنامج الدافعية( يف املرتبة السادسة بمتوسط حسايب جاءت العبارة )استطعت االستفادة من جمموعا -

(0779.) 

 (.0768جاءت العبارة )استطعت من خالل الربامج العالجية النفسية واالجتامعية فهم خماطر مرض اإلدمان( يف املرتبة السابعة بمتوسط حسايب ) -

 (.0768رات الدافع والرغبة للمشاركة يف برنامج الرعاية الالحقة( يف املرتبة الثامنة بمتوسط حسايب )جاءت العبارة )لدى معظم مدمني املخد -

التاسعة جاءت العبارة )استطعت االستفادة من اجللسات الفردية االجتامعية يف جناح تعديل السلوك اخلاصة باكتساب مهارات اجتامعية( يف املرتبة  -

 (.0768بمتوسط حسايب )

عبارة )استطعت االستفادة من اجللسات اجلامعية االجتامعية اخلاصة باكتساب مهارات اجتامعية( يف املرتبة العارشة بمتوسط حسايب جاءت ال -

(0760.) 

يف برنامج حمور مدى االستفادة من الربامج العالجية والتأهيلية املقامة ويتضح من خالل النظر إىل قيم االنحراف املعياري يف اجلدول السابق لعبارات 

أقل انحراف معياري للعبارة )استطعت االستفادة من املجموعات النفسية العالجية يف جناح التأهيل اخلاصة بجلسات الدافعية( مما يدل  منتصف الطريق أن

ني برامج اجللسات الفردية النفسية العالجية عىل أهنا أكثر العبارات التي تقاربت آراء أفراد العينة حوهلا، وكانت أكرب قيمة لالنحراف املعياري للعبارة )ساعدت

 عىل إكسايب مهارات حل املشكالت االجتامعية( مما يدل عىل أهنا أكثر عبارة اختلف حوهلا أفراد عينة الدراسة من نزالء منتصف الطريق.

الرضا، واالستفادة من الربامج هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متغري  "النتائج املتعلقة باإلجابة عن التساؤل الرابع:

 "العالجية والتأهيلية املقامة يف برنامج منتصف الطريق وعدد مرات االنتكاسة؟
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حموري االستبانة والتي ترجع إىل اختالف متغري عدد مرات اخلضوع لربنامج  حولدراسة الفروق بني متوسطات استجابات أفراد العينة  (8جدول )

 (ANOVAت وذلك باستخدام اختبار حتليل التباين األحادي )عالجي لإلقالع عن املخدرا

 التباين مصدر املحور
 جمموع

 مربعات

 درجات

 احلرية

 متوسط

 املربعات

 قيمة

 ف

 مستوى

 الداللة

 الربامج عن النزالء رضا مدى األول: املحور

 منتصف برنامج يف املقامة والتأهيلية العالجية

 الطريق

 بني

 املجموعات
979 0 0707 

074 07752 
 داخل

 املجموعات
0078 07 0719 

 العالجية الربامج من االستفادة مدى الثاين: املحور

 الطريق منتصف برنامج يف املقامة والتأهيلية

 بني

 املجموعات
0750 0 0798 

0740 07709 
 داخل

 املجموعات
95704 07 0749 

 (0709)(، ** يعني مستوى الداللة 0705* يعني مستوى الداللة )

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد عينة الدراسة من نزالء برنامج منتصف الطريق حول أي حمور من 8يتضح من اجلدول رقم )

دد مرات اخلضوع لربنامج حموري االستبانة ترجع الختالف متغري عدد مرات اخلضوع لربنامج عالجي لإلقالع عن املخدرات، أي أنه ال يوجد تأثري ملتغري ع

 والتأهيلية املقامة.عالجي لإلقالع عن املخدرات عىل حمور مدى رضا النزالء عن الربامج العالجية والتأهيلية، أو حمور مدى االستفادة من الربامج العالجية 

الرضا، واالستفادة من الربامج هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متغريي  ":النتائج املتعلقة باإلجابة عن التساؤل اخلامس

 "                                                                                            العالجية والتأهيلية املقامة يف برنامج منتصف الطريق وعدد مرات اخلضوع لربامج الرعاية الالحقة سابقا ؟

لوك دراسة الفروق بني متوسطات استجابات أفراد العينة حول حموري االستبانة والتي ترجع إىل اختالف متغري اخلضوع لربامج تعديل الس (1جدول )

 (ANOVAوالتأهيل والرعاية الالحقة املقدمة للمتعافني وذلك باستخدام اختبار حتليل التباين األحادي )

 التباين مصدر املحور
 جمموع

 مربعات

 درجات

 احلرية

 متوسط

 املربعات

 قيمة

 ف

 مستوى

 الداللة

 الربامج عن النزالء رضا مدى األول: املحور

 منتصف برنامج يف املقامة والتأهيلية العالجية

 الطريق

 بني

 املجموعات
9762 2 0789 

0710 07405 
 داخل

 املجموعات
00728 08 0788 

 العالجية الربامج من االستفادة مدى الثاين: املحور

 الطريق منتصف برنامج يف املقامة والتأهيلية

 بني

 املجموعات
0725 2 0792 

0709 07707 
داخل 

 املجموعات

9570

2 
08 074 

 (0709(، ** يعني مستوى الداللة )0705يعني مستوى الداللة )* 

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد عينة الدراسة حول أي حمور من حموري االستبانة ترجع الختالف 1يتضح من اجلدول رقم )

أي أنه ال يوجد تأثري ملتغري اخلضوع لربامج تعديل السلوك والرعاية الالحقة املقدمة  ،متغري اخلضوع لربامج تعديل السلوك والرعاية الالحقة املقدمة للمتعافني

 مة.للمتعافني عىل حمور مدى رضا النزالء عن الربامج العالجية والتأهيلية، أو حمور مدى االستفادة من الربامج العالجية والتأهيلية املقا

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني عدد مرات اخلضوع لربنامج عالجي " :النتائج املتعلقة باإلجابة عن التساؤل السادس

 "لإلقالع عن املخدرات ومتغري اخلضوع لربامج تعديل السلوك والرعاية الالحقة؟
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اخلضوع لربنامج عالجي لإلقالع عن املخدرات واخلضوع لربامج تعديل  مراتتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب كل من متغريي عدد  (90جدول )

 لبيان الفروق Chi-Squareالسلوك والتأهيل والرعاية الالحقة املقدمة للمتعافني وحساب مربع كاي 

 عالجي لربنامج اخلضوع مرات عدد 

 تعديل لربامج اخلضوع

 والتأهيل السلوك 

 مرات ثالث مرتان واحدة مرة
 مرات أربع

 فأكثر
 املجموع

 منها ألي أخضع مل
 0 0 0 0 0 التكرار

 %770 %070 %070 %770 %070 املئوية النسبة

 بعضها فقط
 20 2 4 94 0 التكرار

 %4878 %471 %178 %0479 %070 املئوية النسبة

 مجيعها نعم
 6 0 2 4 0 التكرار

 %9476 %070 %471 %178 %070 املئوية النسبة

 مفقودة قيم
 92 0 0 0 92 التكرار

 %2170 %070 %070 %070 %2170 املئوية النسبة

 املجموع
 49 2 6 29 92 التكرار

 %90070 %471 %9476 %5972 %2170 املئوية النسبة

 (0709) 07672 الداللة مستوى ،Square-Chi 2705 كا مربع

مرات خضوعهم لربنامج عالجي لإلقالع عن املخدرات )ملرتني( وخضعوا لبعض ( أن أكثر أفراد عينة الدراسة ممن عدد 90يتضح من اجلدول رقم )

 %( من جمموع أفراد العينة.0479برامج تعديل السلوك والتأهيل والرعاية الالحقة املقدمة للمتعافني حيث بلغت نسبتهم )

ج عالجي لإلقالع عن املخدرات، ومتغري اخلضوع لربامج تعديل                                                                          كام أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا  بني فئات كل من متغريي عدد مرات اخلضوع لربنام

 السلوك والرعاية الالحقة املقدمة للمتعافني، مما يدل عىل أنه ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بينهام.

 

 مناقشة وتفسري النتائج:

مة أوضحت نتائج الدراسة فيام يتعلق باخلصائص العا

أن أكثر من نصف أفراد العينة  لنزالء برنامج منتصف الطريق

( سنة بنسبة بلغت 40إىل أقل من 00ترتاوح أعامرهم ما بني )

كام أن غالبيتهم حاصلون عىل التعليم الثانوي  ،(6551)

%(، ثم تتقارب نسبة احلاصلني عىل 4650بنسبة بلغت )

اصلني عىل %(، مع احل9155دبلوم ما بعد الثانوية ونسبتهم )

وختتلف هذه  %(،97الشهادة اجلامعية وبلغت نسبتهم )

( والتي أشارت نتائجها 2008النتيجة مع دراسة )احلوسني،

وفيام يتعلق باحلالة  إىل أن غالبية أفراد العينة من املتزوجني،

االجتامعية فتشري النتائج إىل أن غالبية النزالء مل يسبق هلم 

%(، وختتلف هذه النتيجة 59)الزواج )عزاب( بنسبة بلغت 

( والتي أشارت نتائجها إىل أن 2008مع دراسة )احلوسني،

 غالبية أفراد العينة من املتزوجني.

كام أوضحت نتائج الدراسة فيام يتعلق بعدد مرات 

اخلضوع للربنامج العالجي أن غالبية نزالء برنامج منتصف 

مرة الطريق سبق هلم اخلضوع للربنامج العالجي أكثر من 

%( وهذا يؤكد عىل أن الربنامج العالجي 7057بنسبة )

                                                  لوحدة ال يعترب كافيا  لعدم االنتكاسة، وإن حقق النجاح 

 ،                                              فغالبا  يكون عىل املدى القصري وليس عىل املدى البعيد

 وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه نتائج دراسة )

(Bentler & Newcomb,1922( 80والتي أوضحت أن )%

 ن لالنتكاسة بعد فرتة من إكامل العالج الدوائي.يعودو

وأوضحت النتائج فيام يتعلق بعدد مرات االنتكاسة أن 

غالبية امللتحقني بربنامج منتصف الطريق سبق هلم االنتكاسة 

فنسبة من خضعوا  ،%( 7057أكثر من مرة بنسبة بلغت )

مرتني للربنامج العالجي اخلاص باإلقالع عن إدمان 

 خضعوا ثالث مرات %(9476%(، و )59املخدرات قد بلغ)

للربنامج العالجي اخلاص باإلقالع عن إدمان املخدرات، 

                                              وتقل جدا  نسبة من سبق هلم اخلضوع للربنامج العالجي 

وتتفق %(، 451أربع مرات، أو أكثر حيث بلغت نسبتهم )

( والتي أوضحت بأن 2099هذه النتيجة مع دراسة)بركات،

 غالبية أفراد العينة قد انتكست وعادت أكثر من مرة.

وتوصلت النتائج فيام يتعلق بعدد مرات التحاق 

املنتكسني بالربامج التأهيلية والرعاية الالحقة أن غالبية أفراد 



 ...دور الرعاية الالحقة يف منع االنتكاسة بعد: هند بنت خالد العتيبي

 

928 

ربنامج عينة النزالء املنتكسني والذين سبق هلم اخلضوع لل

العالجي أكثر من مرة قد خضعوا لربامج التأهيل، لكن 

%( خضعوا 90%(، و)6851الغالبية خضعوا لبعضها بنسبة )

%( 2056يف مجيع مراحل االنتكاسة للربامج التأهيلية، بينام )

 %(.20مل خيضعوا ألي برنامج تأهييل من قبل بنسبة )

امج أما النتائج املتعلقة بمدى رضا النزالء عن الرب

العالجية والتأهيلية املقامة يف برنامج منتصف الطريق فيتضح 

من نتائج الدراسة أن أفراد عينة الدراسة عربوا عن رضاهم 

يشعر غالبية أفراد العينة )حمايد( حيث  بشكل عام بدرجة

بالرضا عن اخلدمات واألنشطة التي تقدمها برنامج الرعاية 

نتكاسة املتعايف، وتتفق وإىل فعاليتها يف احلد من ا ،الالحقة

( والتي أوضحت أن 2008هذه النتيجة مع دراسة)احلوسني

%( من املرىض عربوا عن رضاهم الكامل عن خدمات 88)

 , (Lian & Chu,2015) مركز الرعاية الالحقة، ومع دراسة

والتي أشارت نتائجها إىل أن غالبية العينة عربوا عن رضاهم 

، إال أن عينة ج املقدمةالتام عن مجيع اخلدمات والربام

الدراسة اختلفوا حول مناسبة املدة الزمنية اخلاصة بتنفيذ 

برامج الرعاية الالحقة فنصف عينة نزالء برنامج منتصف 

الطريق موافقون عىل مناسبة املدة العالجية والتأهيلية للرعاية 

والنصف اآلخر غري موافق وتتفق هذه النتيجة مع  ،الالحقة

( والتي أشارت نتائجها إىل عدم 2094دراسة)الكندري،

وأشارت نتائج  رضا أفراد العينة عن املدة الزمنية للربنامج.

الدراسة حول حمور مدى االستفادة من الربامج العالجية 

والتأهيلية املقامة يف برنامج منتصف الطريق أن أفراد عينة 

الدراسة من نزالء برنامج منتصف الطريق يوافقون عىل حمور 

االستفادة من الربامج العالجية والتأهيلية املقامة بدرجة مدى 

 )كبرية(.

وازدادت درجة موافقتهم عىل إسهام برامج الرعاية 

الالحقة بربنامج منتصف الطريق عىل عالج اجلوانب النفسية 

استعادة الثقة بالنفس، والتخفيف من الضغوط النفسية، 

تي أشارت ( وال2094وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )براك،

نتائجها إىل دور الربامج النفسية الالحقة يف مساعدة املرىض، 

( باإلضافة إىل إسهام Cheung & Leeوكذلك دراسة)

                                               الربنامج أيضا  يف إكساهبم املهارات االجتامعية الالزمة 

لالنتقال للبيئة اخلارجية، وإكساهبم مهارات حل املشكالت 

 .ويف فهم خماطر مرض اإلدمان االجتامعية

بينام جاءت موافقة أفراد عينة الدراسة من نزالء برنامج 

الربنامج يف  منتصف الطريق بدرجة )متوسطة( عىل دور

أو يف استفادهتم أثناء وجودهم بالربنامج  ،                    توجيه النزالء مهنيا  

العالجي من اخلدمات التي تقدمها اجلهات األخرى 

شكل للمتعافني من اإلدمان، وكذلك حول مشاركة األرسة ب

فعال يف إنجاح اخلطة العالجية اخلاصة يب، كام دلت النتائج 

أو بدرجة  ،عىل أن غالبية أفراد العينة أجابوا بدرجة ضعيفة

%( حول هتيئة األرسة من قبل الفريق املعالج 04            ضعيفة جدا  )

 الستقبال النزيل بعد االنتهاء من مرحلة التأهيل. 

وجد تأثري ملتغري كام توصلت نتائج الدراسة إىل أنه ال ي

عدد مرات اخلضوع لربنامج عالجي لإلقالع عن املخدرات 

عىل حمور مدى رىض النزالء عن الربنامج العالجية والتأهيلية 

املقامة يف برنامج منتصف الطريق، أو حمور مدى االستفادة 

من الربامج العالجية والتأهيلية املقامة يف برنامج منتصف 

 الطريق.

ملتغري اخلضوع لربامج تعديل السلوك  وعدم وجود تأثري

والرعاية الالحقة املقدمة للمتعافني من إدمان املخدرات عىل 

حمور مدى رضا النزالء عن الربامج العالجية والتأهيلية 

املقامة يف برنامج منتصف الطريق، أو حمور مدى االستفادة 

من الربامج العالجية والتأهيلية املقامة يف برنامج منتصف 

 ريق.الط

وأشارت النتائج إىل أن أكثر أفراد عينة الدراسة ممن عدد 

مرات خضوعهم لربنامج عالجي لإلقالع عن املخدرات 

)مرتان( خضعوا لبعض برامج تعديل السلوك والتأهيل 

والرعاية الالحقة املقدمة للمتعافني من إدمان املخدرات 

 %( من جمموع أفراد العينة.0479حيث بلغت نسبتهم )

                                          أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا  بني عدد مرات كام 

اخلضوع لربنامج عالجي لإلقالع عن املخدرات، ومتغري 

اخلضوع لربامج تعديل السلوك والرعاية الالحقة املقدمة 

للمتعافني من إدمان املخدرات، مما يدل عىل أنه ال توجد 

 عالقة ارتباطية بينهام.

اء ومقرتحات أفراد وأشارت نتائج الدراسة فيام يتعلق بآر

 العينة حول تطوير برامج الرعاية الالحقة من وجهه نظرهم

                ( نزيال  فقط بعض 97فقد وضع عدد قليل من النزالء بواقع )

االقرتاحات واآلراء التي تعرب عن وجهة نظرهم يف برامج 

تأهيل املتعافني من إدمان املخدرات والرعاية الالحقة، منها 

يف التشايف ومنع االنتكاسة، واملطالبة  الرتكيز عىل دور األرسة

بإعادهتم ألعامهلم السابقة بعد فصلهم من العمل، ومنهم من 

ركز عىل دور األخصائي االجتامعي ورضورة متابعة احلاالت 

 بشكل مستمر حتى بعد انتهاء الربنامج العالجي والتأهييل.
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 التوصيات:

العالجية العمل عىل إجياد جلنة متخصصة لتقييم الربامج  -

والتأهيلية ضمن برامج الرعاية الالحقة؛ وذلك لرصد 

جوانب القصور ومعاجلتها، وتقديم املقرتحات 

 التطويرية 

توفري الكوادر املهنية املؤهلة لتصميم الربامج التأهيلية  -

الشاملة واملتعددة مع مراعاة التوازن بني الربامج بحيث 

 األخرى. ال يكون هنالك تركيز عىل برامج معينة دون

نرش الوعي اإلعالمي بأمهية برامج الرعاية الالحقة  -

 ودورها يف منع االنتكاسة.

إحلاق أرس املتعافني باجللسات اإلرشادية والتثقيفية عىل  -

 كيفية التعامل مع املتعافني للتقليل من خماطر االنتكاسة.

الرتكيز عىل تدريب وتأهيل األخصائيني والعاملني يف  -

الحقة من خالل إحلاقهم بالربامج برامج الرعاية ال

التطويرية كربامج املاجستري التنفيذي املتخصص والتابع 

 لبعض اجلامعات املحلية.

إلزام أصحاب األعامل بتوظيف نسبة من املتعافني الذين  -

 أهنوا بنجاح برامج الرعاية الالحقة.

أن يكون هنالك اتفاقية بني برامج الرعاية الالحقة  -

من أجل إعادة املفصولني من  واجلهات احلكومية

عملهم، بعد إثبات التزامهم باإلقالع عن التعاطي، 

وبعد إهنائهم كافة برامج الرعاية الالحقة، لكي يستطيع 

 املتعايف بدء حياته من جديد ولتقليل فرص االنتكاسة.

الرتكيز عىل إجراء الدراسات املقارنة بني برامج الرعاية  -

من اإلدمان داخل اململكة الالحقة اخلاصة باملتعافني 

العربية السعودية، والدول األخرى عىل الصعيدين 

اإلقليمي والدويل للوقوف عىل التجارب الناجحة، 

 واالستفادة من براجمهم العالجية والتأهيلية.

إجراء دراسة هتتم بأخذ آراء ومقرتحات املتعافني من  -

 اإلدمان حول الربامج العالجية والتأهيلية املقامة يف

برامج الرعاية الالحقة وسبل تطويرها من وجهة 

 نظرهم، مع الوقوف عىل احتياجاهتم.
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 التطوعية للمرأة يف تنمية املجتمعاملساندة االجتامعية وعالقتها باملشاركة املجتمعية 

 هدى حممود حسن حجازي

  أستاذ تنظيم املجتمع، قسم الدراسات االجتامعية، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، وكلية اخلدمة االجتامعية جامعة حلوان

 هـ(1/4/1441هـ، وقبل للنرش يف 11/7/1441)قدم للنرش يف 

 

الذي تلعبه مهنة اخلدمة االجتامعية يف دفع عجلة التنمية وحتقيق األهداف انطالقا من أمهية الدور  :البحث ملخص

االجتامعية للتنمية املستدامة، وتوظيف رأس املال االجتامعي وتنمية املوارد البرشية يف ترسيع وترية تنمية املجتمعات 

 فقد حتدد موضوع الدراسة احلالية يف:

املجتمعية التطوعية للمرأة السعودية يف تنمية املجتمع، والتي هدفت إىل:  العالقة بني املساندة االجتامعية واملشاركة

التعرف عىل العالقة بني املساندة االجتامعية وصور ومستوى املشاركة املجتمعية للمرأة يف تنمية املجتمع، وكان أهم 

ة التطوعية للمرأة يف تنمية توجد عالقة طردية بني املساندة االجتامعية وصور ومستوى املشاركة املجتمعي"فروضها 

 املجتمع.

نوع الدراسة وصفية حتليلية اعتمدت عىل منهج املسح االجتامعي، باستخدام أداة االستبيان التي ُطبقت عىل عينة من 

 ( مفردة.122النساء عددها )

املجتمعية التطوعية وأشارت أهم النتائج إىل: وجود عالقة طردية بني املساندة االجتامعية ومجيع صور املشاركة 

 للمرأة يف تنمية املجتمع، ووجود عالقة طردية بني املساندة االجتامعية ومستوي املشاركة املجتمعية التطوعية للمرأة.

 .املرأة ع،املجتم تنمية ،التطوع ،املجتمعية املشاركة ،املساندة االجتامعية: املفتاحيةالكلامت 
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Abstract: Based on the importance of the role played by Social Work profession in advancing development and 
achieving the social goals of sustainable development, use of social capital and the development of human 

resources in accelerating the pace of community development, this study describes the relationship between social 

support and Voluntary Community Participation of Saudi Women for development of community. The study aims 
to identify the relationship between social support and forms and the level of Voluntary Community Participation 

of women in the Community Development. The important hypothesis was a positive relationship between social 

support and forms and the level of Voluntary Community Participation of women in community development. The 
study is an analytical descriptive, based on the social survey method, using the questionnaire, which was applied to 

a sample of 266 women.The results show a positive relationship between social support and all forms of voluntary 

community participation of women in the development of society, and a positive relationship between social 
support and the level of voluntary community participation of women. 

Keywords: Social Support, Voluntary, Community Participation, Community Development, Women. 
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 أوال: مشكلة الدراسة

جاهدة إىل حتقيق األهداف العاملية تسعى مجيع دول العامل 

أو ما ُيسمى بأهداف التنمية املستدامة السبعة عرش والتي بدأ 

حيث أصبحت  1112السعي نحو حتقيقها بداية من يناير 

الدول تدجمها جزئيَا يف سياساهتا وخطط تنميتها الوطنية، 

وهتيء هلا االصالحات االقتصادية واالجتامعية والسياسية 

والبيئية والتكنولوجية لضامن الوصول إىل الغايات والثقافية 

، ألنه 1131املحددة يف أهداف التنمية املستدامة بحلول عام 

العام الذي يمثل املوعد النهائي إلنجاز أهداف التنمية 

املستدامة عىل مستوى العامل، وعىل كل دولة ترغب يف اللحاق 

قيق بركب التقدم وترسيع وتريته أن تتضح رؤيتها يف حت

 .1131األهداف العاملية من خالل صياغة وحتقيق رؤيتها 

يف حتقيق  1131وال يمكن للحكومات أن حتقق رؤيتها 

أهداف التمية املستدامة بمفردها، ألن ذلك يتطلب رشاكة 

واسعة النطاق جتمع بني القطاع العام والقطاع اخلاص 

 واملجتمع املدين ومشاركة املواطنني عىل حد سواء.

العنرص البرشي هو الوسيلة والغاية من عملية  وُيعد

التنمية، واستثامر املوارد البرشية وتنميتها يمثل إنجازَا يف 

 حتقيق أهداف التنمية املستدامة املنشودة.

وُيعد االستثامر يف املرأة والفتاة أنجح اسرتاتيجية إلحراز 

 ال جزءاً  كونه عن ناهيك –تقدم يف التنمية البرشية عمومًا 

برامج الربنامج االنامئي للقضاء عىل الفقر )برنامج  من تجزأي

 (. 14: 1115األمم املتحدة، 

وقد ازداد تيار دعم املجتمع لرتقي النساء يف البلدان 

العربية خصوصا منذ بداية القرن العرشين، ويرتبط هنوض 

املرأة العربية بمستقبل التنمية البرشية يف العامل العريب عىل نحو 

: 1112وعريض )تقرير التنمية االنسانية العربية، مالزم 

12.) 

هذا وأكدت أهداف التنمية املستدامة يف هدفها اخلامس 

الرامي إىل املساواة بني اجلنسني إىل أن القضاء عىل كافة 

أشكال التمييز ضد النساء والفتيات ال يمثل حقا أساسيا من 

حقوق اإلنسان فحسب، بل هو أيضا عامل حاسم يف 

تعجيل بتحقيق التنمية املستدامة، وقد ثبت مرارًا وتكرارًا ال

أن متكني النساء والفتيات له أثر مضاعف، ويساعد عىل دفع 

 النمو االقتصادي والتنمية يف مجيع املجاالت

).http://www.arabstates.undp.org/( 
وباعتبار املرأة نصف املجتمع وتقوم بتنشئة النصف 

األخر فهي طاقة برشية ضخمة وخالقة يف املجتمع الذي 

تعيش فيه، وأن بناء قدراهتا وتعبئة قواها ومشاركتها الفعالة 

يف خمتلف جوانب التنمية املستدامة من شأنه أن يساعد عيل 

م والنهوض باملجتمع خاصة وأن املرأة لدهيا دفع عجلة التقد

الكثري من العطاء و البذل عيل خمتلف املستويات األرسية 

 واملجتمعية.

وتعد مشاركة املرأة التطوعية يف تنمية املجتمع استثامر 

ملورد برشي هام البد من االلتفات إليه ومتكينه، فمن غري 

ملسؤولية الذاتية املنطقي أن نتوقع من املرأة أن تتحىل فجأة با

واملجتمعية وتساهم باملشاركة التطوعية يف شؤون جمتمعها 

املحيل بدون أن تتوفر هلا البيئة املادية واالجتامعية والسياسية 

والثقافية الداعمة لذلك، وكذلك اكساهبا املهارات واملعارف 

 واخلربات واالجتاهات االجيابية.

بفعالية يف ويمكن استخدام مداخل التمكني املختلفة 

وصول املرأة املسلمة إىل أنظمة العدالة الرسمية وغري 

الرسمية وأن أشكال التمكني املختلفة حلياة املرأة يف اجلوانب 

الشخصية واألرسية واالجتامعية والسياسية قلل بشكل كبري 

من االقصاء االجتامعي هلا وساعد يف حتسني عملية االندماج 

عزز متكني املرأة مشاركتها  أو التضمني االجتامعي ومن ثم

االجتامعية ومتتعها بحقوقها االجتامعية األساسية والتكامل 

االجتامعي والصحي واحلد من احلرمان املادي يف احلياة 

 . (Cherayi & Jose, 2016: 250)اليومية 

ويف هذا الصدد فإن املرأة السعودية ليست بمنأى عن هذا 

لعربية السعودية يف حتقيق احلراك العاملي وتوجهات اململكة ا

للتنمية املستدامة حيث أولت اململكة اهتاممًا  1131رؤيتها 

  يف مواضع عدة نذكر منها: 1131باملرأة يف رؤية 

االشارة إىل أن املرأة السعودية ُتعد عنرصا مهام من عنارص " -

% من امجايل عدد 51قوة اململكة إذ تشكل ما يزيد عىل 

ستمر اململكة يف تنمية مواهبها اخلرجيني اجلامعيني وست

واستثامر طاقتها ومتكينها من احلصول عىل الفرص املناسبة 

)رؤية "لبناء مستقبلها واالسهام يف تنمية املجتمع واالقتصاد

 (.37: 1131اململكة العربية السعودية 

% 31% إىل 11رفع نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل من " -

 (.39: 1131السعودية رؤية اململكة العربية ("

( مليون متطوع يف القطاع غري الربحي 1الوصول إىل )" -

)رؤية اململكة العربية "( ألف اآلن11سنويا مقابل )

 (71: 1131السعودية 

ويف ظل التغريات املعارصة واملتزامنة مع حتقيق رؤية 

، ومع سعي املرأة لتحقيق 1131اململكة العربية السعودية 

جتمع واملسامهة يف تنميته املستدامة نجدها مكانة فاعلة يف امل

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals.html
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يف حاجة إىل املساندة االجتامعية بأبعادها املختلفة، ألهنا بمثابة 

مصدر هام من مصادر الدعم االجتامعي والنفيس يعينها عىل 

 القيام بأدوارها احلياتية وُيعزز مشاركتها املجتمعية التطوعية.

ل مع املجتمعات وتبنت مهنة اخلدمة االجتامعية يف العم

مفهومي املساندة االجتامعية واملشاركة املجتمعية التطوعية يف 

العديد من أنشطتها مع وحدات العمل لتقديم الدعم 

املؤسيس واملجتمعي وذلك هبدف حتسني نوعية حياهتم 

وزيادة تكيفهم وتدعيم مشاركتهم يف شؤون جمتمعهم، 

ني للعديد من ويتضح ذلك جليًا يف استخدام املامرسني املهن

االسرتاتيجيات مثل: اسرتاتيجيات مشاركة املواطنني ومنها: 

اسرتاتيجية العالج التعليمي، اسرتاتيجية تغيري السلوك، 

اسرتاتيجية االمداد باملوظفني، اسرتاتيجية التطابق، 

 (.23: 1111واسرتاتيجية قوة املجتمع )فريد، 

ملمكن ومن خالل ممارستهم للعديد من األدوار كدور: ا

ملساعدة املواطنني وتوضيح وتقدير مشكالهتم، ودور املدافع 

عن نسق العميل يف مساندته ملواجهة عدم استجابة منظامت 

وأنظمة املجتمع الحتياجات )املسريي وأرشف والسيد، 

1112 :188 .) 

كام اعتربت مهنة اخلدمة االجتامعية يف العمل مع 

 تنمية املجتمع املحيل املجتمعات مفهوم املشاركة املجتمعية يف

بأنه عصب املامرسة املهنية لتحقيق التغيري املجتمعي املنشود 

يف املجاالت املختلفة االجتامعية واالقتصادية والثقافية 

والسياسية والبيئية والتكنولوجية. وُتعد املشاركة املجتمعية 

مبدًأ اساسيًا من مبادئ اخلدمة االجتامعية يف العمل مع 

مبدأ أسايس من مبادئ التنمية، فالتنمية "كام أهنا  املجتمعات،

)اجلوهري،  "احلقيقية الناجحة ال تتم بدون مشاركة أهلية

1981 :153.) 

وألمهية الربط بني املساندة االجتامعية للمرأة كمتغري 

يدعم ويعزز مشاركتها يف تنمية املجتمع كان الدافع ألجراء 

 هذا البحث.

 البحث يف:ويف ضوء ذلك تتمثل مشكلة 

العالقة بني املساندة االجتامعية واملشاركة املجتمعية 

 التطوعية للمرأة السعودية يف تنمية املجتمع املحيل.

وتنوعت الدراسات السابقة ومنها يف حدود علم الباحثة 

 ما ييل:

 

 

الدراسات التي تناولت املساندة االجتامعية منفردة ويف 

 عالقاهتا ببعض املتغريات ومنها:

( التي هدفت إىل الكشف عن العالقة 1111اسة صالح )در -

بني العزلة االجتامعية واملهارات االجتامعية واملساندة 

االجتامعية واعتمدت عىل املنهج الوصفي التحلييل وطبقت 

عىل عينة من طالب الفرقة األوىل بجامعة الزقازيق بلغت 

( طالب وطالبة ومن أهم نتائجها وجود عالقة 315)

ة سالبة بني العزلة االجتامعية واملساندة االجتامعية ارتباطي

 وأبعادها املساندة األرسية ومساندة األصدقاء.

( التي هدفت إىل حتديد متطلبات 1117دراسة عبد اللطيف ) -

املساندة االجتامعية للتخفيف من حدة الضغوط احلياتية، 

واعتمدت عىل املنهج الوصفي وطبقت املقياس عىل عينة من 

ات العامالت يف مديرية الشؤون االجتامعية وكان من السيد

بني نتائجها حاجة املرأة العاملة بشكل قوي إىل متطلبات 

 املساندة االجتامعية للتخفيف من حدة الضغوط احلياتية.

( والتي هدفت إىل التعرف عىل 1113دراسة تركي وعيل ) -

رهاط املساندة االجتامعية وعالقتها بتقييم األداء لرائدات األ

واعتمدت عىل املنهج الوصفي باألسلوب املسحي عىل عينة 

( مفردة ومن نتائجها وجود عالقة 111عشوائية بلغت )

طردية بني املساندة االجتامعية وتقييم األداء وأن زيادة 

 املساندة االجتامعية يؤدي إىل ارتفاع مستوى األداء.

( التي هدفت إىل 1114دراسة احلدراوي ومزعل وعطا ) -

عرفة مستوى املساندة االجتامعية لدى العاملني، دورها يف م

مواجهة حاالت االحباط يف العمل واعتمدت عىل املنهج 

(، 118الوصفي، وُطبق املقياس عىل عينة عشوائية بلغت )

وكانت أهم النتائج أن بعد املساندة الوجدانية جاء يف املرتبة 

عي، تم املساندة األوىل، يليه مساندة التقدير، التكامل االجتام

املعرفية واخريًا املساندة األدائية من حيث االمهية النسبية من 

وجهة نظر العينة، ووجود عالقة ارتباطية ذات داللة معنوية 

 احصائيًا بني املساندة االجتامعية واالحباط الوظيفي.

( التي هدفت إىل الكشف عن الدور 1114دراسة هوارية ) -

االجتامعية يف التخفيف من اآلثار الذي تقوم به املساندة و

النامجة عن أحداث احلياة الضاغطة التي تواجهها املرأة 

املتزوجة والعاملة يف قطاع الصحة، وتم تطبيق املقياس عىل 

(عاملة، وكانت أهم النتائج وجود عالقة 141عينة قوامها )

 .ارتباطية سالبة بني املساندة االجتامعية والضغط العام

( والتي هدفت إىل 1115دراسة الطراونة والصبيحني ) -

التعرف عىل العالقة بني انامط املساندة االجتامعية باملسؤولية 
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االجتامعية وما نمط املساندة االجتامعية األكثر شيوعا، وتم 

 باستخدام( طالب وطالبة 135التطبيق عىل عينة قوامها )

املساندة  املنهج الوصفي، وكان من أهم نتائجها أن نمط

االجتامعية األكثر شيوعا هو نمط املساندة من األرسة بدرجة 

مرتفعة ومن األصدقاء بدرجة متوسطة، ووجود عالقة بني 

املساندة االجتامعية واملسؤولية االجتامعية وأن أنامط املساندة 

 االجتامعية تساعد الفرد عىل حل مشكالته.

الكشف عن ( التي هدفت إىل 1112دراسة مقدم وهوارية ) -

الدور الذي تلعبه املساندة االجتامعية يف التخفيف من اآلثار 

النامجة عن أحداث احلياة الضاغطة وتم تطبيق مقياس 

( مفردة باستخدام املنهج 141الدراسة عىل عينة قوامها )

الوصفي التحلييل، وكانت أهم نتائجها وجود عالقة ارتباطية 

الجتامعية بمعنى انه كلام سالبة بني الضغط النفيس واملساندة ا

كانت املساندة االجتامعية التي تتلقاها املرأة العاملة كبرية كان 

 الضغط النفيس منخفضًا.

( التي هدفت عىل التعرف عىل 1117دراسة عبد القادر ) -

العالقة بني املساندة االجتامعية وفعالية الذات وُطبق 

م الدراسة ( مفردة باستخدا111االستبيان عىل عينة قوامها )

الوصفية وكانت أهم النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة بني 

 املساندة االجتامعية وفعالية الذات.

( التي هدفت إىل التعرف عىل 1118دراسة اسامعيل، ) -

مستوى املساندة االجتامعية لدى طلبة كلية االعالم وتم 

( مفردة، وكانت أهم 145تطبيق االستبانة عىل عينة من )

ج وجود مساندة اجتامعية لدى الطالب وأن املساندة النتائ

 أعىل لدى الطالبات.

 

وعن الدراسات التي تناولت املشاركة املجتمعية التطوعية 

 للمرأة وتفعيلها 

لتي ا Osborne, Ziersch, and Baum  (2008)دراسة  -

هدفت إىل التعرف عىل مشاركة املرأة يف املجموعات 

امرأة  928سح الربيدي لـ التطوعية، وذلك باستخدام امل

امرأة، وتوصلت النتائج إىل أن  31ومقابالت متعمقة مع 

النساء الاليت ُيشاركن بانتظام هن الالئي يتمتعن بارتفاع 

املستوى االجتامعي واالقتصادي، وأن هناك نسبة كبرية من 

النساء عينة الدراسة ال يشاركن بسبب ضعف قدرهتن 

واالقتصادية واالجتامعية والدعم للوصول إىل املوارد املادية 

 االجتامعي وغريها من املوارد. 

( التي هدفت إىل حتديد مشاركة 1118دراسة عبد اجلبار ) -

املرأة اليمنية يف أنشطة تنمية املجتمع املحيل، وكان من أهم 

نتائجها تدين مشاركة املرأة اليمنية يف انشطة املجتمع ووضعها 

االعرتاف بأمهية دورها يف يف مكانة أقل من الرجل وعدم 

تنمية املجتمع املحيل واوصت الدراسة برضورة دعم مشاركة 

 املرأة يف التنمية املحلية.

( التي هدفت إىل حتديد العوامل املختلفة 1118دراسة محزة ) -

التي تضعف من مشاركة املرأة يف العمل التطوعي، وهي 

طريقة دراسة وصفية حتليلية، باستخدام املسح االجتامعي ب

( متطوعة 88العينة العشوائية وتم تطبيق االستبيان عىل )

وكانت أهم نتائجها: أن العوامل االقتصادية من أهم العوامل 

التي حتد من مشاركة املرأة يف العمل التطوعي، يليها العوامل 

االجتامعية من عادات وتقاليد وأعراف، يليها الثقافية ثم 

ة السن أكثر إقباال عىل التنظيمية، وأن املتطوعات صغري

 التطوع من النساء الكبريات.

وضحت أن أ Wallace and Pichler  (2009)دراسة -

املشاركة جتعل الفرد سعيدًا وعىل املستوى املجتمعي تزيد 

املشاركة يف املجتمعات التي تزيد فيها درجة الرفاه الشخيص 

ونوعية احلياة، وأن اجلنس والعمر والتعليم وحالة العمل 

والطبقة املهنية ومنطقة املعيشة تؤثر عىل املشاركة يف املجتمع 

نشاطا يف بعض اجلمعيات وبعض املدين، وأن النساء أكثر 

الرجال أكثر نشاطَا يف البعض األخر، ووجود عالقة بني 

املشاركة يف املجتمع املدين ونوعية احلياة وأن مستوى الرفاه يف 

 املجتمع يؤثر عىل املشاركة املدنية ونوعية احلياة. 

( إىل التعرف عىل مدى إسهام 1111هدفت دراسة الفايز) -

 العمل التطوعي، التعرف عىل معوقات الطالبة اجلامعية يف

مشاركة الطالبة يف العمل التطوعي وأكثر هذه املعوقات 

تأثريًا، وهي دراسة وصفية باستخدام منهج املسح االجتامعي 

باستخدام العينة العشوائية الطبقية من طالبات جامعة األمرية 

( وكانت أهم نتائجها أن 541نورة بنت عبد الرمحن قوامها )

% من العينة مل يسبق هلن ممارسة العمل التطوعي،  25.5

وتوجد معوقات ملشاركة الطالبة يف العمل التطوعي وأكثرها 

تأثريًا املتعلقة باملجتمع، يليها املرتبطة باملؤسسات التطوعية 

 وأخريًا املعوقات املتعلقة بالطالبات.

ن ع Teshome, Zenebe, and Biadgilign  (2012)دراسة -

ت املساعدة الذاتية التطوعية يف متكني املرأة ورأس دور مجعيا

املال االجتامعي باستخدام منهج املسح االجتامعي عىل عينة 

والتي اشارت نتائجها إىل أن املشاركة  115من السيدات 
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التطوعية هلا فوائد متعددة وحتقق الرفاهية االجتامعية 

 واالقتصادية وتعزيز رأس املال االجتامعي.

( التي هدفت إىل وضع اسرتاتيجية 1113ائغ )دراسة الص -

مقرتحة لتمكني املرأة السعودية من املشاركة يف صناعة القرار 

بأشكاله ومستوياته املختلفة ومنها القرار الرتبوي، 

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي عىل عينة قوامها 

( مفردة وكان من نتائجها وجود معوقات تعوق 382)

أة السعودية يف مراكز صنع القرار ومنها معوقات مشاركة املر

قانونية، واجتامعية، وذاتية، وسياسية عىل الرغم متتع املرأة 

السعودية بطموح ورغبة يف مشاركة الرجل لدفع عجلة 

 التنمية.

( التي هدفت إىل حتديد مدى فعالية 1113دراسة عامرة ) -

 وهي مشاركة القيادات النسائية يف تنمية املجتمع املحيل

دراسة وصفية اعتمدت عىل منهج املسح االجتامعي باحلرص 

( قيادة نسائية ومن 24الشامل للقيادات النسائية التي بلغت )

نتائجها: أن القيادات النسائية لدهين القدرة عىل املشاركة يف 

دراسة مشكالت املجتمع املحيل، والتخطيط، ومواجهة 

 توى املحيل.املشكالت االجتامعية والصحية عىل املس

( التي هدفت إىل التعرف عىل 1114دراسة عبد الرحيم ) -

اجتاهات الطالبة اجلامعية السعودية نحو مشاركة املرأة 

السعودية يف صنع واختاذ القرار االقتصادي واالجتامعي 

والسيايس، وهي دراسة وصفية اعتمدت عىل منهج املسح 

البات كلية االجتامعي بأسلوب العينة الطبقية العشوائية لط

اآلداب بجامعة امللك سعود، ومن نتائجها حمدودية مشاركة 

املرأة السعودية يف صنع واختاذ القرار، وأن هناك اجتاهات 

إجيابية نحو العوامل التي تسهم يف تعزيز مشاركة املرأة يف 

 صنع واختاذ القرار.

( التي هدفت إىل الوقوف عىل واقع 1114دراسة لوتاه ) -

قيم املشاركة لدى الشباب، وهي دراسة  التطوع لتعزيز

استطالعية اعتمدت عىل املنهج التارخيي ومنهج املسح 

( مبحوثا 311االجتامعي باستخدام العينة العمدية قوامها )

طالبة، وكان من بني نتائجها  119طالبا و  93من بينهم 

احلاجة إىل تعزيز قيم التطوع واملشاركة املجتمعية، وأن نسبة 

الفعلية يف العمل التطوعي للذكور أعىل من االناث  املشاركة

 % لإلناث.49% للذكور،27بواقع 

( التي هدفت إىل الكشف عن مدى 1114دراسة القييس ) -

املشاركة االجتامعية للمرأة العربية بصورة عامة واملرأة 

األردنية يف عملية التنمية، واعتمدت الدراسة عىل التحليل 

سابقة وحتليل بعض السوسيولوجي للدراسات ال

االحصاءات الرسمية واعتمدت عىل املنهج الوصفي 

التحلييل وأوضحت أهم النتائج: ضعف املشاركة االجتامعية 

للمرأة وأن هناك معوقات حتول دون مشاركتها، وأن مشاركة 

املرأة األردنية حمدودة وهناك معوقات حتول دون املشاركة 

 االجيابية يف مجيع املجاالت.

لتي بحثت يف عدة ا Lezi and Deriu  (2014)دراسة  -

مؤرشات: املشاركة السياسية، املنظامت النقابية، اجلمعيات 

البيئية، األنشطة التطوعية والثقافية للمواطنة النشطة يف 

شخص  49111إيطاليا وتم التطبيق عينة بلغت 

عائلة وأظهر التحليل أن املواطنة الفعالة تعمل عىل 19111و

األفراد، ولكن ال يوجد أي فرق إحصائي بني حتسني رفاهية 

اجلنسني يف تقييم الرضا عن احلياة، كام تبني أن املشاركة 

النشطة يف اجلمعيات التطوعية والثقافية والبيئية بني النساء 

حتقق حتسنًا كبرًيا يف رضاهن عن احلياة؛ بينام املشاركة يف 

اثل بني األحزاب السياسية ويف النقابات يكون هلا تأثري مم

الرجال، وأن املواطنة النشطة تتميز بمشاركة متعددة يف 

جماالت العمل املختلفة، أن املرأة اإليطالية التي تتمتع 

بمستوى تعليم عال تكون أكثر مشاركة يف األنشطة التطوعية 

 والثقافية، وإمهال األنشطة السياسية.

كة ( التي هدفت إىل معرفة أثر املشار1115دراسة القضيبي ) -

التطوعية للمرأة يف اجلمعيات اخلريية عىل معارفها، وعىل 

اكتساب مهاراهتا، وهي دراسة وصفية باستخدام منهج املسح 

( وكانت 135االجتامعي الشامل للمتطوعات وعددهن )

أهم نتائجها: اكتساب املتطوعات للمعارف املتعلقة 

 باحتياجات املجتمع ومشكالته، واكتساب املهارات.

( التي هدفت إىل حتديد مدى وصور 1112لصويان )دراسة ا -

ومعوقات مشاركة املرأة السعودية يف أنشطة اجلمعيات 

اخلريية، هي دراسة وصفية اعتمدت عىل منهج املسح 

االجتامعي بالعينة وكانت اهم نتائجها: ارتفاع نسبة 

املشاركات يف العمل التطوعي وتعدد أساليب املشاركة يف 

ملال واجلهد وكافة صور الدعم، ومن مساعدة األخرين با

معوقات املشاركة التطوعية للمرأة السعودية وأوهلا داخل 

األرسة، يليها البيئة املحيطة، واملرتبطة باجلمعيات اخلريية، 

وأوصت الدراسة بوضع رؤى اسرتاتيجية لتوعية املرأة بأمهية 

 األنشطة التطوعية.

د دوافع العمل ( التي هدفت إىل حتدي1112دراسة الشبيب ) -

االجتامعي التطوعي للمرأة السعودية وجماالته، واستخدمت 
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( متطوعة 151منهج املسح االجتامعي بعينة عمدية حجمها )

وكانت اهم نتائجها أن دوافع العمل االجتامعي التطوعي 

كانت ذاتية واجتامعية وأن هناك تنوع يف جماالت العمل 

اثة إنسانية وثقافية االجتامعي التطوعي وأغلبها مادية وإغ

 ورعاية أيتام.

( التي هدفت إىل التعرف عىل واقع 1112دراسة صالح ) -

مشاركة املرأة يف األعامل التطوعية عىل املستوى املحيل 

والعريب والدويل، واعتمدت عىل املنهج الوصفي وأداة 

البحث هي البحث املكتبي، وكان من أهم النتائج حمدودية 

 األعامل التطوعية. املشاركة النسائية يف

( التي هدفت إىل ابراز الدور التنموي 1112دراسة املريمي ) -

الذي تقوم به املرأة يف التنمية ومن أهم نتائجها أن للمرأة دور 

يف تنمية املجتمع إال أن هناك معوقات تؤثر عىل معدالت 

مشاركة املرأة يف التنمية الشاملة ومنها الترشيعات، التعليم 

تحرر من التمييز والفقر ووسائل االعالم والتدريب ال

 والثقافة.

( التي هدفت إىل التعرف عىل أثر 1117دراسة عبرية ) -

عادات وتقاليد املجتمع عىل املرأة وأدوارها التنموية يف 

املجتمع، واعتمدت عىل منهج املسح االجتامعي بالعينة 

واملنهج الوصفي، وتم تطبيق األداة عىل أساتذة جامعة بغداد 

( وكانت أهم نتائجها: هتميش دور املرأة يف 51وعددها )

املجتمع وحتجيم األدوار التنموية للمرأة ومن أسباب ذلك: 

املوروث الثقايف للمجتمع، موقع املرأة الذي يتصف بالتبعية، 

ومن توصياهتا تعزيز الدور التنموي للمرأة ومتكني املرأة 

 اجتامعيًا، واقتصاديًا، وثقافيًا، وصحيَا.

التي هدفت إىل معرفة  Okoji and Ayuba (2018)دراسة  -

العوامل التي ُتعرقل مشاركة املرأة يف تنمية املجتمع يف 

وهي دراسة وصفية طبقت استبيان عىل عينة عشوائية  نيجرييا

من جنوب إيلورين 111سيدة ) 111من النساء بلغت 

من غرب إيلورين(، وتوصلت النتائج إىل أنه ال يوجد 111و

تالف كبري يف العوامل التي توثر عىل مشاركة املرأة يف اخ

مشاريع التنمية، وأن مشاركة املرأة حمدودة ويرجع ذلك 

لبعض املتغريات مثل: احلالة الزواجية واملهنة ومستوى 

التعليم، وال يوجد اختالف كبري يف العوامل التي تؤثر عىل 

احلالة  مشاركة املرأة يف مشاريع تنمية املجتمع بناًء عىل

الزواجية، والدين، وأصت بأن يكون هناك توجه اجتامعي 

 بأمهية الدور الذي تلعبه املرأة يف تنمية جمتمعاهتا. 

 

 التعقيب عىل الدراسات السابقة 

تنوعت الدراسات السابقة التي تم االعتامد عليها يف تناول  -

متغريي الدراسة ومها املساندة االجتامعية واملشاركة 

التطوعية مما يؤكد عىل اهتامم باحثي العلوم املجتمعية 

بدراسة كل متغري عىل حدة، إال انه مل  االجتامعية واالنسانية

توجد أي دراسة يف حدود علم الباحثة تناولت العالقة بني 

 املتغريين وهذا ما سيتم إلقاء الضوء عليه يف الدراسة احلالية. 

يف تناوهلا ملتغري اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة  -

(، )عبد 1111املساندة االجتامعية ومنها دراسة)صالح، 

(، )احلدراوي 1113(، )تركي وعيل، 1117اللطيف،

(، )الطراونة 1114(، )هوارية،1114وأخرون، 

(، )عبد 1112(، )مقدم وهوارية، 1115والصبيحني، 

(، كام اتفقت الدراسة 1118(، )اسامعيل، 1117القادر، 

الدراسات السابقة يف تناول متغري املشاركة  احلالية مع

املجتمعية التطوعية يف تنمية املجتمع املحيل ومنها: دراسة 

(، 1111(، )الفايز، 1118(، )محزة، 1118)عبد اجلبار، 

(، 1114(، )عبد الرحيم، 1113(، )عامرة، 1113)الصائغ،

(، 1115(، )القضيبي،1114(، )القييس،1114)لوتاه، 

(، 1112(، )صالح،1112(، )الشبيب،1112)الصويان،

 ,Osborne, at el(، )1117(، )عبرية، 1112)املريمي، 

2008( ،)Wallace & Pichler,2009( ،)Teshome et al. 

2012( ،)Lezi and Deriu. 2014( ،)Okoji & Ayuba: 

2018.) 

اختلفت الدراسة احلالية عن مجيع الدراسات السابقة بشكل  -

احلالية تناولت متغريي املساندة  جوهري يف أن الدراسة

االجتامعية واملشاركة املجتمعية التطوعية وصورها والعالقة 

بينهام يف حني أن الدراسات السابقة تناولت متغري املساندة 

االجتامعية وعالقاهتا بمتغريات أخرى غري متغري املشاركة 

املجتمعية التطوعية للمرأة، كام اختلفت عنها يف حتديد أبعاد 

( 1111املساندة االجتامعية حيث حددهتا دراسة )صالح، 

( يف مساندة األرسة 1115ودراسة )الطراونة والصبيحني، 

واألصدقاء، بينام اعتربهتا الدراسة احلالية مصادر للمساندة 

 عن اختلفت كام( املجتمع – األصدقاء –االجتامعية )األرسة 

 أبعاد عدد حتديد يف( 1114 وأخرون، احلدراوي) دراسة

ية، واختلفت أيضَا عنها يف نوع وحجم عينة االجتامع املساندة

 الدراسة.

استفادت الباحثة من الدراسات السابقة يف حتديد موضوع  -

 الدراسة احلالية وبناء استبانتها، وتفسري ومناقشة النتائج.
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 ثانيا: أمهية الدراسة 

العاملي تنبع أمهية الدراسة احلالية من كوهنا تتفق مع االهتامم  -

واملحيل برضورة وأمهية املشاركة التطوعية، واالهتامم بقضايا 

املرأة واسهامها يف حتقيق التنمية املستدامة، كام تعكس 

 1131الدراسة اهتامم اململكة العربية السعودية يف رؤيتها 

 بتنمية ومتكني املرأة من املشاركة يف تنمية جمتمعها.

تضيفه إىل املعرفة العلمية  ترجع أمهية الدراسة فيام يمكن أن -

يف اخلدمة االجتامعية يف العمل مع املجتمعات يف جمال 

املشاركة املجتمعية التطوعية يف تنمية املجتمع املحيل، ويف 

جمال العمل مع جمتمع املرأة كمجتمع وظيفي للخدمة 

 االجتامعية يف العمل مع املجتمعات.

هذه الدراسة ستفيد  ترجع أمهية الدراسة التطبيقية يف أن نتائج -

املامرسني يف جمال التنمية املحلية واألخصائيني االجتامعيني يف 

اعطاء صورة واقعية للمساندة االجتامعية بأبعادها، واملشاركة 

املجتمعية بصورها ومن ثم العمل عىل رفع مستوى املساندة 

االجتامعية لتعزيز املشاركة املجتمعية التطوعية للمرأة يف 

 جتمع املحيل.تنمية امل

 

 ثالثًا: أهداف الدراسة:

 هتدف الدراسة احلالية إىل حتقيق ما ييل:

حتديد مستوى املساندة االجتامعية وأكثر أنامط املساندة  -

 االجتامعية التي حتظى هبا املرأة.

حتديد مستوى وصور املشاركة املجتمعية للمرأة يف تنمية  -

 املجتمع.

الديموجرافية ومستوى حتديد العالقة بني اخلصائص  -

املشاركة املجتمعية واملساندة االجتامعية للمرأة يف تنمية 

 املجتمع.

التعرف عىل الفروق املعنوية بني استجابات املرأة يف مستوى  -

املساندة االجتامعية ومستوى وصور املشاركة املجتمعية 

 للمرأة يف تنمية املجتمع.

عية وصور ومستوى التعرف عىل العالقة بني املساندة االجتام -

 املشاركة املجتمعية للمرأة يف تنمية املجتمع.

 

 رابعًا: فروض الدراسة

تسعى الدراسة احلالية إىل اختبار مدى صحة الفروض 

 التالية:

من املتوقع أن حتظى املرأة بمستوى مرتفع  الفرض األول:

 من املساندة االجتامعية.

اركة من املتوقع ارتفاع مستوى املش الفرض الثاين:

 .املجتمعية التطوعية للمرأة يف تنمية املجتمع

توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية  الفرض الثالث:

يف مستوى املساندة االجتامعية ُتعزى إىل اخلصائص 

 للمرأة. الديموجرافية

توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية  الفرض الرابع:

املجتمعية التطوعية ُتعزى إىل  يف مستوى وصور املشاركة

 للمرأة. الديموجرافيةاخلصائص 

توجد عالقة طردية بني املساندة  الفرض اخلامس:

االجتامعية وصور ومستوى املشاركة املجتمعية التطوعية 

 للمرأة يف تنمية املجتمع.

 

 خامسًا مفاهيم الدراسة:

 Social Support املساندة االجتامعية

مفهوم  Social Supportُيعد مفهوم املساندة االجتامعية 

حديث نسبيَا حيث تناوله علامء االجتامع يف اطار بحثهم 

ملفهوم العالقات االجتامعية وشبكة العالقات االجتامعية، 

ويركز مفهوم املساندة االجتامعية عىل العالقات االجتامعية 

من مصادر الدعم  املتبادلة بني األفراد، والتي ًتعد مصدر هام

االجتامعي والنفيس واملادي واملعريف والسلوكي الذي حيتاج 

 إليه الفرد يف اشباع احتياجاته والقيام بأدواره االجتامعية. 

الدعم االجتامعي الذي "تعرف املساندة االجتامعية أهنا 

التي  ،ُيقدم للشخص من خالل شبكة العالقات االجتامعية

لنفسية وجتعله شخصًا أكثر تكيفًا ُتشبع حاجاته املادية وا

الشقريات وأبو عني، ) "وقدرة عىل مواجهة مشكالت احلياة

1111 :59.) 

الدعم العاطفي "كام ُتعرف املساندة االجتامعية بأهنا 

واملادي واملعريف الذي يستمده الفرد من مجاعة األرسة، أو 

 زمالء العمل، أو األصدقاء يف املواقف الصعبة التي يواجهها

يف حياته، وتساعده عىل خفض اآلثار النفسية السلبية الناشئة 

من تلك املواقف، وتساهم يف احلفاظ عىل صحته النفسية 

 (.13: 1115)عىل،  "والعقلية

ٌتعرف املساندة االجتامعية يف اخلدمة االجتامعية بأهنا: 

األنشطة الرسمية وغري الرسمية التي تزود االنسان بحاجاته 

مكن من القيام بدوره يف املجتمع وتشمل: األساسية ليت

التعليم، الدخل، الرعاية الصحية، وشبكة العالقات مع 

 األخرين التي متده بالتشجيع، العمل، التعاطف، واهلوية

 (Barker, 1997:357).االجتامعية
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العالقات املتبادلة "كام ُتعرف املساندة االجتامعية بأهنا 

وهتدف هذه التفاعالت  تمعداخل اجلامعات املختلفة يف املج

إىل إشباع احتياجات الفرد النفسية واملعرفية والعاطفية 

واالجتامعية، وتتشكل هذه اجلامعات من عدد قليل من 

األفراد يكونوا عىل اتصال مبارش ومنتظم وُتسمى بجامعات 

 (.53: 1111)السكري،  "املساندة

ييل: وللمساندة االجتامعية أبعاد أو أنامط نحددها فيام 

 ( 41: 1119)معجم مفاهيم التنمية، 

املساندة الوجدانية: من خالل التقبل و اظهار الشعور  -

 بالراحة.

التكامل االجتامعي: من خالل االندماج يف شبكة العالقات  -

 االجتامعية وعضوية اجلامعات.

املساندة بالقدير من خالل دعم الشعور بالكفاءة الشخصية  -

 وتقدير الذات.

 عرفية: مثل التوجيه وإعطاء النصيحة.املساندة امل -

 املساندة املادية: التي تتمثل يف تقديم اخلدمات املادية. -

ومن خالل ما سبق يمكن حتديد املفهوم االجرائي 

بأنه مقدار ما تتلقاه "للمساندة االجتامعية يف هذه الدراسة 

املرأة من دعم اجتامعي ونفيس ووجداين ومعريف وأدائي من 

لعالقات االجتامعية مع األخرين)أفراد األرسة خالل شبكة ا

( هبدف اشباع احتياجاهتا االساسية املجتمع – األصدقاء –

 "ومتكينها من القيام بأدوارها االجتامعية يف املجتمع.

 

 املشاركة املجتمعية التطوعية للمرأة

انترش مفهوم املشاركة املجتمعية يف التنمية يف مجيع أنحاء 

يف أمريكا الالتينية منذ أوائل الستينات من العامل، فُطبقت 

القرن املايض ويف مجيع انحاء جنوب أسيا يف التنمية الريفية 

واحلرضية، وُطبقت بدرجات متفاوتة يف أفريقيا لتوضح 

رضورة املدخل التشاركي يف التنمية، وتتطلب املشاركة رفع 

 & Plummer)الوعي لدى املواطنني بمفهوم العمل معاَ 

Tayior:2004). 

املشاركة "مما أدى بعد ذلك إىل األخذ يف االعتبار بأن 

اسرتاتيجية أساسية يف الربامج التنموية عىل املستوى املحيل 

 (.131: 1999)خاطر،  "والقومي

وُتعد املشاركة املجتمعية وسيلة وغاية: فهي وسيلة ألن 

من خالهلا يتم سامع صوت الفرد وأرائه، للعمل من أجل 

غيري، كغاية: فإن املشاركة تتم نتيجة االرتباط احداث الت

واالسهام وتقاسم األفكار، والرغبة يف أخذ مكان يف عملية 

التنمية، فهي عملية لتمكني الناس ليشاركوا يف تطوير 

  (Larsen, Sewpaul, & Hole, 2014).أنفسهم بطريقة هادفة

كام ُتعد املشاركة مكون هام من مؤرشات رأس املال 

الذي  (Guillen, Coromina, & Saris 2010) عياالجتام

 ُيستثمر وُتعول عليه التنمية املستدامة.

وتعزيز املشاركة املجتمعية للمرأة يف تنمية املجتمع املحيل 

تتطلب: بناء القدرات الذاتية للمرأة، توفري البيئات الداعمة 

واملعززة لعملية املشاركة املجتمعية التطوعية، زيادة الفرص 

 تاحة للمرأة للمشاركة املجتمعية التطوعية.امل

ولتحفيز املواطنني عىل املشاركة جيب إشعارهم بأن 

مشاركتهم مهمة ومطلوبة وجيب أن تكون القضايا املطروحة 

رضورية بالنسبة هلم كام اهنم بحاجة إىل االعتقاد بأن أفعاهلم 

ستحقق التغري، وأن ما يسامهون به هو حمل تقدير وذات 

ام أن بعض األشخاص يف حاجة إىل املساعدة حتى قيمة، ك

 (.Larsen et al., 2014:8يكونوا قادرين عىل املشاركة )

إسهام أهايل املجتمع تطوعًا يف "وُتعرف املشاركة بأهنا 

جهود التنمية سواء بالرأي، بالعمل، بالتمويل وغري ذلك من 

)عبد  "األمور التي تؤدي إىل تنمية املجتمع وحتقيق أهدافه

 (.82: 1111اللطيف، 

ويمكن حتديد مفهوم املشاركة املجتمعية التطوعية 

االسهامات التطوعية التي تقوم هبا املرأة يف  "إجرائيًا بأهنا 

جهود تنمية جمتمعها من خالل االهتامم بقضاياه ومشكالته 

واملشاركة يف حلها بالوقت واجلهد تقديم االستشارة، 

 وباملال.

 

 املحيلتنمية املجتمع 

كافة  "يتحدد مفهوم تنمية املجتمع املحيل إجرائيًا بانه 

اجلهود التي تساهم يف رفع مستوى معيشة املواطنني وحتسني 

 "جودة احلياة لدهيم

 

 سادسًا: النظرية منطلق الدراسة

  نظرية ثقافة الفقر:

تتشكل ثقافة الفقر عىل أساس أن تلك الثقافة تكون 

لتي يعيشها األفراد، ومن كاستجابة لظروف احلرمان ا

مظاهرها: ضعف تكوين اجلهاز النفيس، وارتكاز حياة األرس 

حول ربة البيت، وقلة املنظامت االجتامعية يف جمتمعات 

الفقراء، الالمباالة، االنعزال النسبي عن التفاعل مع املجتمع 

األكرب، العدوان، االعتامد عىل الغري. وينظر الفقراء إىل 
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م: ضحايا للمجتمع، وينظرون إىل منظامت انفسهم عىل أهن

اخلدمات عىل أهنا ال تؤدي خدمات حيتاجون إليها، 

ويعتقدون أن املجتمع يعطيهم تقيياًم سلبيًا ومن ثم ففكرهتم 

 (.1115عن أنفسهم سلبية )يعقوب والسلمي، 

ويمكن توظيف هذه النظرية يف تفسري أسباب عدم 

لألفراد  يموجرافيةالداملشاركة املجتمعية وأن اخلصائص 

ومستواهم االقتصادي والدعم االجتامعي مجيعها تؤثر عىل 

 مستوى وصور مشاركتهم التطوعية يف تنمية املجتمع.

 

 نظرية االغرتاب:

هو شعور الفرد انه منفصل عن "ُيعرف االغرتاب 

األخرين أو املعاناة من الغربة يف املجاالت الثقافية 

 قبولة أو غري معقولة، ويشمل:واالجتامعية والتي تبدو غري م

اإلحساس  ،Powerlessness اإلحساس بالعجز

 اإلحساس بالالمعيارية ،meaninglessnessبالالمعنى

normlessness العزلة االجتامعية ،social isolation" 

 (31: 1111)السكري، 

ويمكن توظيف النظرية يف الدراسة بانه عند شعور املرأة 

جمتمعها فإهنا تعتزل احلياة  باالغرتاب عن الذات وعن

االجتامعية، ومتيل إىل االنسحاب من النسق االجتامعي؛ أو 

اإلذعان، وتشعر بعدم القدرة عىل االختيار؛ أو عىل تشكيل 

األحداث العامة يف املجتمع وبالتايل تضعف مشاركتها 

التطوعية يف تنمية املجتمع وتضعف عالقاهتا االجتامعية مما 

 شبكة املساندة والدعم االجتامعي املقدم هلا.يؤثر سلبَا عىل 

 

 سابعا: االجراءات املنهجية

 منهج الدراسة 

اعتمدت الدراسة عىل منهج املسح االجتامعي بأسلوب 

 العينة

 

 نوع الدراسة 

 تنتمي الدراسة إىل الدراسات الوصفية التحليلية 

 

 أداة الدراسة

الذي اعتمدت الدراسة امليدانية عىل أداة االستبيان 

 اشتمل عىل ثالث حماور هي:

 البيانات األولية:  -

املساندة االجتامعية: وتكونت من أربع أبعاد هي: املساند   -

باملعلومات، املساندة الوجدانية، املساندة األدائية، املساندة 

 عبارة. 11عبارات بإمجايل  5التقديرية وكل بعد احتوى عىل 

 ( عبارة35)واشتمل عىل  املشاركة املجتمعية وصورها -

وعن صدق االستبيان فقد تم استخدام الصدق الظاهري 

)صدق املحكمني( حيث تم عرض االستبيان عىل عدد من 

املحكمني من أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك سعود وتم 

تعديل االستبيان بناءًا عىل مالحظاهتم حيث تم األخذ بنسبة 

 .%81 إتفاق

عتامد عىل معامل أما عن ثبات االستبيان فقد تم اال

 أفاكرونباخ والذي يوضحه اجلدول التايل:

 ( يبني قيمة معامل ألفاكرونباخ ألبعاد االستبيان1جدول رقم )

 ألفاكرونباخ أبعاد االستبيان م

 1.84 املساندة االجتامعية 1

 1.83 مساندة باملعلومات 1.1

 1.81 مساندة آدائية 1.1

 1.75 مساندة وجدانية 1.3

 1.75 مساندة تقديرية 1.4

 1.78 صور املشاركة 1

 1.29 املشاركة بالوقت 1.1

 1.82 املشاركة باجلهد  1.1

 1.88 املشاركة باملال 1.3

 1.72 املشاركة باالهتامم 1.4

 1.25 املشاركة باالستشارة 1.5

 1.88 مستوى املشاركة 3

 

لبعد املساندة  باستقراء اجلدول السابق تبني أن معامل ألفاكرونباخ

وتراوحت قيمة ألفاكرونباخ ملتغرياته الفرعية  1.84االجتامعية ككل بلغ 

، وبلغت قيمة معامل الثبات ألفاكرونباخ لبعد 1.83 – 1.75ما بني 

وتراوحت قيم معامل الثبات ملتغرياته الفرعية ما  1.78صور املشاركة 

بلغت قيمة  معامل ثبات مرتفعة، وأخريا قيم وهي 1.88 – 1.25بني 

وُتعد قيمة مرتفعة يتم األخذ  1.88ألفاكرونباخ لبعد مستوى املشاركة 

 هبا يف ثبات االستبيان.

 

 املعامالت االحصائية

وتم استخدام  Spssتم معاجلة البيانات بربنامج 

املعامالت االحصائية التالية: النسب املئوية، املتوسط 

ونباخ، معامل احلسايب، االنحراف املعياري، معامل ألفاكر

 .One Way Anovaارتباط بريسون، حتليل التباين األحادي 
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 عينة الدراسة 

اعتمدت الدراسة عىل العينة امليرسة من خالل نرش 

االستبانة االلكرتونية عىل املرأة السعودية يف مدينة الرياض 

( 122وتم االستجابة من قبل عينة من النساء بلغ قوامها )

 االحصائي. مفردة صاحلة للتحليل

 

 جماالت الدراسة

حتدد املجال البرشي يف املرأة السعودية املجال البرشي:  -

 بمدينة الرياض.

حتدد املجال املكاين يف مدينة الرياض باململكة املجال املكاين:  -

 العربية السعودية.

استغرقت فرتة مجع البيانات من امليدان من املجال الزمني:  -

 1117يونيو  حتى هناية 1117بداية فرباير 

 

 ثامنًا: نتائج الدراسة امليدانية

 نتائج البيانات األولية لعينة الدراسة

 ( التكرارات والنسب خلصائص العينة1جدول رقم )

 % ك العمر

 21.5 121 31أقل من  11

 15.2 28 41أقل من  - 31

 8.3 11 51 من أقل – 41

 5.2 15 سنة فأكثر 51

 % ك املؤهل العلمي

 1.9 5 ثانويأقل من 

 11.9 19 ثانوي

 53 141 جامعي

 34.1 91 فوق جامعي

 % ك احلالة االجتامعية

 44 117 مل يسبق الزواج

 51.1 132 متزوجة

 4.1 11 مطلقة

 1.8 1 أرملة

 % ك احلالة العملية

 33.8 91 ال أعمل

 11.1 52 قطاع حكومي

 8.2 13 قطاع خاص

 1.3 2 عمل حر

 31 85 طالبة

 1.3 2 متقاعد

 % ك الدخل الشهري

 39.8 112 ريال 3111أقل من 

 15.8 41 2111 من أقل– 3111من 

 13.5 32 9111أقل من  -2111

 13.1 35 11111 من أقل – 9111

 2 12 15111أقل من  -11111

 2.4 17 فأكثر 15111

 5,3 14 ال يوجد

 % ك نوع األرسة

 73.7 192 أرسة نووية

 15.2 28 أرسة ممتدة

 1.8 1 بمفردي

أوضحت نتائج الدراسة امليدانية تنوع أعامر النساء حيث كانت 

أقل من  - 11% ملن تراوحت أعامرهن ما بني  21.5النسبة األكرب وهي 

، بينام 41 من أقل – 31% ملن تراوحت أعامرهن 15.2سنة، ونسبة  31

 سنة 51 من أقل – 41% من تراوحت أعامرهن ما بني 8.3بلغت نسبة 

 سنة فأكثر. 51% ملن بلغت أعامرهن  5.2نسبة و

% من عينة الدراسة 51.1وبالنسبة للحالة االجتامعية كانت نسبة 

% مل يسبق هلن الزواج، بينام كانت نسبة  44من املتزوجات، وأن نسبة 

% من املطلقات واألرامل، وبالنسبة للمؤهل العلمي 1.8% و  4.1

ن احلاصالت عىل مؤهل جامعي، نسبة % من العينة م53كانت نسبة

%  11.9% من احلاصالت عىل دراسات عليا، بينام كانت نسبة  34.1

% من احلاصالت عىل  1.9من احلاصالت عىل مؤهل ثانوي ونسبة 

 مؤهل علمي أقل من ثانوي.

%  31% ال يعملن، ونسبة  33.8وعن احلالة العملية فكانت نسبة 

يعملن يف القطاع احلكومي، نسبة  % ممن11.1من الطالبات، ونسبة 

% ممن لدهين  1.3% ممن يعملن يف القطاع اخلاص، بينام كانت نسبة  8.2

 أعامل حرة ونفس النسبة من املتقاعدات.

% من عينة الدراسة ممن  39.8وعن الدخل الشهري كانت نسبة 

% يرتاوح دخلهن  15.8ريال، ونسبة  3111دخلهن الشهري أقل من 

% يرتاوح  13.5ريال، و أن نسبة  2111أقل من  -3111الشهري من 

% يرتاوح دخلهن من  13.1ريال، ونسبة  9111 أقل – 2111دخلهن 

 15111% دخلهن من 2.4، وأن نسبة ريال11111 من اقل – 9111

 15111 من أقل – 11111% يرتاوح دخلهن من 2ريال فأكثر، بينام 

عن نوع األرسة التي تعيش % ال يوجد لدهين دخل، أما 5.3وأخريًا  ريال

% يعشن يف أرسة نووية،  73.7فيها النساء عينة الدراسة فكانت نسبة 

 % يعشن يف أرسة ممتدة. 15.2وأن نسبة 

 

 نتائج اختبار فروض الدراسة

الفرض األول: من املتوقع أن حتظى املرأة السعودية بمستوى 

 عال من املساندة االجتامعية.

ض تم حساب املتوسط وللتأكد من صحة هذا الفر

 احلسايب واالنحراف املعياري للمساندة االجتامعية 
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( املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري ألبعاد املساندة 3جدول رقم )

 االجتامعية.

 م
أبعاد املساندة 

 االجتامعية

االنحراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسايب

 19.44 3.179 املساندة باملعلومات 1

 11.81 4.114 الوجدانيةاملساندة  1

 11.44 1.553 املساندة األدائية 3

 11.81 4.114 املساندة التقديرية 4

 84.18 11.757 املساندة االجتامعية

 1.34املتوسط العام للمساندة االجتامعية = 

واملتوسط  ( يتضح قيمة االنحراف املعيارى3باستقراء جدول رقم )

احلسايب ملتغري املساندة االجتامعية حيث بلغت قيمة االنحراف املعياري 

والتي تساوي املتوسط العام  84.18وقيمة املتوسط احلسايب  11.757

والتي تعني دائاًم ما حتصل املرأة عىل مساندة اجتامعية وذلك ألن  1.34

والذي يعني دائام، ويعكس  3 – 1.34هذا املتوسط يقع يف املدى ما بني 

مستوى املساندة االجتامعية والذى يكون بداية املرتفع، وذلك يدل عىل أن 

املرأة السعودية دائاَم ما تتمتع باملساندة االجتامعية من أرسهتا وأصدقائها 

 ومن املجتمع ككل.

( يبني اكثر أنامط املساندة االجتامعية للمرأة حسب 1رسم بياين رقم )

املتوسط احلسايب

 
املساندة االجتامعية  ( أكثر أنامط1يبني الشكل رقم )

ومستوياهتا التي تتمتع هبا املرأة السعودية حيث جاءت 

املساندة الوجدانية والتقديرية أعىل مستويات املساندة وتشري 

إىل مستوى مرتفع من املساندة من األرسة واألصدقاء 

( والذي يعني دائام 1.41واملجتمع وبلغ املتوسط احلسايب )

ما تتمتع املرأة السعودية باملساندة الوجدانية والتقديرية من 

األرسة واألصدقاء واملجتمع ككل وذلك ألن املتوسط يقع 

( والتي تعني دائام، وبلغ متوسط 3 – 1.34يف املدى )

( والذي يعني أحيانا ألنه يقع يف 1.17املساندة األدائية )

والذي يشري إىل أن مستوى املساندة ( 1.33 – 1.27املدى )

األدائية الذي تتمتع به املرأة من األرسة واألصدقاء واملجتمع 

ككل متوسط، يف حني بلغ متوسط نمط املساندة باملعلومات 

( والذي يعني أحيانا ما تتمتع باملساندة باملعلومات 1.19)

 سواء من أرسهتا أو أصدقائها أو املجتمع ككل.

إىل أن املساندة الوجدانية والتقديرية من وتشري النتائج 

أعىل مستويات انامط املساندة التي تتلقاها املرأة من أرسهتا 

وأصدقائها واملجتمع ككل وتتسق هذه النتيجة مع طبيعة 

املجتمع السعودي وترابطه وتقديره للمرأة وصوهنا، إال أن 

رأة كانت املساندة األدائية واملساندة باملعلومات التي تتلقاها امل

متوسطة، وقد يرجع ذلك إىل أن الغالبية من عينة الدراسة 

 يعشن يف أرس نووية )صغرية(. 

الفرض الثاين: من املتوقع تنوع صور املشاركة املجتمعية 

 التطوعية لدى للمرأة يف تنمية املجتمع وارتفاع مستواها.

 ويتم اختبار هذا الفرض من خالل ما ييل:

 املجتمعية التطوعية للمرأة تنوع صور املشاركة. 1

( املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري لصور املشاركة 4جدول رقم )

 املجتمعية التطوعية للمرأة

 م
صور 

 املشاركة

االنحراف 

 املعياري
 حلسايبااملتوسط 

 9.21 1.147 بالوقت 1

 15.15 3.87 باجلهد 1

 17.14 3.11 االهتامم 3

 2.38 1.49 االستشارة 4

 1.17 1.23 باملال 5

( إىل صور املشاركة 4أشارت نتائج الدراسة امليدانية بجدول رقم )

املجتمعية التطوعية لدى املرأة السعودية والتي جاءت متنوعة ما بني 

( 17.14املشاركة املجتمعية باالهتامم بشؤون املجتمع بمتوسط حسايب )

بمتوسط حسايب واملشاركة بتقديم االستشارة خلدمة قضايا املجتمع 

( واملشاركة باملال 9.21( واملشاركة بالوقت بمتوسط حسايب )2.38)

وتعكس النتائج حركة احلراك املجتمعي يف املجتمع السعودي وزيادة 

 دمج ومشاركة املرأة يف شؤون جمتمعها.

( يبني أكثر صور املشاركة املجتمعية التطوعية للمرأة يف 1رسم بياين رقم )

  سب املتوسط احلسايبتنمية املجتمع ح

 

2

2.2

2.4

2.6

املساندة 

 التقديرية

املساندة 

 اآلدائية

املساندة 

 الوجدانية

املساندة 

 باملعلومات

2.42 

2.27 

2.42 

2.19 

1.5

2

2.5

المشاركة 
 بالوقت

المشاركة 
 بالجهد

المشاركة 
 باالهتمام

المشاركة 
بتقديم 

 االستشارة

المشاركة 
 بالمال

1.92 1.89 
2.16 2.12 2.17 
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( أن أكثر صور 1أوضحت نتائج الدراسة بالرسم البياين رقم )

املشاركة التطوعية التي تساهم هبا املرأة يف تنمية جمتمعها هي املشاركة 

(، يليها يف الرتتيب الثاين صورة 1.17باملال وذلك بمتوسط حسايب)

( ويف 1.12املشاركة باالهتامم يف شؤون املجتمع بمتوسط حسايب )

الرتتيب الثالث صورة املشاركة بتقديم االستشارة يف خدمة قضايا 

( ويف الرتتيب الرابع املشاركة بالوقت بمتوسط 1.11املجتمع بمتوسط )

( وأخريًا يف الرتتيب اخلامس جاءت صورة املشاركة 1.91حسايب )

 (. 1.89باجلهد بمتوسط حسايب )

 

 

 

 

 

 

 لتطوعيةمستوى املشاركة املجتمعية ا. 1

( املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري للمشاركة 5جدول رقم )

 املجتمعية التطوعية للمرأة يف تنمية املجتمع

املشاركة   م

التطوعية 

 للمرأة

االنحراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسايب

املتوسط 

 العام

مستوى  1

املشاركة 

 التطوعية

11.194 75.19 1.15 

( إىل مستوى املشاركة املجتمعية 5أشارت النتائج بجدول رقم )

( الذي يوجد يف 1.15التطوعية للمرأة والذي بلغ متوسطه احلسايب)

( وهو يشري إىل مستوى متوسط، ويعني أنه أحيانا 1.33 – 1.27املدي )

 ما ُتشارك املرأة يف شؤون جمتمعها وتنميته.

 للمرأة ثالث: توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية يف مستوى املساندة االجتامعية ُتعزى إىل اخلصائص الديموجرافيةالفرض ال

لداللة الفروق يف استجابات املرأة حول املساندة االجتامعية بحسب اخلصائص  (One Way Anova)( اختبار حتليل التباين األحادي 2جدول رقم )

 الديموجرافية

 
( إىل وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية يف استجابات املرأة حول مستوى املساندة االجتامعية التي حتظي هبا املرأة 2أوضحت النتائج بجدول رقم )

( وكان 1.299وكانت قيمة )ف( حتليل التباين األحادي ) 1.15من أرسهتا وصديقاهتا ومن املجتمع ككل وذلك بحسب متغري العمر عند مستوى داللة 

( وكان 5.477وكانت قيمة )ف( ) 1.111سنة فأكثر، ووجود فروق بحسب متغري احلالة االجتامعية عند مستوى معنوية 51التباين لصالح الفئة العمرية من 

وبلغت قيمة )ف(  1.15عنوية التباين لصالح املتزوجات، ووجود فروق يف مستوى املساندة االجتامعية لدى املرأة بحسب متغري الدخل الشهري عند مستوى م

وبلغت قيمة )ف(  1.15فأكثر كام وجدت فروق بحسب متغري نوع األرسة عند مستوى معنوية  15111( وكانت الفروق لصالح ذوات الدخل من 1.442)

ني استجابات املرأة يف مستوى املساندة وكانت الفروق بني من يعشن بمفردهن، بينام أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية ب 1.119

 االجتامعية التي حتظى وترجع إىل متغري املؤهل العلمي،ومتغري احلالة العملية.

مستوى املساندة االجتامعية التي حتظى هبا املرأة السعودية وذلك بحسب العمر واحلالة  ويف املجمل أشارت النتائج يف هذا اجلدول إىل وجود فروق يف

 ة والدخل الشهري ونوع األرسة، بينام مل تثبت هذه الفروق يف مستوى املساندة االجتامعية بحسب متغريي املؤهل العلمي واحلالة العملية.االجتامعي
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 الفرض الرابع: توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية يف مستوى وصور املشاركة التطوعية ُتعزى إىل اخلصائص الديموجرافية

 للمرأة

 ار الفرض من خالل:ويتم اختب

 الفروق يف مستوى املشاركة املجتمعية التطوعية. 1

لداللة الفروق يف استجابات املرأة حول مستوى املشاركة املجتمعية التطوعية يف تنمية  (One Way Anova)( اختبار حتليل التباين األحادي 7جدول )

 املجتمع بحسب اخلصائص الديموجرافية

 
( الذي يقيس مدى الفروق بني استجابات عينة الدراسة يف مستوى املشاركة املجتمعية التطوعية يف تنمية املجتمع بحسب بعض 7باستقراء جدول رقم )

ستوى املشاركة يف م 1.111باستخدام حتليل التباين األحادي تبني أن هناك فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  املتغريات الديموجرافية

يف مستوى  1.15( كام تبني وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية 7.272املجتمعية التطوعية بحسب العمر حيث بلغت قيمة )ف= 

(، 1.425قيمة )ف=  ( وبحسب احلالة العملية حيث بلغت4.121املشاركة املجتمعية التطوعية لدى املرأة بحسب املؤهل العلمي حيث بلغت قيمة )ف= 

يف مستوى املشاركة املجتمعية التطوعية بحسب متغريات:  1.15بينام أوضحت النتائج أن ال توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية 

 نوع األرسة. -احلالة االجتامعية الدخل الشهري

 

 الفروق يف صور املشاركة املجتمعية التطوعية. 1

لداللة الفروق يف استجابات املرأة حول صور مشاركتها املجتمعية التطوعية يف تنمية  (One Way Anova)( اختبار حتليل التباين األحادي 8جدول رقم )

 .املجتمع بحسب اخلصائص الديموجرافية

 
ة الدراسة يف املشاركة بالوقت كإحدى صور املشاركة املجتمعية التطوعية للمرأة يف ( الذي يقيس مدى الفروق بني استجابات عين8باستقراء جدول رقم )

 باستخدام حتليل التباين األحادي تبني ماييل: تنمية املجتمع بحسب بعض املتغريات الديموجرافية
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بالوقت بحسب متغري العمر حيث بلغت قيمة )ف= يف املشاركة املجتمعية التطوعية  1.111هناك فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية   -

يف مشاركة املرأة املجتمعية التطوعية بالوقت بحسب متغري املؤهل  1.15( كام تبني وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية 8.53

(، بينام أشارت النتائج بأنه ال توجد فروق 1.327( وبحسب متغري احلالة العملية حيث بلغت قيمة )ف= 4.479العلمي حيث بلغت قيمة )ف= 

بني استجابات عينة الدراسة يف املشاركة املجتمعية التطوعية بالوقت بحسب املتغريات: احلالة  1.15معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

 .األرسة نوع – الشهري الدخل –االجتامعية 

يف استجابات عينة الدراسة يف املشاركة املجتمعية التطوعية باجلهد يف تنمية املجتمع  1.111وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  -

يف  1.15نوية (، بينام أشارت النتائج بأنه ال توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى مع8.831بحسب متغري العمر حيث بلغت قيمة )ف= 

 .األرسة نوع – الشهري الدخل – العملية احلالة – العلمي املؤهل –مشاركة املرأة املجتمعية التطوعية باجلهد بحسب املتغريات: احلالة االجتامعية 

طوعية باالهتامم بشؤون املجتمع يف استجابات عينة الدراسة يف املشاركة املجتمعية الت 1.15وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  -

(، بينام أشارت النتائج بأنه ال توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية 1.914بحسب متغري املؤهل العلمي حيث بلغت قيمة )ف= 

 – الشهري الدخل – العملية احلالة –االجتامعية احلالة  -يف مشاركة املرأة املجتمعية التطوعية باالهتامم بشؤون املجتمع بحسب املتغريات: العمر 1.15

 .األرسة نوع

يف استجابات عينة الدراسة يف املشاركة املجتمعية التطوعية بتقديم االستشارة  1.111وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  -

( كام أشارت النتائج إىل وجود فروق معنوية ذات داللة 7.877ف= كإحدى صور املشاركة يف تنمية املجتمع بحسب متغري العمر حيث بلغت قيمة )

يف املشاركة املجتمعية التطوعية بتقديم االستشارة يف تنمية املجتمع بحسب متغري املؤهل العلمي حيث بلغت قيمة  1.15احصائية عند مستوى معنوية 

أشارت النتائج بأنه ال توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية عند  (، بينام1.997( وبحسب احلالة العملية حيث بلغت قيمة )ف= 3.392)ف= 

 – الشهري الدخل –يف مشاركة املرأة املجتمعية التطوعية بتقديم االستشارة يف تنمية املجتمع بحسب املتغريات: احلالة االجتامعية 1.15مستوى معنوية 

 .األرسة نوع

يف استجابات عينة الدراسة يف املشاركة املجتمعية التطوعية باملال كإحدى صور  1.15معنوية  وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى -

( 1.529(، ومتغري الدخل الشهري حيث بلغت قيمة )ف= 3.414املشاركة يف تنمية املجتمع بحسب متغري احلالة العملية حيث بلغت قيمة )ف= 

يف  1.15ام أشارت النتائج بأنه ال توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية (، بين3.271ومتغري نوع األرسة حيث بلغت قيمة )ف= 

 املؤهل العلمي. –احلالة االجتامعية  -مشاركة املرأة املجتمعية التطوعية باملال بحسب املتغريات: العمر

 

 املجتمعية التطوعية للمرأة يف تنمية املجتمعواملشاركة  توجد عالقة طردية بني املساندة االجتامعية :الفرض اخلامس

 ( العالقة بني املساندة االجتامعية واملشاركة املجتمعية التطوعية للمرأة يف تنمية املجتمع باستخدام معامل ارتباط بريسون9جدول )

 
طردية معنوية دالة إحصائيا بني املساندة االجتامعية ومجيع صور املشاركة املجتمعية التطوعية للمرأة يف ( وجود عالقة 9اوضحت النتائج بجدول رقم )

ة معامل ارتباط تنمية املجتمع حيث أشارت النتائج إىل وجود عالقة طردية بني املساندة االجتامعية واملشاركة املجتمعية التطوعية بالوقت حيث بلغت قيم

(، وأن 1.189ن هناك عالقة طردية بني املساندة االجتامعية واملشاركة املجتمعية التطوعية باجلهد حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )(، وأ1.115بريسون )

رتباط ة معامل االهناك عالقة طردية بني املساندة االجتامعية واملشاركة املجتمعية التطوعية باالهتامم بشؤون املجتمع كإحدى صور املشاركة حيث بلغت قيم

(، وأن 1.113(، وأن هناك عالقة طردية بني املساندة االجتامعية واملشاركة املجتمعية التطوعية بتقديم االستشارة حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )1.171)

كام اكدت النتائج عىل وجود عالقة طردية (، 1.115هناك عالقة طردية بني املساندة االجتامعية واملشاركة املجتمعية التطوعية باجلهد ب معامل ارتباط قيمته )

(، ووجود عالقة طردية بني املساندة الوجدانية ومستوي مشاركة املرأة 1.381بني املساندة باملعلومات ومستوي مشاركة املرأة املجتمعية بمعامل ارتباط قيمته )

(، بينام 1.341قديرية ومستوي مشاركة املرأة املجتمعية بمعامل ارتباط قيمته )(، وجود عالقة طردية بني املساندة الت1.194املجتمعية بمعامل ارتباط قيمته )

ئج إىل وجود عالقة طردية ال توجد عالقة دالة إحصائيا بني املساندة األدائية ومستوي مشاركة املرأة املجتمعية التطوعية يف تنمية املجتمع، وأخريا أشارت النتا

 (.1.353جتامعية ومستوي مشاركة املرأة املجتمعية التطوعية بمعامل ارتباط بريسون قيمته )ذات داللة احصائية بني املساندة اال
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زادت مشاركتها  املساندة باملعلومات هي األكثر تأثريًا يف مستوى مشاركة املرأة املجتمعية يف تنمية املجتمع بمعنى أنه كلام توفرت املعلومات للمرأة

جمتمعها، يليه املساندة التقديرية بمعنى أن املرأة كلام زاد تقديرها من املحيط األرسي وحميط األصدقاء واملحيط املجتمعي املجتمعية وزاد اندماجها يف شؤون 

أثر يف درجة ة التي ليس هلا تككل زادت درجة مشاركتها املجتمعية يف تنمية جمتمعها، يليها يف الرتتيب الثالث تأثري املساندة الوجدانية، وأخريًا املساندة األدائي

واملساندة الوجدانية من األرسة مشاركة املرأة املجتمعية يف تنمية املجتمع، إذا فإن املرأة السعودية حتتاج إىل املساندة باملعلومات واملعرفة واملساندة التقديرية 

 تأثري املساندة األدائية.  واألصدقاء واملجتمع ككل كي تزيد درجة مشاركتها يف تنمية املجتمع، بينام تشري النتائج إىل عدم

ووفقا ملا أسفرت عنه نتائج الدراسة يكون نموذج 

 الدراسة كام ييل:

 

 
 

 تاسعًا: مناقشة وتفسري نتائج الدراسة

 مستوى املساندة االجتامعية لدى املرأة.

أوضحت نتائج الدراسة أن مستوى املساندة االجتامعية 

املرأة مرتفع مما يعكس أن املرأة السعودية دائاَم التي حتظي هبا 

ما تتمتع باملساندة االجتامعية من أرسهتا وأصدقائها ومن 

املجتمع ككل. وتؤكد هذه النتيجة عىل ما جاءت به دراسة 

( والتي أشارت إىل حاجة املرأة إىل 1117)عبد اللطيف، 

 املساندة االجتامعية للتخفيف من حدة الضغوط احلياتية،

( يف أن املساندة االجتامعية 1118وتتفق مع دراسة )اسامعيل،

 التي تتمتع هبا االناث أعىل من الذكور.

كام أشارت النتائج إىل أن املساندة الوجدانية واملساندة 

التقديرية أعىل مستويات املساندة التي تتمتع هبا املرأة من 

األرسة واألصدقاء واملجتمع، بينام جاءت املساندة 

علومات واملساندة األدائية متوسطة أو أحيانا ما تتمتع بامل

املرأة السعودية باملساندة باملعلومات واملساندة األدائية من 

أرسهتا وأصدقائها ومن املجتمع ككل. وتتفق هذه النتيجة مع 

( يف أن املساندة 1114دراسة )احلدراوي وآخرون، 

دة التقديرية ثم الوجدانية جاءت يف الرتتيب األول يليها املسان

 املعرفية وأخريا األدائية.

 

 

 

صور ومستوى املشاركة املجتمعية التطوعية للمرأة يف تنمية 

 .املجتمع

أوضحت النتائج أن أكثر صور املشاركة املجتمعية 

التطوعية التي تساهم هبا املرأة يف تنمية جمتمعها كانت صورة 

ية التطوعية املشاركة باملال هي أكثر صور املشاركة املجتمع

( ودراسة 1112وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )الصويان،

( بأن أكثر صور املشاركة التطوعية هي 1112)الشبيب،

املشاركة باملال، يليها يف الرتتيب الثاين صورة املشاركة 

باالهتامم يف شؤون املجتمع ثم جاءت يف الرتتيب الثالث 

 ،ضايا املجتمعصورة املشاركة بتقديم االستشارة يف خدمة ق

ويف الرتتيب الرابع املشاركة بالوقت، بينام كانت صورة 

 املشاركة باجلهد كانت آخر صور املشاركة املجتمعية 

أما عن مستوى املشاركة املجتمعية التطوعية للمرأة 

فكانت متوسطة بمعنى أحيانًا ما تشارك املرأة يف تنمية 

ة )الفايز، املجتمع املحيل. وتتفق هذه النتيجة مع دراس

( يف ضعف املشاركة التطوعية للفتيات، ودراسة )عبد 1111

( يف حمدودية مشاركة املرأة يف صنع القرار، 1114الرحيم، 

( يف أن مشاركة الذكور أعىل من 1114ودراسة )لوتاه، 

( يف أن هناك اتفاق عىل 1114اإلناث، ودراسة )القييس،

سة )عبد اجلبار، ضعف مشاركة املرأة العربية واألردنية ودرا

( يف تدين مشاركة املرأة اليمنية يف تنمية املجتمع 1118

( و)محزة، 1117( و)عبري، 1112ودراسة )املريمي، 

( يف وجود معوقات حُتد من مشاركة املرأة مما ُيضعف 1118

من مشاركتها. بينام ختتلف هذه النتيجة مع ما جاء بدراسة 

كة املرأة السعودية ( يف ارتفاع نسبة مشار1112)الصويان، 

 املشاركة يف العمل التطوعي. 

 

الفروق يف مستوى املساندة االجتامعية ومستوى وصور 

املجتمعية التطوعية ُتعزى إىل اخلصائص  املشاركة

 للمرأة. الديموجرافية

أوضحت النتائج وجود فروق معنوية ذات داللة 

احصائية يف استجابات املرأة حول مستوى املساندة 

عية التي حتظي هبا املرأة من أرسهتا وصديقاهتا االجتام

واملجتمع ككل وذلك بحسب متغري العمر ومتغري الدخل 



 هـ(1441م/1119الرياض )جامعة امللك سعود،  (،3، ع )(31) ، مجاآلدابجملة 

 

147 

الشهري ومتغري نوع األرسة واحلالة االجتامعية، بينام أشارت 

النتائج إىل عدم وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بني 

إىل  استجابات املرأة يف مستوى املساندة االجتامعية وترجع

 متغري املؤهل العلمي، ومتغري احلالة العملية.

وأشارت النتائج إىل أن هناك فروق معنوية ذات داللة 

احصائية يف مستوى املشاركة املجتمعية التطوعية بحسب 

العمر، واملؤهل العلمي واحلالة العملية، بينام أوضحت 

النتائج أنه ال توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية يف 

ى املشاركة املجتمعية التطوعية بحسب متغريات: احلالة مستو

 .نوع األرسة -الدخل الشهري -االجتامعية

وعن الفروق يف صور املشاركة املجتمعية التطوعية 

للمرأة يف تنمية املجتمع تبني أن هناك فروق معنوية ذات 

داللة احصائية يف املشاركة املجتمعية التطوعية بالوقت 

، متغري املؤهل العلمي واحلالة العملية، بحسب متغري العمر

بينام أشارت النتائج أنه ال توجد فروق معنوية ذات داللة 

بني استجابات عينة  1.15إحصائية عند مستوى معنوية 

الدراسة يف املشاركة املجتمعية التطوعية بالوقت بحسب 

 نوع – الشهري الدخل –املتغريات: احلالة االجتامعية 

 .األرسة

وأشارت النتائج إىل وجود فروق معنوية ذات داللة 

احصائية يف استجابات عينة الدراسة يف املشاركة املجتمعية 

التطوعية باجلهد يف تنمية املجتمع بحسب متغري العمر، بينام 

ال توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية بحسب 

 احلالة – العلمي املؤهل –املتغريات: احلالة االجتامعية 

 .األرسة نوع – الشهري الدخل – لعمليةا

وجود فروق معنوية  أوضحت نتائج الدراسة امليدانية

ذات داللة احصائية يف استجابات عينة الدراسة يف املشاركة 

املجتمعية التطوعية باالهتامم بشؤون املجتمع كإحدى صور 

املشاركة يف تنمية املجتمع بحسب متغري املؤهل العلمي، بينام 

بحسب  فروق معنوية ذات داللة احصائية ال توجد

 الدخل –العملية احلالة –احلالة االجتامعية -املتغريات: العمر

 .األرسة نوع –الشهري

وجود فروق معنوية ذات داللة  وأوضحت النتائج

احصائية يف استجابات عينة الدراسة يف املشاركة املجتمعية 

يف تنمية  التطوعية بتقديم االستشارة كإحدى صور املشاركة

املجتمع بحسب متغري العمر، املؤهل العلمي واحلالة العملية، 

بينام ال توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية بحسب 

 .األرسة نوع – الشهري الدخل –املتغريات: احلالة االجتامعية

أوضحت نتائج الدراسة وجود فروق معنوية ذات داللة 

احصائية يف استجابات عينة الدراسة يف املشاركة املجتمعية 

التطوعية باملال كإحدى صور املشاركة يف تنمية املجتمع 

بحسب متغري احلالة العملية، ومتغري الدخل الشهري، 

 ومتغري نوع األرسة، بينام ال توجد فروق معنوية ذات داللة

 –احلالة االجتامعية  -احصائية بحسب املتغريات: العمر

 .العلمي املؤهل

 

العالقة بني املساندة االجتامعية واملشاركة املجتمعية التطوعية 

 للمرأة يف تنمية املجتمع

اوضحت النتائج أن هناك عالقة طردية معنوية دالة 

إحصائيا بني املساندة االجتامعية ومجيع صور املشاركة 

املجتمعية التطوعية للمرأة يف تنمية املجتمع املحيل. ويفرس 

ذلك بأن املرأة تقوم بالعديد من األدوار االجتامعية لذلك 

فهي بحاجة إىل الدعم االجتامعي والتقدير املجتمعي 

والوجداين واملساعدة االجرائية من املحيطني هبا لتتمكن من 

جتمع املحيل بشكل املشاركة املجتمعية التطوعية يف تنمية امل

 أكرب مما هي عليه.

أكدت النتائج عىل ووجود عالقة طردية ذات داللة 

ومستوي مشاركة املرأة  احصائية بني املساندة االجتامعية

املجتمعية التطوعية للمرأة والعكس صحيح، وتتفق هذه 

( بأن هناك عالقة 1111النتيجة مع نتائج دراسة )صالح، 

تامعية والعزلة االجتامعية، كام تتفق عكسية بني املساندة االج

( يف أن هناك عالقة 1115مع دراسة )الطراونة والصبيحني، 

طردية بني املساندة واملسؤولية االجتامعية حيث أن أنامط 

املساندة تلعب دور يف مساعدة الفرد عىل حل مشكالته 

واملحافظة عىل قيم املجتمع، كام اتفقت مع دراسة 

أن مشاركة املرأة املجتمعية ُتكسبها ( يف 1115)القضيبي،

املعارف واملهارات هذا ما يبني العالقة املتبادلة بني املشاركة 

املجتمعية واملساندة االجتامعية، وهذا ما أردنا اختباره يف هذه 

الدراسة بأن املساندة االجتامعية بأبعادها )املساندة 

ن مصادرها دائية( ماأل – الوجدانية –تقديرية ال –باملعلومات 

بكل مؤسساته  واملجتمع -األصدقاء –املختلفة وهي)األرسة 

وموروثه االجتامعي والثقايف( تلعب دورًا هامًا يف تعزيز 

وزيادة مستوى املشاركة املجتمعية التطوعية يف تنمية املجتمع 

 املحيل.

وترتبط هذه النتيجة بشكل غري مبارش مع ما تؤكد عليه 

يف أن املساندة االجتامعية تؤدي  (1113دراسة )تركي وعيل، 
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اىل ارتفاع مستوى األداء، وتساعد عىل مواجهة االحباط كام 

(، والتخفيف 1114أشارت دراسة )احلذراوي وآخرون، 

من أثار احلياة الضاغطة كام أشارت دراسة )مقدم وهوارية، 

(، وأهنا أيضًا تؤدي إىل زيادة فعالية الذات كام أشارت 1112

( وكل هذه عوامل ُتبنيها املساندة 1117لقادر، دراسة )عبد ا

االجتامعية يف شخصيات األفراد مما ينعكس عىل مشاركتهم 

 املجتمعية يف تنمية جمتمعاهتم املحلية. 

 

 عارشًا: توصيات الدراسة

يف ضوء نتائج الدراسة يمكن صياغة عدد التوصيات 

 بمثابة مبادرات لرفع مستوى املساندة االجتامعية للمرأة

والذي بدوره يساهم يف زيادة معدالت مشاركتها يف تنمية 

 جمتمعها املحيل، ومنها:

أن ُتساهم منظامت املجتمع املدين واملنظامت التنموية  .1

ومنظامت التنشئة االجتامعية يف غرس القيم االجيابية التي 

تدعم املساندة االجتامعية لدى أفراد املجتمع بشكل عام 

رفع معدالت املشاركة يف تنمية واملرأة بشكل خاص هبدف 

 املجتمع املحيل.

أن ُتكثف وسائل االعالم التقليدية واحلديثة ومنصات  .1

التواصل االجتامعي دورها يف تصحيح الصورة الذهنية 

للمرأة العربية واملرأة السعودية والتخفيف من حدة اآلثار 

السلبية للمورث االجتامعي والثقايف الذي ُيعيق املرأة عن 

اركة الفعالة يف تنمية جمتمعها وحتقيق أهداف التنمية املش

 املستدامة. 

أن تسعى اجلهات املعنية بالتخطيط والتنفيذ ملبادرات متكني  .3

املرأة يف ضوء الرشيعة االسالمية ومساندهتا اجتامعيًا عىل 

 خمتلف األصعدة لتعزيز مشاركتها يف تنمية املجتمع.

ي هتتم بشؤون املرأة عىل تسهيل إنشاء اجلمعيات النسائية الت .4

أن يكون هدفها: بناء قدرات املرأة وتنمية وعيها ومتكينها 

بالتعليم والتدريب وحمو األمية ويف جمال الصحة والتمكني 

بتقدير الذات ومساندهتا االجتامعية للقيام بأدوارها يف تنمية 

املجتمع واالستثامر يف املرأة كمورد برشي إلبراز قدراهتا 

 يف العمل املجتمعي. وكفاءاهتا

حث الباحثني يف مجيع املجاالت املعنية باملرأة، والباحثني يف  .5

اخلدمة االجتامعية بإجراء املزيد من الدراسات التي هتتم 

بقضايا مشاركة املرأة يف التنمية ومتكينها الذايت واالجتامعي 

 واالقتصادي والسيايس واالداري، وبناء قدراهتا.

 

 املراجع العربية

قلق املستقبل وعالقته باملساندة "ن حييا، عائشة بنت فهد. اب

. "االجتامعية لدى طالبات املرحلة اجلامعية يف مدينة الرياض

 -183م(، 1115(، )41مرص، ع )– جملة االرشاد النفيس

119. 

املساندة االجتامعية لدى طلبة كلية "إسامعيل، ريا إبراهيم. 

جملة األكاديمية األمريكية العربية . "االعالم يف جامعة بغداد

الواليات املتحدة  -)أماراباك(للعلوم والتكنولوجيا 

 .141 –119م(،1118(، )18، ع )9األمريكية مج

أضواء عىل برنامج األمم املتحدة: برنامج األمم املتحدة االنامئي. 

. نيويورك: اصدار مكتب العالقات آن أوان العمل العاملي

 م.1115، اخلارجية والتوعية

املساندة االجتامعية "تركي، وفاء، وعىل، ماجدة عباس حممد. 

وعالقتها بتقييم االداء لرائدات األرهاط ومساعداهتن 

املشاركات يف املخيامت الكشفية لكليات الرتبية الرياضية يف 

 -جملة القادسية لعلوم الرتبية الرياضية. "جامعة الكوفة

 . 371 - 353م(،1113(، )3، ع )13العراق مج

الشباب وآفاق التنمية االنسانية يف تقرير التنمية االنسانية العربية. 

. برنامج األمم املتحدة االنامئي: املكتب االقليمي واقع متغري

 م.1112للدول العربية، 

دراسات يف التنمية االجتامعية: مدخل اجلوهري، عبد اهلادي. 

 م.1981 ،القاهرة: مكتبة الرشق .إسالمي

وعطا، خالدية مصطفى.  ،احلدراوي، حامد كريم، مزعل، عباس

دور املساندة االجتامعية يف تدعيم سلوك املواجهة واملقاومة "

لإلحباطات يف العمل: دراسة تطبيقية يف ديوان جامعة 

م(، 1114(، )7،ع )12العراق ج -حولية املنتدى."الكوفة

125- 319 . 

لتنشيط مشاركة املرأة يف  مؤرشات ختطيطية"محزة، أمحد إبراهيم. 

العلمى الدوىل احلادى والعرشون  املؤمتر ."العمل التطوعي

 -االجتامعية اخلدمة كلية: حلوان مرص-للخدمة االجتامعية

 . 3831 -3771م(، 1118، )8 مج حلوان، جامعة

. اإلسكندرية: تنمية املجتمعات املحليةخاطر، أمحد مصطفى. 

 .م1999املكتب اجلامعي احلديث، 

قاموس اخلدمة االجتامعية و اخلدمات السكري، أمحد شفيق. 

 م.1111. القاهرة: دار املعرفة اجلامعية، االجتامعية

واقع العمل االجتامعي التطوعي "الشبيب، هيا بنت سعد. 

للمرأة السعودية: دراسة وصفية عىل عينة من املتطوعات يف 
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 -جامعة امللك سعود -جملة اآلداب. "مدينة الرياض

 . 17 - 3م(،1112(، )1، ع)18السعودية مج

الشقريات، حممد عبد الرمحن ـ أبو عني، يوسف زايد. عالقة 

جملة  ،الدعم االجتامعي بمفهوم الذات لدى املعوقني جسديا

 م(.1111(، )3، العدد )17. جملد جامعة دمشق

رؤية مستقبلية من منظور املامرسة "صالح، عامد فاروق حممد. 

العامة يف اخلدمة االجتامعية لتطوير آليات تنمية وعي املرأة 

كلية  -جملة اآلداب والعلوم االجتامعية. "بالعمل التطوعي

، 3سلطنة عامن مج -جامعة السلطان قابوس  -اآلداب 

 . 512 -477(،1112(، )1ع)

العزلة االجتامعية وعالقتها "صالح. صالح، عواطف حسني 

باملهارات االجتامعية واملساندة االجتامعية لدى الشباب 

، ع 11مرص مج  -جامعة بنها -جملة كلية الرتبية. "اجلامعي

 . 119 -178م(، 1111: )53

اسرتاتيجية مقرتحة ملشاركة "الصائغ، نجاة بنت حممد سعيد. 

. "القرار الرتبوي  "وذج املرأة السعودية يف صناعة القرار: أنم

(، 37السعودية ع ) -دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس

 . 52 -11(،1113(، )1ج )

املعوقات االجتامعية للعمل التطوعي "الصويان، نورة إبراهيم. 

جامعة  -جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية. "للمرأة السعودية

 . 83 -58م(،1112(، )9السعودية ع) -املجمعة

أنامط املساندة "عيل. ،الطراونه، أمحد عبداهلل، والصبحيني

لدى طلبة جامعة  االجتامعية وعالقتها باملسؤولية االجتامعية

(، 121،ع )1مرص، ج -جامعة األزهر -. جملة الرتبيةمؤتة

 . 422 -447م(،1115)

عبد اجلبار، عبد احلكيم: املشاركة الشعبية يف تنمية املجتمع 

جستري غري منشورة، اليمن، كلية اآلداب، املحيل، رسالة ما

 م.1118جامعة صنعاء، 

. اإلسكندرية: دار الوفاء، التنمية املحليةعبد اللطيف، رشاد. 

 م.1111

املرأة السعودية واملشاركة ىف صنع "عبدالرحيم، آمال صالح. 

واختاذ القرار: اجتاه الطالبة اجلامعية السعودية نحو متكني 

–شؤون اجتامعية. "يف صنع واختاذ القراراملرأة من املشاركة 

 . 53 -9م(،1114(، )113، ع)31االمارات. مج

املساندة االجتامعية "عبدالقادر، هدى ميالد، و أمحد، بدرية كامل. 

. "وعالقتها بفعالية الذات لدى عينة من طالب اجلامعة بليبيا

 -111م(،1117(، )184مرص، ع)– جملة القراءة واملعرفة

148 . 

متطلبات حتقيق املساندة االجتامعية "للطيف، هبه أمحد. عبدا

للتخفيف من حدة الضغوط احلياتية للمرأة العاملة من 

جملة دراسات يف اخلدمة . "منظور طريقة تنظيم املجتمع

(، 11،ع )1مرص، ج  - االجتامعية والعلوم االنسانية

 . 111 -151م(،1117)

عكاسه عىل دور املرأة املجتمع الذكوري وان"عبرية، عهود جبار. 

جملة األكاديمية  "التنموي: دراسة ميدانية يف جامعة بغداد.

 -)أماراباك( األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا

م(، 1117(،)17، ع)8الواليات املتحدة األمريكية، مج

113- 131 . 

املساندة االجتامعية وتطبيقاهتا العملية يف عيل، عبد السالم. 

 م. 1115. القاهرة: مكتبة األنجلو املرصية،ميةحياتنا اليو

احلوار املجتمعى كمدخل لتفعيل "عامرة، طارق لبيب حممد. 

مشاركة القيادات النسائية ىف تنمية املجتمع املحىل دراسة من 

منظور طريقة تنظيم املجتمع: دراسة ميدانية مطبقة عىل فرع 

يف جملة دراسات  "املجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ.

(، 35، ع )7مرص ج -اخلدمة االجتامعية والعلوم االنسانية

 . 3381 -3185م(،1113)

معوقات العمل التطوعي لدى الطالبة "الفايز، ميسون بنت عيل. 

(، 112، ع )19االمارات، مج – شؤون اجتامعية. "اجلامعية

 . 191 -143م(،1111)

تامعية: تنظيم املجتمع يف اخلدمة االجفريد، قوت القلوب حممد. 

الفيوم: كلية اخلدمة  .أدوار – مهارات –اسرتاتيجيات 

 م.1111جامعة القاهرة، ،االجتامعية

، اهلنوف بن عبدالعزيز بن سليامن. اثر املشاركة التطوعية القضيبي

للمرأة يف اجلمعيات اخلريية: دراسة ميدانية من منظور اخلدمة 

االجتامعية يف مجعية امللك عبدالعزيز اخلريية النسائية يف 

بريدة، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم علم االجتامع 

ة والدراسات واخلدمة االجتامعية، كلية اللغة العربي

 م(. 1115االجتامعية، جامعة القصيم، )

املشاركة االجتامعية للمرأة العربية يف عملية "القييس، سليم أمحد. 

التنمية: حتليل سوسيولوجي لواقع املرأة األردنية 

(، 158، ع)1مرص، ج-الرتبية، جامعة األزهر "ومستقبلها.

(1114،)717 - 757 . 

واقع الدور التنموي للمرأة "ة.املريمي، الباشري عمران خليف

 -املجلة العربية للعلوم االجتامعية ."املسلمة يف املجتمع

 –املؤسسة العربية لالستشارات العلمية وتنمية املوارد البرشية

 . 113 -79(، 1112(، )9، ع)4ج مرص،
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عواطف أسعد، السيد، وفاء جالل. املسريي، نوال عيل، أرشف، 

. مع املجتمعات و املنظامتممارسة اخلدمة االجتامعية 

 .م1112الرياض: مكتبة الرشد، 

معجم مفاهيم التنمية جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية 

 .م1119األسكوا، لبنان: بريوت.  -لغريب آسيا

املساندة االجتامعية "، قدور بن عباد. مقدم، سهيل، وهوارية

كاسرتاتيجية إجيابية يف مواجهة األحداث املهنية الضاغطة 

جملة العلوم اإلنسانية . "لدى املرأة اجلزائرية العاملة

اجلزائر  -ورقلة  -جامعة قاصدي مرباح  -واالجتامعية

 . 213 -593(، 1112(، )17ع)

عية يف مواجهة أحداث بن عباد. املساندة االجتام هوارية، قدور

احلياة الضاغطة كام تدركها العامالت املتزوجات، رسالة 

دكتوراه غري منشورة، اجلزائر، قسم علم النفس وعلوم الرتبية 

واألرطوفونيا، كلية العلوم االجتامعية جامعة وهران، 

 م.1114

إدارة العمل يعقوب، أيمن إسامعيل، السلمي، عبداهلل حضيض. 

 للخدمة رؤية –واستفادة املنظامت اخلريية التطوعيةالتطوعي 

، الرياض: جامعة االمام حممد بن سعود، االجتامعية

 م.1115
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 احلوار األرسي يف املجتمع السعودي من منظور اجتامعي

 مريم حممد صالح اللحيدان

  حمارض يف علم االجتامع، قسم الدراسات االجتامعية، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود

 هـ(1/4/1441هـ، وقبل للنرش يف 11/7/1441)قدم للنرش يف 

 

احلوار تعالج هذه الدراسة جانبًا مهاًم من اجلوانب االجتامعية األساسية يف املجتمع، حيث تركز عىل  :البحث ملخص

األرسي؛ نظرًا لزيادة االهتامم به عىل كافة املستويات املحلية والعاملية. لذا فإن هذه الدراسة هتدف إىل التعرف عىل 

احلوار األرسي يف املجتمع السعودي. ونوع هذه الدراسة وصفية، واعتمدت عىل منهج املسح االجتامعي عن طريق 

طالبة،  913ن طالبات كلية اآلداب يف جامعة امللك سعود وبلغ عددها العينة، واشتمل جمتمع الدراسة عىل عينة م

وتم االعتامد عىل االستبيان أداة الدراسة جلمع البيانات. أظهرت النتائج أن تعليم الوالدين وعملهام من العوامل 

احلوار، وترتاوح بني االجتامعية التي تسهل التحاور معهام، وتبني أن األرسة تظهر االحرتام، واستخدام اإلقناع يف 

العاطفة واملرونة يف املناقشة وتبادل اآلراء. أما إدارة احلوار يف األرسة السعودية فعن طريق األم، ثم عن طريق األب، 

ثم عن طريق اإلخوة. أما خصائص احلوار األرسي فتبني بأنه يسهم يف بناء شخصية األوالد، كذلك يرتاوح بني 

ر لتناول القضايا األرسية، باإلضافة إىل ذلك فإن هناك فرصًا متساوية لألوالد إلبداء العقالنية واملنطق يف احلوا

وجهات نظرهم يف األرسة السعودية، وفيام يتعلق بمعوقات احلوار األرسي أظهرت النتائج أن اإلناث يفتقدن احلوار 
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Abstract: This study focuses on the dialogue of family because it is observed that there is an increased interest in 
it at local and global levels. Therefore, this study aimed to identify the social dialogue with the family in Saudi 

society. This study is descriptive and relied on social survey method through the sample, and included a 

community study on a sample of bachelor's students in College of Arts at King Saud University (=319 students). 
The researcher used the questionnaire to collect data. 

The results showed that the education of parents and their work of social factors facilitate the dialogue with them. 

It also showed that the family shows respect and uses persuasion in dialogue and ranging between emotion and 
flexibility in the discussion and exchange of views, the management of dialogue in the Saudi family through the 

mother.  

The Properties dialogue box of family show the rationality and logic, in addition that there is equal opportunity for 
the children to express their views in the Saudi family. With regard to obstacles dialogue family, the results 

showed that the females lack of family dialogue with the father more. 

Keywords: Social Factors, Saudi Society, Dialogue, Family, Familial Dialogue. 
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 أوالً: مشكلة الدراسة

تعالج هذه الدراسة جانبًا مهاًم من اجلوانب االجتامعية 

واألساسية يف املجتمع، والذي ربام يلعب دورًا رئيسًا يف 

تشكيل الركيزة األساسية لثقافة الفرد واملجتمع عىل حد 

وار األرسي مع سواء، ولذلك فإن هذا اجلانب ركز عىل احل

األخذ بعني االعتبار زيادة االهتامم به عىل كافة املستويات 

املحلية والعاملية. ومن املؤكد أن احلوار أصبح مطلبًا إنسانيًا، 

ووسيلة من وسائل االتصال الفعالة، وهنا جيب التأكيد عىل 

أمهية استخدام وسيلة احلوار داخل األرسة، والذي من 

العامل اخلارجي، والتواصل مع  يف دماجاملمكن أن هييء لالن

 بني حاجة الفرد اآلخرين، عىل اعتبار أن احلوار حيقق التوازن

 .والتفاعل مع اآلخرين لالستقاللية، وحاجته للمشاركة

كذلك من املمكن أن يعد احلوار من أهم مواقف التواصل 

الفكري، والثقايف، واالجتامعي التي تتطلبها احلياة يف 

ا له من أثر يف تنمية قدرة األفراد عىل التفكري املجتمع؛ مل

املشرتك، والتحليل، واالستدالل، كام أن احلوار من األنشطة 

التي حترر اإلنسان من االنغالق واالنعزالية، وتفتح له قنوات 

للتواصل يكتسب من خالهلا املزيد من املعرفة والوعي 

 (.15: 1111)اللبودي، 

كل هذه املؤرشات مهمة، وذات داللة واضحة عىل أمهية 

ثقافة احلوار يف املجتمع عمومًا، واألرسة بشكل خاص، 

والذي يؤكد ذلك نتائج الدراسة التي أعدهتا إدارة الدراسات 

والبحوث والنرش بمركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني 

ؤية ثقافة احلوار يف املجتمع السعودي: ر"( بعنوان 1117)

، "أعضاء هيئة التدريس يف جامعات اململكة العربية السعودية

والتي بينت أن مستوى ثقافة احلوار يرتفع لدى الطبقة املثقفة، 

أما يف الطبقة العاملة فهو متوسط ويميل إىل املنخفض، بينام 

% من املشاركني أن مستوى ثقافة احلوار يف الطبقة 18أبدى 

ذلك إشارة إىل احلاجة إىل رفع املنخفضة معدوم كليًا، ويف 

مستوى ثقافة احلوار يف املجتمع السعودي انطالقًا من 

األرسة. أما من ناحية استعداد املجتمع السعودي للحوار فقد 

% من عينة الدراسة عىل استعداد املجتمع للحوار. 85أكد 

وأما العوامل املؤثرة يف رفع مستوى احلوار فلقد جاء التعليم 

األوىل، ثم الرتبية األرسية يف املرتبة الثانية؛ ملا تقوم به يف املرتبة 

من دور مهم يف الرفع من مستوى احلوار. ومما يلفت النظر يف 

( أن ثقافة احلوار يف املجتمع 1113دراسة املطريي )

السعودي ال تزال دون املستوى املطلوب؛ وسبب ذلك عىل 

ممارسة احلوار  ما يبدو أن العادات والتقاليد غري مساعدة عىل

حيث مل يصل بعد إىل كونه مفهومًا أساسيًا يف الثقافة 

السعودية، ولكن من النتائج املشجعة التي توصل إليها 

املطريي أن أغلب عينة الدراسة يرون أن الدين اإلسالمي 

يشجع عىل احلوار، وهذه أرضية جيدة للعمل عىل تأسيس 

ناء عىل ما تم املامرسة احلوارية بشكل علمي وخمطط له. ب

عرضه تبني مدى أمهية ورضورة احلوار األرسي؛ ملا يقوم به 

من دور مهم يف توطيد العالقات األرسية، ومساعدة أفرادها 

عىل مواجهة مشكالت حياهتم اليومية. يضاف إىل ذلك 

حقيقة ندرة وقلة الدراسات التي تتناول احلوار األرسي من 

 اعتبارها ظاهرة ناحية اجتامعية عىل وجه اخلصوص، عىل

مهمة فإن هذه الدراسة هتدف إىل التعرف عىل العوامل 

االجتامعية املؤثرة يف احلوار األرسي من وجهة نظر طالبات 

 جامعة امللك سعود يف مدينة الرياض.

 

 ثانيًا: أمهية الدراسة

 تتحدد أمهية الدراسة يف التايل:

تتعرض األرسة السعودية لتغريات عديدة يف الوقت  -

ايل دعت األمهية لتناول احلوار األرسي، من أجل احل

 التعرف عىل احلوار األرسي من منظور اجتامعي.

تتمثل هذه الدراسة يف أهنا استجابة لتوصيات عدد من  -

الدراسات واملؤمترات السابقة التي أكدت عىل أمهية 

احلوار، ودور األرسة يف تعزيزه وتنميته لدى أفراد 

 األرسة.

اسة أن تفيد الرتبويني واملهتمني بقضايا يمكن هلذه الدر -

احلوار بني احلضارات يف تعزيز ثقافة احلوار يف قاعات 

املحارضات والندوات وورش العمل وغريها من 

 األنشطة الثقافية واملجتمعية. 

 

 ثالثًا: أهداف الدراسة

التعرف عىل العوامل االجتامعية املؤثرة يف احلوار  .1

 األرسي.

 ستخدمة يف احلوار األرسي.معرفة األساليب امل .1

 معرفة خصائص احلوار األرسي. .9

 التعرف عىل معوقات احلوار األرسي. .4

حتاول هذه الدراسة اإلجابة عىل السؤال الرئيس: ما هي 

العوامل االجتامعية املؤثرة يف احلوار األرسي؟ ويتفرع منه 

 أسئلة البحث وهي:

 ما األساليب املستخدمة يف احلوار األرسي؟ .1
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 خصائص احلوار األرسي؟ما  .1

 ما معوقات احلوار األرسي؟ .9

 

 رابعًا: مفاهيم الدراسة

 (social factorsالعوامل االجتامعية )

أي سلوك، أو اجتاه يتأثر "ويعرف نظريًا لدى غيث بأنه: 

باخلربة احلارضة، أو املاضية لسلوك أشخاص آخرين، أو 

ذا السلوك الذي يتجه نحو اآلخرين، والسلوك املتأثر هب

أن العامل " (. بينام يرى بدوي:411: 1373) "الوعي

االجتامعي يوجد إذا تأثر سلوك الفرد بشخص آخر، أو 

بجامعة سواًء كان هذا الشخص، أو هؤالء األشخاص 

: 1386) "موجودين من الناحية املادية، أو غري موجودين

981.)  

إذًا هي جمموعة الظروف التي تساهم بتكوين الفرد 

وتربيته، ويكون هلا األثر الواضح يف سلوك الفرد وجمتمعه، 

بمعنى العوامل املبارشة وغري املبارشة إلحداث تغري 

اجتامعي. لذا هي كل ما يؤثر يف احلوار األرسي كعمر 

املبحوثة، وعمر الوالدين، واملستوى التعليمي للوالدين، 

بحوثة، واحلالة االجتامعية للوالدين، وللمبحوثة، وللم

 وطريقة تعامل اآلباء مع أبنائهم، وقت الفراغ.

 

 (Familial Dialogueاحلوار األرسي )

نشوء األبناء يف جو أرسي "يعرف احلوار األرسي بأنه 

تسوده األلفة واملحبة والثقة والتفاهم حيصنهم من خماطر 

ق ذلك إال عن طريق االنحراف واالنحالل، ولن يتحق

(. أما 133: 1113)القحطاين،  "التواصل واحلوار األرسي

األرسة هي "( فريى أن 196-195: 1113خوجة )

املؤسسة الرتبوية األوىل، واملكان األول الذي يتدرب فيه 

الطفل عىل هذه اللغة، وأسلوب احلوار، حيث يتأثر سلوك 

عتقدات السائدة، بالبيئة والثقافة، وامل -األب واألم-األبوين 

والقيم االجتامعية، فهذه العوامل يف العادة توجه سلوك 

."الناس يف حياهتم اليومية، فيفرضه األبوان عىل األبناء  

يقصد باحلوار األرسي يف هذه الدراسة التحاور بني 

اآلباء واألوالد، أو بني األوالد وسائر أفراد األرسة السعودية 

ناع، وإبداء كل طرف وجهة بمدينة الرياض من خالل اإلق

نظره بكل حرَية من أجل التوصل لنتيجة مناسبة 

 للمتحاورين، ولفهم الواقع والتعامل معه بصورة أفضل.

 

 خامسًا: الدراسات السابقة

دراسة أعدهتا إدارة الدراسات والبحوث والنرش بمركز 

( بعنوان ثقافة 1114امللك عبد العزيز للحوار الوطني )

املجتمع السعودي: رؤية أعضاء هيئة التدريس يف احلوار يف 

جامعات اململكة العربية السعودية. هدفت إىل قياس مستوى 

ثقافة احلوار يف املجتمع السعودي ومدى استعداد املجتمع 

لتقبل ثقافة احلوار وحتديد العوامل املسامهة يف رفع مستوى 

 ثقافة احلوار. استخدم يف هذه الدراسة املنهج املسحي،

وكانت أداة الدراسة االستبانة، كام مجعت املعلومات من عينة 

الدراسة بطريقة العينة العشوائية الطبقية التي بلغ حجمها 

( مفردة من أعضاء هيئة التدريس السعوديني يف 1111)

اجلامعات والكليات السعودية، وكان من أبرز النتائج التي 

ة احلوار لدى توصلت إليها الدراسة بأن ارتفاع مستوى ثقاف

% عنها لدى 9.9الطبقة املثقفة بلغت املوافقة عىل عاٍل جدًا 

%، وأن هناك أربعة عوامل مؤثرة 1.5الطبقة العاملة بلغت 

يف رفع مستوى ثقافة احلوار باملجتمع السعودي وجاء ترتيبها 

حسب درجة تأثريها كالتايل: التعليم، الرتبية األرسية، 

 ة الثقافية.اإلعالم، اللقاءات واألنشط

بعنوان تعزيز ثقافة احلوار ( 1113)العبيد،دراسة 

ومهاراته لدى طالب املرحلة الثانوية: الدواعي واملربرات 

واألساليب باململكة العربية السعودية. هدفت الدراسة إىل 

تأصيل مفهوم احلوار وأصوله وأسسه ومبادئه الرتبوية وبيان 

يب املناسبة لتعزز دواعيه ومربراته، والتعرف عىل األسال

ثقافته ومهاراته لدى طالب املرحلة الثانوية يف اململكة العربية 

السعودية من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية، وذلك من 

أجل التوصل إىل صياغة مقرتح لتعزيز ثقافة احلوار ومهاراته 

لدى طالب املرحلة الثانوية. ولقد استخدم الباحث املنهج 

وأساليبه التالية الوثائقي، واملسحي، الوصفي بأشكاله 

والتحلييل، إن عينة الدراسة من اخلرباء املتعاونني مع مركز 

امللك عبد العزيز للحوار الوطني باململكة ومديري اإلدارات 

باملركز واخلرباء املتخصصني يف الرتبية ويف جمال احلوار 

 ( خبريًا،56وثقافته ومهاراته من داخل اململكة وخارجها )

يضاف إىل ذلك أن حجم عينة الدراسة من معلمي املرحلة 

( 657الثانوية احلكومية )بنني( عىل مستوى اململكة عددها )

معلاًم، ومن أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث فيام يتعلق 

بموضوع هذه الدراسة هي: موافقة اخلرباء عىل تعزيز ثقافة 

نوية باململكة العربية احلوار ومهاراته لدى طالب املرحلة الثا

السعودية، وأمهية تعزيز قيم احلوار وممارسته لدى املتعلم 
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%، وتعزيز دور املؤسسات 71.3حيث بلغت النسبة 

االجتامعية بنرش وتنميــة وتطويــر ثقافــة احلوار ألفراد 

% يرون أن احلوار يساعد عىل متكني املتعلم 69.3املجتمع، و 

األرسية وطرح رأيه بحرية تامة من املشاركة يف احلوارات 

 حول قضايا أرسته وجمتمعه.

كانت عن أثر اخلصائص  (1111)اخلليفي،دراسة 

االجتامعية واالقتصادية يف احلوار األرسي من وجهة نظر 

األبناء: دراسة ميدانية عىل عينة من طالب الصف الثالث 

ثانوي بمدينة الرياض. تناولت هذه الدراسة احلوار األرسي 

بحث والتحليل، وذلك من خالل تسليط الضوء عىل بال

بعض اخلصائص االجتامعية واالقتصادية ملعرفة أثرها يف رفع 

مستوى احلوار األرسي، أو عدم عالقتها بذلك، وتعترب 

الدراسة وصفية، واستخدم الباحث منهج املسح االجتامعي 

( طالبًا، ومن أبرز النتائج التي 111وبلغ عدد أفراد العينة )

توصل إليها الباحث ما ييل: تبني أن عدم التميز العلمي، 

والضعف يف التحصيل الدرايس عند األبناء يرتتب عليه 

ضعف يف اجتاههم نحو احلوار األرسي، وأن ثقافة األحياء 

يف وسط املدن تساهم إجيابيًا بميل األوالد نحو احلوار 

األرسي، وأن اخلصائص االجتامعية واالقتصادية اخلاصة 

باآلباء يف هذه الدراسة ليس له عالقة بتوجه األوالد نحو 

احلوار األرسي يف املجتمع السعودي، أيضًا إن أهم العوامل 

االجتامعية والثقافية التي سامهت إجيابيًا بتحقيق احلوار داخل 

األرسة السعودية زيادة جلوس أفراد األرسة ساعات كثرية 

 ائية.مع بعضهم البعض ملشاهدة القنوات الفض

ركزت عىل استخدام  (1111)الشهراين، أما دراسة 

األرسة السعودية ملهارة احلوار يف حل مشكالهتا األرسية. 

هدفت الدراسة لتعرف عىل مدى استخدام األرسة السعودية 

ملهارة احلوار يف حل مشكالهتا األرسية، والتعرف عىل بعض 

عوقات العوامل املؤثرة يف احلوار األرسي، والتعرف عىل م

احلوار األرسي، استخدمت الباحثة منهج املسح االجتامعي 

عن طريق العينة، باإلضافة إىل ذلك اعتمدت عىل االستبانة 

كأداة البحث ووزعت بطريقة العشوائية البسيطة والعينة 

الطبقية عىل املعلمني واملعلامت يف املدارس احلكومية يف مدينة 

لت إليها الباحثة يف الرياض، ومن أبرز النتائج التي توص

دراستها ما ييل: تبني أن املعلمني يمثلون األزواج يف األرسة 

السعودية من معوقات احلوار داخل األرسة، بينام املعلامت 

أقل نسبة يف إعاقة احلوار داخل األرسة. كذلك أن عينة 

سنة فأكثر يرون أن األرسة  45الدراسة الذين أعامرهم من 

حلوار حلل مشكالهتا األرسية، بينام السعودية ال تستخدم ا

سنة ذكروا أن األرسة السعودية  15الذين أعامرهم أقل من 

 تستخدم احلوار حلل مشكالهتا األرسية.

 

 تعقيب عىل الدراسات السابقة 

دراسة مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني، وتتفق مع 

الدراسة احلالية بالبحث عن ثقافة احلوار يف املجتمع 

سعودي. واالختالف بينهام أن دراسة املركز عينتها من ال

أعضاء هيئة التدريس، بينام هذه الدراسة عينتها من طالبات 

جامعة امللك سعود. كام أن دراسة الدعيج وهذه الدراسة 

تبحثان يف عوامل تنمية احلوار واملناقشة، والفرق بينهام أن 

ذه الدراسة دراسته هتتم باحلوار غري الصفي، عىل حني أن ه

هتتم باحلوار األرسي. كام أن دراسة العبيد تتفق مع الدراسة 

احلالية يف الرتكيز عىل االهتامم باحلوار، كام أهنام هتتامن 

باألساليب املناسبة لتعزز ثقافته ومهاراته، باإلضافة إىل ذلك 

فإن دراسة العبيد قامت بمحاولة التعرف عىل أساليب احلوار 

وية، بينام أن هذه الدراسة مهتمة بالتعرف عىل يف املرحلة الثان

طبيعة األساليب املستخدمة داخل األرسة ومن خالل أداء 

الطالبة اجلامعية للحوار األرسي. أما فيام خيص دراسة 

القحطاين فإهنا اهتمت ببحث مفهوم احلوار يف الفكر الرتبوي 

واالجتامعي املعارص كام ركزت عىل موضوع احلوار من 

تربوي إسالمي، بينام هذه الدراسة تقوم من منظور منظور 

 اجتامعي. 

وأن دراسة اخلليفي وهذه الدراسة تبحثان يف التعرف عىل 

بعض العوامل االجتامعية املؤثرة يف احلوار األرسي، 

واالختالف بينهام أن العينة يف دراسة اخلليفي من طالب 

 الصف الثالث ثانوي بمدينة الرياض، عىل حني أن هذه

حيث أن  الدراسة عىل الطالبات يف جامعة امللك سعود.

دراسة الشهراين وهذه الدراسة تبحثان يف بعض العوامل 

املؤثرة يف احلوار األرسي، وكذلك يف معوقات احلوار 

األرسي، واالختالف بينهام أن دراسة الشهراين عينتها من 

ة املعلمني واملعلامت يف املدارس احلكومية، عىل حني أن عين

 هذه الدراسة من الطالبات يف جامعة امللك سعود. 

 

 سادسًا: النظريات املفرسة للدراسة

 النظرية البنائية الوظيفية

ظهرت النظرية البنائية الوظيفية يف هناية القرن التاسع 

عرش وبداية القرن العرشين عىل يد العامل هربرت سبنرس، 
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اجتامعية التي ابتدعها تقارن الكائن احليواين  فنظريته البايو

احلي باملجتمع من حيث األجزاء، والوظائف، والتكامل بني 

األجزاء والوظائف للكائنني احليواين واالجتامعي، وأيضًا 

أشار بأن لكل جزء من أجزاء املجتمع وظائفه التي تساعد 

عىل ديمومة وبقاء الكائن االجتامعي مثله يف ذلك مثل 

وظائف التي يقدمها اجلهاز العضوي لديمومة وبقاء الكائن ال

(. عىل حني أن دور كايم 51-51: 1115احليواين )احلسن، 

يفرس البنائية الوظيفية عىل اعتبار أن الثقافة هي التي متثل 

جانبًا من العنارص االجتامعية فتشمل اللغة، والتقاليد، 

متثل مؤسسات  والعقائد الدينية، والقيم، وكل هذه العنارص

اجتامعية هلا وظيفتها وال يمكن االستغناء عنها ألمهيتها يف 

جمرى احلياة االجتامعية ولكوهنا تشمل العنارص البنيوية يف 

 (. 148: 1113املجتمع )الغريب، 

 مرجريت كولسونو  Riddall.D دافيد ريدلويرى 

Colson M. أن البنائية الوظيفية حتوي ثالثة مبادئ: البنائية

لوظيفية وغرض املجتمع فيها احلفاظ عىل النظام والثبات ا

راد كليف براون االجتامعيني، ومن أبرز مفكري هذه النظرية 

Brown.Radcliffe الوظيفية البيولوجية، وغرض املجتمع .

فيها إشباع حاجات بيولوجية، ومن أبرز أنصار هذه النظرية 

فيها احلفاظ . الوظيفة املعيارية، وغرض املجتمع مالينوفسكي

عىل التوازن الذي يتم من خالل وجود معايري وقيم خاصة 

تالكوت يشرتك فيها غالبية الناس. ومن أبرز مفكري النظرية 

 (.181-173: 1119)هندي وعبد اهلل،  بارسونز

فيمكن دراسة احلوار األرسي من منظور اجتامعي اعتبار 

الوظائف، األرسة كنظام أو نسق اجتامعي يقوم بعدد من  أن

ومنها الرتبية والتي من ضمن وظائفها التي تؤدهيا يف املجتمع 

التنشئة االجتامعية، والتي تظهر فيه طريقة التعامل مع األوالد 

من حوار أرسي أو عدمه، وما يرتتب ذلك عىل الوظائف 

األخرى لألرسة كاالحرتام، والتقدير، والقيام بالوظائف 

تساعد األرسة عىل الديمومة  وفقًا لألدوار األرسية املحددة

والقدرة الفعالة يف احلفاظ عىل توازن الكيان األرسي كنظام 

رئييس باملجتمع، باعتبارها اللبنة الرئيسة يف املجتمعات 

كاملجتمع السعودي. إذًا إن األرسة هي نسق اجتامعي 

واحلوار األرسي هو أداة ذلك النسق إذا مل يستخدم ذلك 

وف يؤثر عىل استقرارها، ومنها عىل احلوار داخل األرسة س

املجتمع، أما إذا استخدم بطريقة سليمة سوف ينعكس إجيابًا 

 عىل استقرار األرسة واستمرارها ومنها عىل املجتمع.

 

 نظرية حتليل التعامل:

ظهرت نظرية حتليل التعامل عىل يد الطبيب النفيس 

حيث أوضح أبرز أفكار  Eric Berne األمريكي إيريك برين

 Games People Playالنظرية يف كتابه ألعاب يلعبها الناس 

ذكر برين أن التعامالت أو التفاعالت املتكررة بني البرش 

ضمن حياهتم اليومية هي بمثابة ألعاب. تطورت هذه النظرية 

 Iوازدهرت لدى توماس هاريس يف كتاب أنا بخري أنت بخري 

am Ok,You are Okاميل . ويمكن تعريف التحليل التع

طريقة تساعد الفرد يف فهمه لنفسه وذلك من خالل "بأنه: 

: 1335)العدييل،  "تعامله وعالقته باألفراد والعامل من حوله

(. إذًا تعترب من النظريات االجتامعية النفسية، حيث تركز 83

 هذه النظرية عىل هدفان ومها:

هدف املستوى الفردي: حالة األنا، من خالل مساعدة  -

 إدراك نمط شخصيته بالتايل متكنه من اإلنسان عىل

االستغالل والقدرة عىل حتمل املسؤولية )الشناوي، 

1335.) 

هدف املستوى اجلامعي: تتمثل بالتحليل التعاميل  -

لعالقات األفراد، من خالل حتويل التعامل العقيم 

 (.1114الصعب السلبي إىل تعامل إجيايب بناء )حيواين، 

طريقة تساعد يف فهم سلوك نظرية حتليل التعامل هي 

أفراد األرسة لتكوين عالقات تتمتع بالتواصل اإلجيايب من 

خالل احلوار األرسي؛ وتم توظيف النظرية كطريقة لوصف 

وحتليل العالقة بني أفراد األرسة من خالل الرتكيز عىل 

أهداف النظرية وخاصة هدف املستوى اجلامعي لتحليل 

إجيايب مما يسمح باستمرار احلوار األرسي وهل ذلك احلوار 

 التواصل أم سلبي مما ينعكس عىل إعاقة احلوار األرسي.

 

 سابعًا: أمهية احلوار األرسي 

إن ما يظهر أمهية احلوار خاصة احلوار األرسي بني أفراد 

األرسة وذلك ألمهية االقتناع بام يقوم به الفرد وليس أداء 

بارها عادة تلك الواجبات أو األدوار دون أدراك أو باعت

متارس فقط، فاحلوار األرسي يتيح فرصة لبناء شخصيات 

أفراد األرسة دون اإلجبار أو الكبت بل باالحرتام. أما 

اإلسهام يف غرس القيم األخالقية وهتذيب السلوك، فإن 

أسلوب احلوار من األساليب اإلسالمية التي تسهم حتقيق 

خلري بغرس أهداف الرتبية السليمة، ألن فيها توجيه نحو ا

القيم األخالقية وهتذيب السلوك وحتصني األوالد. كذلك 

اكتساب القدرة عىل حل املشكالت، فال شك أن احلوار 
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يساعد عىل تنمية الثقة بالنفس وذلك باعتبار أن اخلالف أمر 

طبيعي واحلوار يمكن أن يساعد األوالد عىل اكتساب مهارة 

ريب عن حل املشكالت، وذلك من خالل احلديث مع امل

املشكلة واملساعدة عىل حلها. كام أن ذلك يساعد عىل إسهام 

احلوار يف بناء الشخصية وزيادة الثقة بالنفس باعتبار أن 

الرتبية باحلوار هتذب النفس وتساعد عىل بناء شخصية واثقة 

من خالل املعرفة واالقتناع بام تعرفه تلك الشخصية وقناعتها 

رتكيز عىل أن احلوار جيب أن بام تقوم به. ومن الرضوري ال

يعترب وسيلة من الوسائل املتعددة للمصارحة داخل األرسة، 

ويف حال انعدام احلوار األرسي يصبح أفراد العائلة كٌل فرد 

لوحده دون تواصل مع اآلخرين، أو تكون العالقة فيام بينهم 

رسمية دون معرفة ما يدور بفكر اآلخر فيصبح أي ردة فعل 

الصورة التي رسمت عن الفرد اآلخر دون هي ناجتة عن 

تعديل هلا من خالل احلوار األرسي، وبالتايل إذا وجد احلوار 

األرسي أصبح هناك عالقات مشرتكة تقوم عىل املصارحة 

دون غموض، بل عىل الصدق، مما يزيد من التواصل بني 

أفراد األرسة وتصبح أكثر عمقًا، بل ربام أن ذلك يقلل من 

ة تساعد عىل ظهور االنحرافات السلوكية. فرص ظهور بيئ

كام ذكر عبيد أن مصارحة الطفل لوالديه عن مشكالت 

املدرسة تنفس عن مشاعره املكبوتة، ويسرتيح نفسيًا حني 

حيكي ألهله، واألم تستمع له باهتامم وتشجعه عىل البوح هلا، 

: 1384وهذا يساعده يف نموه النفيس واالجتامعي )عبيد، 

59.) 

 

 ألرسة يف الرتبية عىل احلوار األرسيدور ا

إن األرسة هي اللبنة األوىل للمجتمع، وبالتايل هي 

الركيزة األساسية يف الرتبية الذي يتدرب فيها أفرادها عىل 

احلوار من خالل اللغة. وهنا تظهر أمهية تعزيز احلوار 

وتنميته مع مراعاة اخلصائص العمرية ألفراد األرسة. وحول 

وأيرس طرق هذه "املدلول يقول ابن خلدون: هذا املعنى و

 -أي تدريبه وتعويده عىل النطق الصحيح-امللكة فتق اللسان 

باملحاورة واملناظرة يف املسائل العلمية فهو الذي يقرب من 

 (.491: 1339)ابن خلدون، "شأهنا وحيصل مرامها

إذًا من حق أفراد األرسة استخدام احلوار باعتباره 

أداته اللغة للتعرف عىل ما هو صواب وما أسلوبًا للحديث 

هو خطأ، والقناعة بذلك بكافة املجاالت املعرفية واجلسمية 

والدينية واالجتامعية والعاطفية واألخالقية، وللتعرف عىل 

املواضيع التي تشغل اهتامماهتم، مما يزيد من متاسك العالقات 

 تببنى األرسية، وفقًا ألفراٍد يتمتعون بثقة ومعرفة. ألنه ال

الشخصيات بناء صحيحًا إال باحلوار، الذي حيررها من 

االنطواء، ويعزز الثقة بالنفس، ويوجه النمو االنفعايل 

(. عىل حني أنه من املفيد ومن 163: 1113)خوجه،

الرضوري النظرة الشمولية للحوار املجتمعي عىل وجه 

العموم واحلوار األرسي عىل وجه اخلصوص ألن له صبغًا 

ت يمكن أن تثري وتتطرق إىل مواضيع يعرضها وجماال

ويناقشها أفراد األرسة فيام بينهم مما يساعد عىل التوسع يف 

 جماالت ومواضيع ذات صلة وثيقة وآنية ألفراد األرسة. 

 

 العوامل االجتامعية املرتبطة باحلوار األرسي

هناك عدة عوامل مرتبطة ومؤثرة بشكل جوهري للحوار 

واالقتصادية والنفسية والصحية وغريها. منها االجتامعية 

ومن املفيد الرتكيز عىل العوامل االجتامعية والتي ال بد أهنا 

تتأثر وتؤثر عىل األفراد من أباء ومربني واملتمثلة بالعديد من 

عادات وتقاليد ومعتقدات وقيم سائدة يف املجتمع، فبالتايل 

ما تعلمته هي التي حتدد سلوك وتشكل األفراد واملبنية عىل 

األجيال املتتابعة والتي بالرضورة ألهنا تنتقل وتتأثر باألوالد 

من خالل احلوار األرسي. باإلضافة إىل ذلك فإنه يمكن أن 

تلك العوامل تتأثر وتتشكل بمهنة اآلباء ومستوى تعليمهم 

وكذلك مستوى تعليم األجداد، واملستوى االقتصادي 

األرسة، وقد يعزز أو لألرسة مما ينعكس عىل احلوار داخل 

 يضعف ثقافة احلوار األرسي.

 

 معوقات احلوار األرسي

بعد عرضنا ألمهية احلوار األرسي سوف يتم عرض 

بعض األسباب التي تعيق احلوار أيضًا هناك بعض األسباب 

( يف دراسته 1118التي تعيق احلوار كام أوضحها فلمبان )

احلوار الرتبوي دور "ذات الصلة بمشكلة موضوع الدراسة 

عىل نحو يتسم  "يف وقاية الشباب من االنحراف الفكري

بالشمولية، وذلك من خالل اجلهل بأصول احلوار وآدابه، 

 (.61: 1118وعدم تطبيق أصول احلوار وآدابه )فلمبان،

( يف أبرز معوقات 1113أيضًا ما ذهب إليه احلازمي )

من التفاعل، احلوار التي قد تنشأ بني املتحاورين، ومتنعهم 

 والتواصل وبالتايل الوصول لنتائج سلبية فيام ييل:

تقويم كالم املتحدث، وهو يعرب فيه املتحدث بصيغة 

التقويم، واحلكم عىل اآلخر، ويضيع فيه اهلدف الذي وجد 

احلوار من أجله، الرتكيز عىل األخطاء، التهكم والسخرية، 
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عميم وإطالق التعميم باستخدام الكلامت والعبارات تفيد الت

أحكام قطعية التي ال تقبل االستثناء، كذلك جتاهل أحد 

أطراف املتحاورين للطرف اآلخر، تضخيم الذات والتمحور 

حوهلا، كذلك يوجد معوقات شخصية، واالبتعاد عن 

الوضوح أثناء العرض، والغضب واالنفعال والتعصب 

الشديد وغريها، وأيضًا معوقات موضوعية كالضوضاء، 

ممكن احلد من معوقات احلوار من خالل تفهم  وأخرياً 

املتحاورين لتلك املعوقات، وتوافر الرغبة الصادقة لدهيم عىل 

مواصلة احلوار دون النظر لتلك املعوقات حتى يتحقق غاياته 

 (.46-44: 1113اإلنسانية النبيلة)احلازمي،

 

 ثامنًا: اإلجراءات املنهجية 

 نوع ومنهج الدراسة

سة وصفية، فاعتمدت الدراسة عىل وصف تبعد هذه الدرا

وحتليل احلوار األرسي من منظور اجتامعي. تم استخدام 

 منهج املسح االجتامعي عن طريق العينة. 

 

 جمتمع وعينة الدراسة

اشتمل جمتمع الدراسة عىل عينة من طالبات 

البكالوريوس بكلية اآلداب يف جامعة امللك سعود، والبالغ 

( طالبة 9113لإلحصائيات اإلدارية باجلامعة )عددهن وفقًا 

 هـ.1494 -1499خالل الفصل الثاين من العام الدرايس 

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية 

ملجموعة من طالبات البكالوريس بكلية اآلداب يف جامعة 

امللك سعود بمدينة الرياض، حددت عينة الدراسة والبالغ 

من طالبات جامعة امللك سعود بكلية ( 941عددها )

(. تم أخذ عينة فرعية 1.15اآلداب، عند مستوى الداللة )

لكل جمتمع فرعي وهي التخصصات لكلية اآلداب، وبحيث 

أن نسبة العينة الفرعية إىل العينة الكلية مساٍو نسبة املجتمع 

الفرعي للمجتمع الكيل من خالل املعادلة، )العينة الفرعية 

نسبة العينة إىل جمتمع الدراسة ×  1مع الفرعي = املجت1

(، وحيث إن نسبة العينة إىل جمتمع 113: 1111)الضحيان، 

، وبذلك أصبحت 1.111=  9113÷  941الدراسة = 

عينة الدراسة لألقسام وفقًا للمعادلة هي: قسم الدراسات 

طالبة،  86طالبة، قسم اللغة اإلنجليزية  116االجتامعية 

طالبة.  15، اجلغرافيا 97طالبة، التاريخ 67ة اللغة العربي

ونتيجة ملا سبق أصبح كل جمتمع فرعي يمثل جمتمعًا متجانسًا، 

مما يمكن من استخدام العينة العشوائية البسيطة لسحب 

مفردات كل عينة فرعية، وعند استبعاد بعض االستامرات 

( 913التي مل يتم اإلجابة عليها أصبحت عينة الدراسة )

 من طالبات كلية اآلداب يف جامعة امللك سعود. طالبة

 

 أداة الدراسة

إن الدراسة اعتمدت عىل االستبانة جلمع املعلومات، 

احتوت صحيفة االستبانة عىل عدة أسئلة متنوعة بعضها 

مفتوحة، وبعضها مغلقة، واشتملت عىل معلومات أولية عن 

 املبحوثة تكونت من عدة عوامل اجتامعية عمر املبحوثة،

وعمر الوالدين، واملستوى التعليمي للوالدين وللمبحوثة، 

واحلالة االجتامعية للوالدين وللمبحوثة، كذلك العامل 

االقتصادي لألرسة، باإلضافة إىل ذلك تم حتديد عبارات 

لإلجابة عىل أسئلة الدراسة وتعلقت باحلوار األرسي من 

ؤثرة منظور اجتامعي من خالل معرفة العوامل االجتامعية امل

واألساليب املستخدمة فيه، وخصائص  ،باحلوار األرسي

 احلوار األرسي، ومعوقات احلوار األرسي.

 

 صدق أداة الدراسة وثبات املقياس

ولقد مرت أداة الدراسة بعدة مراحل حيث قامت الباحثة 

 بالتأكد من صدق أداة الدراسة، وثبات مقياسها من خالل:

 صدق املحتوى لألداة. 1

ىل مدى صدق أداة الدراسة يف قياس ما وضعت للتعرف ع

لقياسه تم عرضها عىل عدد من املحكـمني من أعضاء هيئة 

( 8التدريس يف جامعة امللك سعود، وبلغ عدد املحكمني )

حمكاًم، وبناء عىل آراء املحكمني قامت الباحثة تعديل وإضافة 

 بعض العبارات.

 صدق االتساق الداخيل للمقياس. 1

تم تطبيق أداة الدراسة عىل عينة استطالعية عشوائية 

( مفردة من جمتمع الدراسة؛ وذلك من أجل 91قوامها )

التعرف عىل مدى االتساق الداخيل للمؤرش، وعىل بيانات 

العينة االستطالعية قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط 

بريسون؛ ملعرفة الصدق الداخيل للمؤرش حيث تم حساب 

الرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات االستبانة معامل ا

بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة، واتضح أن 

قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع حمورها موجبة 

( فأقل، مما يشري 1.11ودالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

ويؤكد  إىل أن مجيع عبارات االستبانة تتمتع بدرجة صدق،

قوة االرتباط الداخيل بني مجيع عبارات أداة الدراسة، وعليه 
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فإن هذه النتيجة توضح صدق عبارات وحماور أداة الدراسة، 

 وصالحيتها للتطبيق امليداين.

 ثبات املقياس. 9

لقياس مدى الثبات للمؤرش تم استخدام )معادلة ألفا 

يث ( للتأكد من الثبات، حCronbach's Alphaكرونباخ( )

طبقت املعادلة عىل العينة االستطالعية املسحوبة سابقًا، 

( مفردة من جمتمع الدراسة لقياس 91والتي تكونت من )

الصدق البنائي، واتضح أن معامل الثبات العام عاٍل حيث 

(، وهذا يدل عىل أن مؤرش االستبانة يتمتع 1.733بلغ )

طبيق بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتامد عليها يف الت

 امليداين للدراسة.

 

 جماالت الدراسة

 املجال البرشي: 

شملت الدراسة عينة من طالبات كلية اآلداب يف جامعة 

 امللك سعود ومن مجيع أقسامها العلمية.

 املجال املكاين:

متثل يف كلية اآلداب يف جامعة امللك سعود بمدينة 

 الرياض باململكة العربية السعودية.

 املجال الزماين: 

-1499مجعت البيانات يف الفصل الدرايس الثاين عام 

 هـ.1494

 

 أساليب املعاجلة اإلحصائية

تم االعتامد عىل معامل ألفا كرونباخ الحتساب ثبات 

املقياس، ومعامل االرتباط بريسون ملعرفة الصدق الداخيل 

النسب املئوية واجلداول التكرارية البسيطة،  للمقياس، كذلك

إلحصائية، كام تم استخدام: مقياس وبعض االختبارات ا

ليكرت اخلاميس؛ لتحديد طول خاليا املقياس اخلاميس 

)احلدود الدنيا والعليا( املستخدم يف حماور الدراسة، لذا فإن 

توزيع الفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة البحث ملقياس 

ليكرت اخلاميس يتوضح من خالل املدى لكل: ال أوافق 

(، 1.61 – 1.81(، ال أوافق )1.81 – 1.11مطلقًا )

 – 9.41(، موافقة )9.41 – 1.61موافقة إىل حد ما )

 (.5.11 – 4.11(، موافقة بشدة )4.11

 

 

 

 ثامنًا: خصائص جمتمع الدراسة الديموغرافية

%( من إمجايل أفراد عينة 55.1من حيث العمر: أن ) -

سنة،  19إىل أقل من  11الدراسة ترتاوح أعامرهن من 

ويرجع ذلك إىل كون املبحوثات طالبات جامعيات 

فتغلب بينهن هذه الفئة العمرية وخاصة أن أعىل نسبة 

من عينة الدراسة هن يف السنة الدراسة الثالثة الذي 

 لعمرية.تغلب فيها هذه الفئة ا

%( من إمجايل أفراد 17.3وفق متغري عمر األب: أن ) -

سنة إىل أقل  45عينة الدراسة ترتاوح أعامر آبائهن من 

سنة وهن الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة،  51من 

وتساوت هذه النسبة مع نسبة أفراد عينة الدراسة الاليت 

ع سنة ويرج 55إىل أقل من  51ترتاوح أعامر آبائهن من 

ذلك لكون غالية اآلباء ممن لدهيم طالبات جامعيات هم 

ضمن هذه الفئة العمرية حيث قد يكون زواجهم تقريبًا 

سنه فأكثر، وكانت النسبة األقل من أفراد عينة  11 4قبل

سنة بنسبة  45الدراسة الاليت متثل أعامر آبائهن أقل من 

%( حيث يقل فيها نسبة اآلباء الذين لدهيم 4.4بلغت )

 البات جامعيات وهي مفردات عينة الدراسة. ط

%( من إمجايل أفراد عينة 41.7وفق متغري عمر األم: ) -

سنة إىل أقل من  45الدراسة ترتاوح أعامر أمهاهتن من 

سنة وهن الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة،  51

إىل أقل  45وختتلف عن عمر اآلباء التي تراوحت بني 

وارق عمرية عادة بني سنة وذلك لوجود ف 55من 

الزوجني عند الزواج حيث يكون الزوج أكرب يف العمر 

%( من أفراد عينة 4.4من الزوجة، يف حني أن )

سنة فأكثر ويتضح أن عمر  61الدراسة أعامر أمهاهتن 

األم حيدث فروقًا نحو األساليب املستخدمة يف احلوار 

األرسي كذلك عىل خصائصه، وأخريًا عىل معوقات 

 ر األرسي.احلوا

من حيث املستوى التعليمي لألب: أن ما نسبته  -

%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة مستوى تعليم 95.7)

آباؤهن جامعي فام فوق، وهن الفئة األكثر من أفراد 

%( من آباء املبحوثات 37.5عينة الدراسة، واتضح أن )

%( غري متعلمني، تبني أن تعليم األب 1.5متعلمون، و)

ًا نحو معوقات احلوار األرسي وقد يعود حيدث فروق

النشغال األب يف العمل مما قد ينعكس ذلك عىل حوار 

 األب مع أبنائه يف األرسة.
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%( من 15.1من حيث املستوى التعليمي لألم: أن ) -

إمجايل أفراد عينة الدراسة مستوى تعليم أمهاهتن ثانوي، 

ح أن وهن الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة، إذًا يتض

%( من أمهات املبحوثات متعلامت، 31.9)

%( غري متعلامت. وتبني أن تعليم األم حيدث 11.7و)

فروقًا نحو معوقات احلوار األرسي وقد يعود ذلك ألن 

غالبية أمهات املبحوثات تعليمهن ثانوي وال يعملن 

%( قد يفرس ذلك بقاء األم يف غالبية 67.4بنسبة )

رسهتا، مما يتيح هلا احلوار معهم أوقاهتا باملنزل مع أفراد أ

 أكثر من األب.

%( 81.5وفق احلالة االجتامعية للمبحوثات: تبني أن ) -

من إمجايل أفراد عينة الدراسة عازبات، وهن الفئة األكثر 

من أفراد عينة الدراسة ويفرس ذلك بأن غالبيتهن يسكن 

%( وقد يعود النشغاهلن 76.5مع الوالدين بنسبة )

امعي والرغبة بتأجيل الزواج إىل ما بعد بالتعليم اجل

 اجلامعة. 

من حيث احلالة االجتامعية للوالدين: أوضح أن  -

%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة أن احلالة 83.7)

االجتامعية للوالدين متزوجان، وهي الفئة األكثر من 

أفراد عينة الدراسة، ويؤكد ذلك إجابات املبحوثات بأن 

لوالدين وبذلك إن وجود الوالدين غالبيتهن يسكن مع ا

باألرسة قد يتيح حوار أرسي ناجح من خالل التوجيه 

واإلرشاد، ويتفق ذلك مع ما جاءت به النظرية التفاعلية 

الرمزية بأن يف التفاعل األرسي يتم تكوين رموز من 

قبل األبناء ويصبح هناك صورة ذهنية عن الطرف 

الوالدين  اآلخر فمن خالل احلوار األرسي وتوجيه

 وإرشادمها يتم تأكيدها أو تعديلها.

%( من إمجايل 48.6من حيث مهنة األب: تبني أن ) -

أفراد عينة الدراسة آباؤهن موظفون حكوميون، وهن 

الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة، ويرتبط ذلك بأن 

غالبية آباء املبحوثات تعليمهم جامعي فام فوق مما أتاح 

بالوظائف احلكومية يف تلك الفرتة، هلم فرصة االلتحاق 

%( من آباء املبحوثات يعملون، 75.9إذًا يتضح أن )

%( ال يعملون. وهذه النسبة تؤكد أن آباء 14.7و)

املبحوثات تقل بينهم نسبة األميني مما يؤدي إىل قلة نسبة 

غري العاملني حيث يرتبط التعليم باملهنة يف العرص 

املبحوثات تراوحت  احلارض، كذلك فإن غالبية آباء

سنة وهي املرحلة العمرية التي  55إىل  45أعامرهم من 

 عادًة يزيد فيها نسبة العمل والعطاء يف املجتمع.

%( من إمجايل أفراد عينة 67.4من حيث مهنة األم: أن ) -

الدراسة أمهاهتن ال يعملن، وهن الفئة األكثر من أفراد 

%( من أمهات 91.9عينة الدراسة، اتضح أن )

 املبحوثات يعملن.

 

 تاسعًا: نتائج الدراسة واإلجابة عىل تساؤالهتا

 األرسي؟ احلوار يف املؤثرة االجتامعية العوامل ما األول: التساؤل عىل اإلجابة

 احلوار األرسياستجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات حمور العوامل االجتامعية املؤثرة يف  (1جدول رقم )

 العبارات م

 درجة املوافقة

ط 
س
تو
امل

يب
سا
حل
ا

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
امل

ب 
رتتي
ال

 

موافقة 

 بشدة
 موافقة

موافقة إىل 

 حد ما

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 مطلقاً 

 عمل والدي يسهل التحاور معه. 1
 9.77 11 17 78 119 39 ت

 
1.16 

 

3 

 % 18.3 95.1 14.1 8.4 9.4 

 يسهل التحاور معها. عمل والديت 1
 4.19 7 15 51 111 118 ت

 
1.19 

 

1 

 % 93.8 94.1 15.5 7.8 1.1 

 تعليم والدي يسهل التحاور بيننا. 9
 9.83 11 11 66 113 115 ت

 
1.14 

 

4 

 % 91.6 97.1 11.5 6.5 9.4 

 تعليم والديت يسهل التحاور بيننا. 4
 9.36 3 11 61 115 115 ت

 
1.14 

 

1 

 % 95.7 95.7 18.6 6.1 1.8 

5 
متتع أرسيت بروح التفاهم بني أفرادها 

 يساعد عىل احلوار األرسي.

 9.86 14 11 71 111 119 ت

 
1.11 

 

6 

 % 95.1 91.7 11.1 6.8 4.9 

 11 1.11 9.61 19 99 118 81 86 تمتارس أرسيت احلوار بشكل دائم  6
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 العبارات م

 درجة املوافقة

ط 
س
تو
امل

يب
سا
حل
ا

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
امل

ب 
رتتي
ال

 

موافقة 

 بشدة
 موافقة

موافقة إىل 

 حد ما

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 مطلقاً 

    4.1 11.1 99.5 15.1 16.7 % ومرن.

7 
هناك وقت حمدد أحتاور فيه مع 

 أرسيت.

 1.38 91 83 86 76 97 ت

 
1.17 

 

19 

 % 11.5 19.6 16.7 17.6 3.3 

                             أحتاور مع والدي  رغم انشغاهلام. 8
 9.48 14 55 85 33 67 ت

 
1.19 

 

11 

 % 11.8 91.7 16.4 17.1 4.9 

3 
الصعوبات املالية لألرسة تؤثر عىل 

 األرسي.احلوار 

 1.67 61 34 81 51 91 ت

 
1.19 

 

16 

 % 3.3 16.1 15.5 13.1 13.9 

11 
يزداد التقارب واحلوار األرسي عند 

 تعرض أحد أفراد األرسة للمرض.

 9.87 19 17 64 111 116 ت

 
1.11 

 

5 

 % 96.1 91.7 13.3 8.4 4.1 

 أحتاور مع أرسيت يف أوقات الفراغ. 11
 9.35 5 11 65 119 117 ت

 
1.37 

 

9 

 % 99.1 98.1 11.1 6.5 1.6 

11 
            ٍ            هناك وقت كاف  للتحاور مع 

 أرسيت.

 9.86 6 14 81 117 111 ت

 
1.11 

 

7 

 % 91.4 99.1 15.1 7.5 1.3 

 حيرتم والداي آرائي عند احلوار. 19
 9.74 11 19 111 83 38 ت

 
1.17 

 

11 

 % 91.4 17.6 91.1 7.1 9.4 

14 
نفتقد جمالسة أيب لنا يف البيت 

 واحلديث معه.

 1.74 71 86 67 44 51 ت

 
1.97 

 

14 

 % 15.8 19.7 11.8 16.7 11.1 

 أمي منشغلة عني وعن إخويت. 15
 1.63 163 116 18 11 7 ت

 

1.31 

 

18 

 % 1.1 9.4 8.7 91.3 51.5 

16 
يترصف أفراد أرسيت كام حيلو هلم 

 دون توجيه.

 1.15 33 111 69 16 11 ت

 
1.16 

 

17 

 % 9.7 8.1 13.6 97.3 91.7 

17 
تتبادل أرسيت الزيارات العائلية مع 

 أقاربنا.

 9.73 14 18 86 118 35 ت

 
1.17 

 

8 

 % 13.5 99.5 16.7 5.6 4.9 

18 
يشجع أفراد أرسيت مشاركة 

                     ً      األصدقاء يف احلوار بديال  عنهم.

 45 35 118 49 11 ت
1.63 1.18 15 

% 6.5 19.4 96.6 13.5 14.1 

 9.97 املتوسط العام *

 درجات 5* املتوسط من 

من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول يتضح أن أفراد عينة الدراسة 

موافقات إىل حد ما عىل العوامل االجتامعية املؤثرة يف احلوار األرسي 

تشري إىل خيار موافقة إىل حد ما يف أداة  (،5.11من  9.97بمتوسط )

باملرتبة  "عمل والديت يسهل التحاور معها"الدراسة. حيث أن عبارة 

(؛ وربام يعود ذلك الكتساب األم 5.11من 4.19األوىل بمتوسط )

مهارات نتيجة لعملها خارج املنزل جتعلها مدركة للتغريات االجتامعية 

أن تتحاور مع أوالدها وأرسهتا وفقًا  املحيطة باألرسة، وبالتايل تستطيع

تعليم والديت "لتلك املتغريات واملستجدات االجتامعية. وباملرتبة الثانية 

%( 31.9( حيث إن )5.11من 9.36بمتوسط ) "يسهل التحاور بيننا

من أمهات املبحوثات متعلامت، ذلك يتيح لألم احلوار بشكل إجيايب من 

م، مما يساعدها عىل احتواء أوالدها حيث إرشاد األوالد، واإلنصات هل

 "أحتاور مع أرسيت يف أوقات الفراغ"وفقًا ملا تعلمته. وتبني باملرتبة الثالثة 

( تتحاور املبحوثة مع أرسهتا يف وقت الفراغ؛ 5.11من 9.35بمتوسط )

ذلك يتفق مع نظرية حتليل التعامل لدى إيرك برين التي تؤكد عىل حتويل 

ألرسة إىل تعامل إجيايب من خالل استغالل أوقات العالقة بني أفراد ا

تعليم "الفراغ لتدعيم العالقة بني أفراد األرسة. باملرتبة الرابعة تبني عبارة 

( حيث إن 5.11من 9.83بمتوسط ) "والدي يسهل التحاور بيننا

متعلمون، مما ينعكس عىل احلوار داخل  %( من آباء املبحوثات35.5)

يزداد التقارب واحلوار األرسي عند تعرض "األرسة. وأوضحت عبارة 

باملرتبة اخلامسة من حيث موافقة أفراد عينة  "أحد أفراد األرسة للمرض

( يزداد التواصل واحلوار 5.11من 9.78الدراسة عليه بمتوسط )

ملرض مما يساعد عىل تقوية األرسي يف حال تأثر أحد أفراد األرسة با

متتع أرسيت بروح التفاهم بني "الروابط األرسية. أما باملرتبة السادسة 
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من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة  "أفرادها يساعد عىل احلوار األرسي

(، فالتفاهم بني أفراد األرسة، والبعد 5.11من 9.86عليه بمتوسط )

ر يف جو أرسي هادئ. وأن عن اخلالفات يتيح لألرسة التمتع باحلوا

باملرتبة السابعة من حيث موافقة  "هناك وقت كاٍف للتحاور مع أرسيت"

( عىل الرغم من 5.11من 9.86أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط )

انشغال املبحوثة بالدراسة إال أهنا تستغل أوقات الفراغ يف احلوار مع 

باملرتبة الثامنة بمتوسط  يةأرسهتا. وتبني أن تبادل األرسة الزيارات العائل

( أن تبادل الزيارات العائلية مؤرش لقوة الروابط 5.11من 9.73)

العائلية التي تريب األوالد عىل تقوية الروابط بني أفراد األرسة الواحدة مما 

عمل والدي يسهل التحاور "يعزز احلوار األرسي. وباملرتبة التاسعة 

لتكوين أرسة تستطيع  ( إن عمل األب مهم5.11من 9.77) "معه

توفري االحتياجات املادية، ولكن أصبحت باملرتبة التاسعة نظرًا النشغال 

 األب لتوفري االحتياجات األرسية.

من  "حيرتم والداي آرائي عند احلوار"أما باملرتبة العارشة تبني عبارة 

( إن 5.11من 9.74حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط )

آداب احلوار األرسي هو االحرتام املتبادل بني املتحاورين، وتبني من أهم 

هنا إظهار ذلك االحرتام من قبل األب البنته مما يدل عىل ممارسة آداب 

متارس أرسيت "احلوار األرسي يف األرسة السعودية. كام أوضحت عبارة 

باملرتبة احلادية عرشة من حيث موافقة أفراد  "احلوار بشكل دائم ومرن

( إن احلوار األرسي ال 5.11من 9.61عينة الدراسة عليه بمتوسط )

يرتبط بزمان حمدد، أو مكان معني، بل هو عملية مستمرة ودائمة، 

وحتتاج إىل املرونة حتى حتدث االستمرارية، وأوضحت املبحوثة أن 

األرسة السعودية تتمتع بحوار دائم ومرن، وذلك يتفق مع دراسة 

( للعبارة )أحاور 9.84بلغ املتوسط )( حيث 1113)القحطاين،

ولكن باملرتبة الثانية عرش  أبنائي يف مشكالهتم احلياتية بحب وود(.

من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة  "أحتاور مع والديَّ رغم انشغاهلام"

%( من آباء 75.9( عىل الرغم من أن )5.11من 9.48عليه بمتوسط )

ات املبحوثات يعملن، إال أن %( من أمه91.9املبحوثات يعملون، و)

ذلك مل يمنع من وجود احلوار األرسي يف األرسة السعودية، وتتفق تلك 

%( فقط 1.1( حيث كانت النسبة )1111النتيجة مع دراسة )الشهراين،

اعتبار أن انشغال الزوجني بأمور احلياة أحد معوقات احلوار األرسي. 

تبة الثالثة عرشة من حيث باملر "هناك وقت حمدد أحتاور فيه مع أرسيت"

(؛ ألن احلوار األرسي كام 5.11من 1.38املوافقة إىل حد ما بمتوسط )

تبني سابقًا ال يرتبط بزمان أو مكان حمدد ويظهر ذلك من العبارة )متارس 

نفتقد جمالسة "(. أما 9.48أرسيت احلوار بشكل دائم ومرن( بمتوسط )

الرابعة عرشة من حيث املوافقة إىل باملرتبة  "أيب لنا يف البيت واحلديث معه

(؛ ألنه سبق أن أوضحت املبحوثة أهنا 5.11من 1.74حد ما بمتوسط )

تتحاور مع والدها رغم انشغاله بالعمل حيث كان متوسط املوافقة 

يشجع أفراد أرسيت مشاركة األصدقاء يف احلوار "(. حيث أن 9.77)

وافقة إىل حد ما بمتوسط باملرتبة اخلامسة عرشة من حيث امل "بدياًل عنهم

( عىل الرغم من خروج املبحوثة إىل اجلامعة، 5.11من 1.63)

وارتباطها بجامعة األصدقاء إال أن ذلك مل يتيح هلا االكتفاء باحلوار معهن 

كبديل عن األرسة، إذًا هناك حوار مع مجاعة األصدقاء، ولكن ليس 

الية لألرسة تؤثر الصعوبات امل"كبديل عن احلوار األرسي. كام تبني أن 

باملرتبة السادسة عرشة من حيث املوافقة إىل حد ما  "عىل احلوار األرسي

( عىل الرغم من وجود صعوبات مالية قد 5.11من 1.67بمتوسط )

تتعرض هلا األرسة إال أهنا أحيانًا قد تؤثر يف احلوار األرسي إما باإلجياب 

احلالة املادية  ( أن1111أو السلب، حيث أوضحت دراسة )الشهراين،

 %(1.9أحد معوقات احلوار األرسي بنسبة )

 

 : ما األساليب املستخدمة يف احلوار األرسي؟اإلجابة عىل التساؤل الثاين

 استجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات حمور األساليب املستخدمة يف احلوار األرسي  (1جدول رقم )

 العبارات م

 درجة املوافقة

ط 
س
تو
امل

يب
سا
حل
ا

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
امل

ب 
رتتي
ال

 

موافقة 

 بشدة
 موافقة

موافقة إىل 

 حد ما

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 مطلقاً 

1 
والدي هو من يدير احلوار يف 

 أرسيت.

 9.45 13 49 35 111 69 ت

 
1.11 

 

15 

 % 13.6 91.7 13.5 19.4 5.3 

1 
 والديت هي من تدير احلوار يف

 أرسيت.

 9.56 6 13 111 111 55 ت

 
1.34 

 

11 

 % 17.1 94.8 97.9 3.1 1.3 

9 
إخويت هم من يديرون احلوار يف 

 أرسيت.

 9.18 11 71 159 61 17 ت

 
1.39 

 

18 

 % 8.4 18.3 47.5 11.1 9.1 

ً         أطرح األسئلة دائام  عىل أرسيت. 4                 
 9.61 3 91 117 116 63 ت

 
1.11 

 

11 

 % 11.4 91.3 99.1 3.6 1.8 

5 
عندما أحتدث مع أفراد أرسيت أنظر 

 إليهم مبارشة.

 4.18 4 11 61 191 116 ت

 
1.83 

 

1 

 % 96.1 41.4 18.3 9.4 1.1 

6 
تتحاور أرسيت يف أوقات مشاهدة 

 التلفاز.

 9.61 14 95 86 116 71 ت

 
1.18 

 

11 

 % 11.1 96.1 16.7 11.3 4.9 

 8 1.18 9.63 19 13 88 117 84 تتتحاور أرسيت يف أوقات تناول  7
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 العبارات م

 درجة املوافقة

ط 
س
تو
امل

يب
سا
حل
ا

ف  
را
ح
الن
ا
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ار
عي
امل

ب 
رتتي
ال

 

موافقة 

 بشدة
 موافقة

موافقة إىل 

 حد ما

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 مطلقاً 

    4.1 3.1 17.9 99.1 16.1 % الطعام.

8 
    َ                     أحتدث  مع أفراد أرسيت بأسلوب 

ٍ            خال  من التكلف.    

 4.16 7 11 51 115 146 ت

 
1.37 

 

1 

 % 45.9 91.6 15.8 9.7 1.1 

3 
مشكلة أخرب  عندما تواجهني

                   والدي  عنها مبارشة.

 9.14 41 67 116 51 56 ت

 
1.16 

 

13 

 % 17.4 15.8 91.3 11.8 11.7 

11 
عندما تواجهني مشكلة أخرب 

 إخويت عنها مبارشة.

 9.56 16 51 81 88 86 ت

 
1.18 

 

19 

 % 16.7 17.9 15.1 15.5 5.1 

11 
يف حال واجه والداي مشكلة 

 األرسة عنها.خيربان أفراد 

 9.14 18 51 195 53 48 ت

 
1.19 

 

17 

 % 14.3 18.9 41.3 15.8 8.7 

11 
يتميز احلوار بني أفراد األرسة 

 باالحرتام.

 9.86 3 11 75 117 111 ت

 
1.11 

 

5 

 % 91.1 96.9 19.9 6.5 1.8 

19 
أستخدم أسلوب الفكاهة يف 

 مناقشة القضايا مع أفراد أرسيت.

 9.36 4 13 73 119 117 ت

 
1.38 

 

9 

 % 96.9 91.1 14.5 5.3 1.1 

 أنصت باهتامم آلراء أفراد أرسيت. 14
 9.31 9 14 81 113 39 ت

 
1.83 

 

4 

 % 18.3 41.1 15.5 4.9 .3 

15 
يصغي أفراد أرسيت للمتحدث من 

 األرسة باهتامم.

 9.81 4 11 37 118 31 ت

 
1.36 

 

6 

 % 18.1 99.5 91.1 6.5 1.1 

16 
أقوم باستخدام لغة اإلشارة إلثبات 

 فكريت أمام أرسيت.

 9.48 11 51 35 33 65 ت

 

1.13 

 

14 

 % 11.1 91.7 13.5 15.5 9.7 

17 
تستخدم أرسيت التقنية احلديثة 

 للحوار )جوال، االيميل....(

 9.98 41 49 77 74 87 ت

 
1.95 

 

16 

 % 17.1 19.1 19.3 19.4 11.7 

18 
تستخدم أرسيت أسلوب اللني يف 

 احلوار بني أفرادها.

 9.68 14 11 38 111 78 ت

 
1.15 

 

3 

 % 14.1 94.1 91.4 6.5 4.9 

13 
تستخدم أرسيت التهديد عند 

 احلوار.

 1.11 39 114 77 17 11 ت

 
1.15 

 

11 

 % 9.4 8.4 19.3 95.4 18.3 

11 
حترص أرسيت عىل اإلقناع يف 

 احلوار.

 8 19 83 114 88 ت
9.77 1.11 7 

% 17.9 95.4 17.6 7.1 1.5 

 9.55 املتوسط العام *

 درجات 5* املتوسط من 

من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول يتضح أن أفراد عينة الدراسة 

موافقات عىل أهم األساليب املستخدمة يف احلوار األرسي بمتوسط 

( وهي الفئة التي تشري إىل خيار موافقة يف أداة 5.11من  9.55)

الدراسة، مما يوضح موافقة أفراد عينة الدراسة من طالبات كلية اآلداب 

يف جامعة امللك سعود عىل أهم األساليب املستخدمة يف احلوار األرسي. 

 "أحتدَث مع أفراد أرسيت بأسلوب خاٍل من التكلف "وأوضحت عبارة 

 4.16وىل من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط )باملرتبة األ

(؛ يرجع ذلك إىل طبيعة احلياة األرسية التي تتمتع بالبساطة 5.11من

عندما "كام تبني من عبارة  واملرونة والعفوية يف العالقات وكذلك باحلوار.

باملرتبة الثانية من حيث  "أحتدث مع أفراد أرسيت أنظر إليهم مبارشة

(؛ هي 5.11من 4.18قة أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط )مواف

أساليب احلوار األرسي هو التواصل البرصي، وذلك مؤرش لالهتامم 

 ويساعد عىل مد جسور التواصل األرسي.

 "أستخدم أسلوب الفكاهة يف مناقشة القضايا مع أفراد أرسيت"أما 

سة عليه بمتوسط باملرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدرا هي

(؛ أن الفكاهة يف احلوار بني حني وآخر يساعد عىل 5.11من 9.36)

إدخال املرح والرسور مما يؤدي إىل تقوية العالقات بني أفراد األرسة. أما 

من حيث موافقة  "أنصت باهتامم آلراء أفراد أرسيت"باملرتبة الرابعة عبارة 

(، وذلك يدل عىل 5.11من 9.31أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط )
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أن األرسة السعودية تصغي ألفرادها حسب ما أوضحته املبحوثة، وذلك 

يتيح إدراك املوضوع املتحاور عليه بني أفراد األرسة. تفق هذه النتيجة مع 

%( من أفراد عينة 79.4( حيث أوضحت أن )1113دراسة )القحطاين،

ر، وحيث أن عبارة الدراسة يصغون باهتامم إىل كالم أوالدهم أثناء احلوا

كانت باملرتبة اخلامسة من  "يتميز احلوار بني أفراد األرسة باالحرتام"

(، 5.11من 9.86حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط )

وذلك مطلب أسايس من أجل االلتزام بآداب احلوار األرسي اجليد حتى 

رأي اآلخر، تتحقق أهدافه، من خالل اختيار األلفاظ اجليدة، وتقبل ال

 وإبقاء الود واالحرتام حتى وإن وجد االختالف يف اآلراء.

يصغي أفراد أرسيت للمتحدث من األرسة "وتبني باملرتبة السادسة 

 9.81من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط ) "باهتامم

( ذلك أحد أساليب احلوار األرسي اجليد؛ وذلك إلتاحة 5.11من

 يف مشاعرهم؛ ألنه يف حال حدوث عكس ذلك قد الفرصة لتعبري عام

يؤدي إىل بحث أفراد األرسة عن آخرين خارج األرسة للتعبري عن 

حترص أرسيت عىل " مشاعرهم، وقد يؤثر ذلك عىل العالقة األرسية.

باملرتبة السابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة  "اإلقناع يف احلوار

تستخدم "كانت باملرتبة العرشين (. و5.11من 9.77عليه بمتوسط )

(، وذلك يؤكد 5.11من 1.11بمتوسط ) "أرسيت التهديد عند احلوار

أن األرسة السعودية تستخدم اللني والعاطفة والعقل واملنطق يف احلوار 

األرسي، وليس التهديد، حيث كان متوسط إجابات املبحوثات حول 

، ومتوسط إجابات (9.81استخدام العقل واملنطق يف احلوار األرسي )

 (.9.49املبحوثات حول استخدام العاطفة يف احلوار األرسي )

 األرسي؟ احلوار خصائص ما الثالث: التساؤل عىل اإلجابة

 استجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات حمور خصائص احلوار األرسي  (9جدول رقم )

 العبارات م

 درجة املوافقة
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س
تو
امل

يب
سا
حل
ا

 

ف 
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
امل

 

ب
رتتي
ال

 

موافقة 

 بشدة
 موافقة

موافقة إىل 

 حد ما

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 مطلقاً 

1 
 أفضل احلوار مع والدي.

 

 1.31 91 33 115 46 41 ت

 

1.16 

 

16 

 % 19.1 14.9 91.6 91.7 3.9 

1 
 أفضل احلوار مع والديت.

 

 9.56 3 59 35 81 85 ت

 

1.11 

 

11 

 % 16.4 14.8 13.5 16.5 1.8 

 أفضل احلوار مع أخويت الذكور. 9
 1.71 41 111 113 98 14 ت

 

1.17 

 

18 

 % 7.5 11.8 97.1 91.4 11.4 

 أفضل احلوار مع أخويت اإلناث. 4
 9.65 11 97 74 83 111 ت

 

1.11 

 

6 

 % 91.1 17.6 19.1 11.5 6.5 

5 
األوالد تفضيل والدي  لرأي 

 الذكور أكثر من اإلناث.

 1.93 88 111 61 91 91 ت

 

1.15 

 

13 

 % 3.6 3.6 18.3 94.1 17.9 

6 
هناك فرصاً متساوية لألبناء إلبداء 

 وجهات نظرهم.

 9.76 15 11 89 117 87 ت

 

1.16 

 

4 

 % 17.1 96.9 15.8 6.1 4.7 

7 
احلوار األرسي يزيد من ترابط 

 أرسيت.

 4.16 3 11 48 111 151 ت

 

1.11 

 

1 

 % 46.6 91.7 14.3 9.7 1.8 

8 
احلوار األرسي يسهم يف بناء 

 شخصيتي.

 4.11 3 11 46 36 157 ت

 

.33 

 

1 

 % 48.8 13.8 14.9 9.7 1.8 

3 
تتحاور أرسيت وفقًا للمرحلة 

 العمرية لكل فرد فيها.

 9.69 11 17 81 111 81 ت

 

1.14 

 

7 

 % 15.1 94.5 15.5 8.4 6.5 

11 
حترص أرسيت عىل استخدام العقل 

 واملنطق يف احلوار.

 9.81 19 14 85 116 39 ت

 

1.19 

 

9 

 % 18.3 96.1 16.4 4.9 4.1 

11 
تغلب العاطفة عند احلوار بني 

 أفراد أرسيت.

 9.49 11 94 193 89 54 ت

 

.33 

 

19 

 % 16.8 15.8 49.1 11.6 9.1 

 3 1.15 9.57 11 94 85 116 76 تيتنازل والداي عن رأهيام إذا كان  11
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    6.1 11.6 16.4 91.3 19.6 % رأي األوالد أفضل.

19 
استجيب لرأي والداي ولو كان 

 خمالفًا لرغبتي.

 9.47 11 97 117 81 65 ت

 

1.15 

 

11 

 % 11.1 15.5 93.4 11.5 9.4 

 أرسيت تسألني عن مشكاليت. 14
 9.48 11 41 85 115 68 ت

 

1.16 

 

11 

 % 11.1 91.6 16.4 19.1 6.5 

15 
جتتمع أرسيت أسبوعيًا للحوار يف 

 قضايا األرسة.

 1.81 51 83 36 47 93 ت

 

1.19 

 

17 

 % 11.1 14.6 13.8 17.6 15.8 

16 
يرحب أفراد أرسيت بفتح 

 املوضوعات للنقاش معي.

 9.61 17 15 111 111 76 ت

 

1.13 

 

8 

 % 19.6 91.7 91.7 7.8 5.9 

17 
عندما أحتاور مع أرسيت نصل 

 لنتيجة تريض الطرفني.

 9.95 13 99 198 73 51 ت

 

1.15 

 

15 

 % 16.1 14.5 41.3 11.1 5.3 

18 
تتحاور أرسيت وفقًا الهتاممات كل 

 فرد فيها.

 9.41 18 49 111 117 54 ت

 

1.13 

 

14 

 % 16.8 99.1 91.1 19.4 5.6 

 جتتمع أرسيت يف أغلب األوقات. 13
 9.71 13 11 85 111 34 ت

 

1.19 

 

5 

 % 13.1 91.7 16.4 6.8 5.3 

 9.45 *املتوسط العام 

 درجات  5* املتوسط من 

من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول يتضح أن أفراد عينة موافقات 

( تشري إىل 5.11من  9.45احلوار األرسي بمتوسط )عىل خصائص 

خيار موافقة يف أداة الدراسة، مما يوضح موافقة أفراد عينة الدراسة من 

طالبات كلية اآلداب يف جامعة امللك سعود عىل أهم خصائص احلوار 

كانت  "احلوار األرسي يسهم يف بناء شخصيتي"األرسي. حيث أن عبارة 

 4.11موافقة أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط ) باملرتبة األوىل من حيث

( تبني أن غالبية إجابات مفردات العينة يرين أن احلوار األرسي 5.11من

يسهم يف بناء شخصيتهن، ذلك يتفق مع نظرية حتليل التعامل حيث حيقق 

هدف املستوى الفردي يساهم احلوار األرسي يف بناء نمط شخصية أفراد 

ز الثقة يف االستقالل واختاذ القرارات كذلك لتحمل األرسة بالتايل تعزي

باملرتبة الثانية من  "احلوار األرسي يزيد من ترابط أرسيت"املسؤولية. وتبني أن 

( تبني أن 5.11من 4.16حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط )

غالبية مفردات العينة يؤيدن أن احلوار األرسي يزيد من ترابط األرسة. 

باملرتبة  "حترص أرسيت عىل استخدام العقل واملنطق يف احلوار"وضحت وأ

 9.81الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط )

(. إن من اسرتاتيجيات احلوار الناجح هو استخدام العقل واملنطق 5.11من

حتى يصل املتلقي إىل القناعة؛ فنظرًا للتغريات التي طرأت عىل األرسة 

سعودية أصبح هناك حاجة الستخدام العقل واملنطق يف احلوار من أجل ال

التوصل لإلقناع، وليس جمرد تنفيذها كأوامر جيب طاعتها بدون فهمها. 

باملرتبة  "هناك فرص متساوية لألوالد إلبداء وجهات نظرهم"وكانت عبارة 

 9.76الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط )

(؛ لكون احلوار األرسي يستخدمه مجيع أفراد األرسة سواء كان 5.11من

كبريًا، أو صغريًا، أنثى، أو ذكرًا بالتايل تصبح الفرص متساوية لألوالد إلبداء 

 "جتتمع أرسيت يف أغلب األوقات" وجهة نظرهم. أما باملرتبة اخلامسة

(؛ ألن األرسة تعيش يف مسكن واحد بالتايل 5.11من 9.71بمتوسط )

يكون اجتامعهم سويًا يف أغلب األوقات سواء عند األكل، أو مشاهدة التلفاز، 

 أو االجتامعات العائلية، وذلك يتيح الفرص من أجل التحاور األرسي.

أفضل احلوار مع أخوايت "أما حمور تفضيل احلوار أوضحت عبارة 

(، 5.11من 9.65موافقة أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط ) "اإلناث

(، تليها 5.11من 9.56بمتوسط ) "أفضل احلوار مع والديت" تليها

 (، وتليها5.11من 1.31بمتوسط ) "أفضل احلوار مع والدي"

(، إذًا 5.11من 1.71بمتوسط ) "أفضل احلوار مع أخويت الذكور"

مفردات العينة احلوار أوالً مع األخوات اإلناث، ثانيًا مع األم، تفضل 

ثالثًا، مع األب، رابعًا مع اإلخوة الذكور؛ ويرجع ذلك لطبيعة 

 االهتاممات املشرتكة بني األخوات.

تتحاور "وتبني خصائص احلوار األرسي يف املجتمع السعودي أنه 

باملرتبة السابعة من  تكان "أرسيت وفقًا للمرحلة العمرية لكل فرد فيها

( حوار 5.11من 9.69حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط )

األرسة يقوم بناًء عىل املرحلة العمرية لكل فرد فيها حسب إجابات 

مفردات العينة، ذلك نظرًا لتعدد املراحل العمرية يف األرسة، وبالتايل 

راد أرسيت بفتح يرحب أف "ختتلف االهتاممات، واالحتياجات. كام 

باملرتبة الثامنة من حيث موافقة أفراد عينة  "املوضوعات للنقاش معي

(، وذلك يتوافق مع عبارة 5.11من 9.61الدراسة عليه بمتوسط )

هناك فرص متساوية لألوالد إلبداء وجهات نظرهم. أما حسب تفضيل 

يل تفض "اآلراء باألرسة يف املجتمع السعودي وفقًا للنوع تبني عبارة 

باملرتبة التاسعة عرشة من  "والدي  لرأي األوالد الذكور أكثر من اإلناث

(، 5.11من 1.93حيث عدم موافقة أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط )

حسب إجابات مفردات العينة، فأن أصبح لألنثى رأي يفضل عن الذكور 

ة يف احلوار األرسي؛ وذلك نتيجة ملا وصلت إليه املرأة السعودية نتيج

 لالهتامم هبا يف كافة املجاالت االجتامعية.
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 الطالبات؟ نظر وجهة من األرسي احلوار معوقات ما الرابع: التساؤل عىل اإلجابة

 استجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات حمور معوقات احلوار األرسي  (4جدول رقم )

 العبارات م

 درجة املوافقة

ط
س
تو
امل

يب 
سا
حل
ا

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
امل

ب 
رتتي
ال

 

موافقة 

 بشدة
 موافقة

موافقة إىل 

 حد ما

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 مطلقاً 

1 
يتم نبذي عندما خيتلف رأيي عن 

 باقي أفراد األرسة.

 1.93 71 114 75 91 11 ت

 
1.11 

 

11 

 % 6.1 3.6 19.9 98.5 11.4 

1 
                     ً     أجتنب احلوار مع أرسيت خوفا  من 

 املشكالت.

 1.45 75 114 74 91 17 ت

 
1.13 

 

11 

 % 8.4 3.3 19.1 95.4 19.9 

9 
أشعر باخلجل عندما أحتاور مع أفراد 

 أرسيت.

 1.11 111 194 59 11 11 ت

 
1.14 

 

16 

 % 9.7 6.5 16.5 41.6 91.7 

4 
أغضب عندما يرفض أفراد أرسيت 

 وجهة نظري.

 9.13 94 57 114 61 47 ت

 

1.16 

 

1 

 % 14.6 18.6 98.5 17.7 11.6 

5 
يغضب أفراد أرسيت عندما ختتلف 

 وجهة نظري معهم.

 1.76 41 39 115 48 14 ت

 
1.13 

 

5 

 % 7.5 14.3 95.7 18.3 19.1 

6 
النقاش مع أفراد أرسيت يتصف 

 باحلدة وارتفاع الصوت.

 1.69 61 119 31 99 95 ت

 
1.11 

 

7 

 % 11.3 11.1 18.1 91.1 18.3 

7 
متيض األيام أفتقد فيها احلوار مع 

 والدي.

 9.14 51 78 63 61 69 ت

 
1.96 

 

1 

 % 13.6 18.3 11.4 14.1 15.5 

8 
متيض األيام أفتقد فيها احلوار مع 

 والديت.

 1.71 81 88 53 97 58 ت

 
1.41 

 

6 

 % 18.1 11.5 18.9 17.9 14.8 

3 
احلوار مع متيض األيام أفتقد فيها 

 إخويت الذكور.

 1.86 53 81 89 48 51 ت

 
1.91 

 

4 

 % 15.8 14.3 15.8 15.1 18.9 

11 
متيض األيام أفتقد فيها احلوار مع 

 أخوايت اإلناث.

 1.61 31 89 64 94 51 ت

 
1.41 

 

8 

 % 15.5 11.6 13.3 15.8 18.1 

11 
أشعر بعدم اجلدوى من النقاش مع 

 أفراد أرسيت.

 1.99 31 115 77 16 91 ت

 
1.11 

 

19 

 % 3.9 5.1 19.3 91.6 18.6 

11 
                       ً    أفضل احلوار مع أقراين بدال  من 

 أرسيت.

 1.59 86 37 61 97 93 ت

 
1.91 

 

3 

 % 11.1 11.5 13.9 91.1 16.7 

19 
ضعف ثقة أرسيت يب جتعلني أجتنب 

 التحاور معهم.

 1.19 149 37 96 19 19 ت

 
1.11 

 

17 

 % 7.1 7.1 11.1 91.1 44.4 

14 
أفتقد الثقة بنفيس لذلك أبتعد عن 

 احلوار مع أرسيت.

 1.88 157 111 91 17 17 ت

 
1.11 

 

13 

 % 5.9 5.9 3.6 91.1 48.8 

15 
أرسيت تعاين من حالة الصمت 

 الدائم.

 1.31 143 38 45 14 14 ت

 
1.18 

 

18 

 % 4.9 4.9 14.1 91.4 46.9 

16 
توبيخ أرسيت جيعلني أبتعد عن 

 احلوار معهم.

 1.11 115 34 48 14 91 ت

 
1.13 

 

15 

 % 3.9 7.5 14.3 13.1 98.8 

17 
ضعف إصغاء أرسيت جيعلني أبتعد 

 عن احلوار معهم.

 1.91 119 35 43 96 18 ت

 

1.13 

 

14 

 % 8.7 11.1 15.1 13.5 95.1 

 11 1.15 1.47 31 81 86 94 13 تاستخدام األجهزة االلكرتونية  18
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 العبارات م

 درجة املوافقة

ط
س
تو
امل

يب 
سا
حل
ا

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
امل

ب 
رتتي
ال

 

موافقة 

 بشدة
 موافقة

موافقة إىل 

 حد ما

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 مطلقاً 

    18.9 15.5 16.7 11.6 3.1 % جيعلني ال أرغب باحلوار مع أرسيت.

13 
أفضل الصمت عىل فتح 

 موضوعات حساسة.

 61 61 84 54 69 ت
9.11 1.97 9 

% 13.6 16.8 16.1 18.6 18.3 

 1.43 املتوسط العام *

 درجات 5من * املتوسط 

من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول يتضح أن أفراد عينة الدراسة 

من  1.43غري موافقات عىل معوقات احلوار األرسي بمتوسط )

(، تشري إىل خيار غري موافقة يف أداة الدراسة، مما يوضح أن أفراد 5.11

 "ة عينة الدراسة غري موافقات عىل معوقات احلوار األرسي. بالنسبة لعبار

التي كانت باملرتبة  "أغضب عندما يرفض أفراد أرسيت وجهة نظري

األوىل من حيث املوافقة إىل حد ما ألفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط 

( حسب إجابات مفردات العينة تبني أهنا تغضب يف 5.11من 9.13)

حال رفض أفراد أرسهتا لوجهة نظرها، يتضح ذلك مع تفسري نظرية 

حول املؤثرات السلبية يف احلوار األرسي من خالل رفض حتليل التعامل 

وجهات النظر أو أفكار أحد أفراد األرسة مما ينعكس ذلك عىل تكوين 

عالقة سلبية. بالنسبة ألبرز معوقات احلوار األرسي يف املجتمع السعودي 

هو قد يكون هنالك إىل حد ما فقدان احلوار األرسي ويمكن إيضاح ذلك 

متيض األيام أفتقد  "املبحوثات عىل العبارات التالية  من خالل إجابات

من حيث املوافقة إىل حد ما ألفراد عينة الدراسة  "فيها احلوار مع والدي

متيض األيام أفتقد فيها احلوار "(، تليها 5.11من 9.14عليه بمتوسط )

متيض األيام أفتقد "(، ثم 5.11من 1.86بمتوسط ) "مع إخويت الذكور

متيض األيام "(، تليها 5.11من 1.71بمتوسط ) "مع والديت فيها احلوار

(. 5.11من 1.61بمتوسط ) "أفتقد فيها احلوار مع أخوايت اإلناث

بالتايل يتضح أن مفردات العينة تتحاور مع أخواهتا اإلناث، ثم مع 

 والدهتا، ثم تليها إخوهتا الذكور، وأخريًا مع والدها.

ل الصمت عىل فتح موضوعات أف "أما باملرتبة الثالثة كانت  ض 

( تداول موضوعات حساسة يف 5.11من 9.11بمتوسط ) "حساسة

األرسة فأحيانًا يتم التحاور فيها؛ ربام يعود ذلك حسب تلك 

 "املوضوعات، ومدى تقبل األرسة باحلديث عنها أو عدمه. وعبارة 

باملرتبة اخلامسة  "يغضب أفراد أرسيت عندما ختتلف وجهة نظري معهم

 1.76حيث املوافقة إىل حد ما ألفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط ) من

أغضب عندما يرفض أفراد أرسيت "( بينام كانت العبارة السابقة 5.11من

( إذًا إن غضب املبحوثة يف حال رفض 9.13بمتوسط ) "وجهة نظري

أفراد أرسهتا لوجهة نظرها أكثر من غضب أفراد األرسة جتاه ذلك. وتبني 

النقاش مع أفراد أرسيت يتصف باحلدة وارتفاع "ة السابعة أن باملرتب

(، تؤكد إجابات مفردات العينة أن 5.11من 1.69بمتوسط ) "الصوت

( 9.81من أنامط احلوار األرسي هو استخدام العقل واملنطق بمتوسط )

(، وأخريًا باحلدة وارتفاع 9.49تليها استخدام العاطفة بمتوسط )

أفضل احلوار مع أقراين بدالً  "وتبني عبارة  (.1.69الصوت بمتوسط )

التي كانت باملرتبة التاسعة من حيث عدم موافقة أفراد عينة  "من أرسيت

(؛ بأن األرسة مازالت حتتفظ 5.11من 1.59الدراسة عليه بمتوسط )

بمكانتها، وأمهيتها االجتامعية من خالل تفضيل احلوار يف األرسة عن 

استخدام  "ات العينة. ويتضح أن األصدقاء حسب إجابات مفرد

باملرتبة العارشة  "األجهزة االلكرتونية جيعلني ال أرغب باحلوار مع أرسيت

 1.47من حيث عدم موافقة أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط )

( التي تبني 1113(. تتفق هذه النتيجة مع دراسة )القحطاين،5.11من

ار مع األوالد بمشاهدة خالهلا عدم املوافقة عىل االنشغال عن احلو

%(؛ بل ربام العكس من 96.1التلفاز، أو التحدث عرب اهلاتف بنسبة )

ذلك قد يتم االستفادة من األجهزة االلكرتونية بتوظيفها لتقوية العالقات 

أرسيت تعاين من حالة  "األرسية من خالل احلوار األرسي. أما عبارة 

من حيث عدم موافقة أفراد  كانت باملرتبة الثامنة عرشة "الصمت الدائم

 (.5.11من 1.31عينة الدراسة عليه بمتوسط )

 

 عارشًا: مناقشة نتائج الدراسة

فيمكن دراسة احلوار األرسي من منظور اجتامعي عىل 

اعتبار أن العوامل البنائية الوظيفية ال بد أن تكون داخلية 

وخارجية. فالعوامل الداخلية تبدو من خالل األرسة كرتبية 

األوالد عىل األسلوب احلواري يف احلديث، وتعويدهم عىل 

ذلك مما يساعد عىل تنشئتهم اجتامعيًا منذب صغرهم، ويصبح 

جزءًا من سلوكهم مما جيعلهم يؤمنون بأمهية احلوار واالقتناع 

بجدواه، كام أن ذلك يتيح التعرف عىل طريقة تفكري األوالد 

 ذلك من وما يشغلهم من موضوعات يف حياهتم، وتبني

األرسة السعودية ترحب بفتح  إجابات مفردات العينة بأن

موضوعات للنقاش من خالل السؤال عن االهتاممات 

واملشكالت التي قد يتعرض هلا أحد أفراد األرسة، مما يؤدي 

إىل زيادة الرتابط األرسي، وأيضًا تم التأكيد عىل أن احلوار 

قت هذه النتيجة األرسي يسهم يف بناء شخصية األوالد، واتف

( حيث أوضحت أن احلوار بني 1113مع دراسة )القحطاين،

أفراد األرسة يؤدي إىل اكتساب القدرة عىل حل املشكالت، 

وبناء الشخصية وزيادة الثقة بالنفس، وبالنسبة إىل العوامل 

اخلارجية فإنه من خالل املجتمع ومؤسساته حيث يصبح 

ات نظرهم دون أن الفرد مهيأ لتقبل آراء اآلخرين و وجه

يؤثر ذلك عىل قناعاهتم التي تربوا عليها يف األرسة، وما 

يصاحب ذلك من وجود تغريات اجتامعية كالتطور والتغري، 

ويمكن أن ينعكس ذلك عىل إحداث خلل داخل األرسة، 
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فمن خالل احلوار األرسي يمكن أن حيافظ عىل توازن 

إجابات  األرسة مما ينعكس عىل املجتمع، وتبني ذلك من

املبحوثات بأن األرسة السعودية حترص عىل استخدام اإلقناع 

يف احلوار األرسي كام يرتاوح احلوار بني العقالنية واملنطق 

لتناول القضايا األرسية، وبني العاطفة واملرونة يف املناقشة 

وتبادل اآلراء، كام يصغي أفراد األرسة للمتحدث 

اد األرسة السعودية باهتامم،كذلك يتميز احلوار بني أفر

باالحرتام، وذلك ينعكس يف تربية الفرد عىل تقبل آراء 

 اآلخرين وحتى وإن كان خمالفًا آلراء الفرد. 

 

 احلادي عرش: توصيات الدراسة

انطالقًا من نتائج الدراسة سوف يتم حتديد أهم 

 التوصيات يف اآليت:

العمل عىل نرش التوعية من خالل الوسائل املختلفة  -

بأمهية احلوار األرسي، وما يرتتب عليه من إجيابيات 

تعود عىل الفرد واملجتمع، من خالل الدورات التدريبية 

 أو النرشات الدورية. 

إظهار االحرتام واالهتامم، واإلصغاء أثناء احلوار  -

بآداب األرسي، وذلك مطلب أسايس من أجل االلتزام 

احلوار األرسي اجليد حتى تتحقق أهدافه، من خالل 

اختيار األلفاظ اجليدة، واإلصغاء، وتقبل الرأي اآلخر، 

وإبقاء الود واالحرتام حتى وإن وجد االختالف يف 

 اآلراء.

احلرص عىل منح األوالد الثقة يف احلوار األرسي حتى  -

يسهم يف بناء شخصيتهم مما يؤدي إىل اكتساب القدرة 

 ىل حل املشكالت، وزيادة الثقة بالنفس.ع

توضيح ألفراد األرسة بأن احلوار األرسي يزيد من  -

الرتابط والتامسك األرسي، مما يساعد عىل اإلسهام يف 

 غرس القيم األخالقية، وهتذيب السلوك.

 

 املراجع

( 1339ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد احلرضمي، )

 لمية: بريوت.، دار الكتب الع"مقدمة ابن خلدون"

، 1، ط"لسان العرب"( 1334ابن منظور، حممد بن مكرم، )

 ، دار صادر: بريوت.4ج

معجم مصطلحات العلوم "( 1386بدوي، أمحد زكي، )

 ، مكتبة لبنان: بريوت."االجتامعية

احلوار لغة الضعفاء أم "( 1338جعلوك، حممد عيل، )

 ، دار الراتب االجتامعية: بريوت. "األقوياء؟

احلوار الوطني ودوره "( 1113مي، خليل بن عبيد، )احلاز

، "يف تعزيز األمن الوطني للمملكة العربية السعودية

 ، مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني: الرياض.1ط

، "العائلة والقرابة والزواج"( 1381احلسن، إحسان حممد، )

 ، دار الطليعة للطباعة والنرش: بريوت، لبنان. 1ط

النظريات االجتامعية "( 1115احلسن، إحسان حممد، )

املتقدمة دراسة حتليلية يف النظريات االجتامعية 

 ، دار وائل للنرش: األردن. 1، ط"املعارصة

أثر اخلصائص االجتامعية "( 1111اخلليفي، منصور محد، )

واالقتصادية يف احلوار األرسي من وجهة نظر األبناء: 

من طالب الصف الثالث ثانوي  دراسة ميدانية عىل عينة

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية  "بمدينة الرياض

العلوم االجتامعية، جامعة األمام حممد بن سعود: 

 الرياض.

حتليل العالقة الرتبوية عىل ضوء "( 1114حيواين، صباح، )

، ص 41جملة العلوم اإلنسانية: عدد  "التحليل التعاميل

416-411. 

معجم املصطلحات "( 1335) خليل، أمحد خليل،

 ، دار الفكر اللبناين: لبنان. 1، ط"االجتامعية

احلوار: آدابه وتربية "( 1113خوجه، حممد شمس الدين، )

، فهرسة مكتبة امللك عبدالعزيز، مركز 6، ط"األبناء عليه

 امللك عبد العزيز للحوار الوطني: الرياض. 

د نظريات اإلرشا"( 1335الشناوي، حممد حمروس، )

 دار الغريب: القاهرة. "والعالج النفيس

استخدام األرسة "( 1111الشهراين، صاحلة عبد اهلل، )

رسالة  "السعودية ملهارة احلوار يف حل مشكالهتا األرسية

ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود: 

 الرياض.

، "العينات واملتغريات"( 1111الضحيان، سعود ضحيان، )

 ارش: الرياض.بدون ن

تعزيز ثقافة احلوار "( 1113العبيد، إبراهيم عبد اهلل، )

ومهاراته لدى طالب املرحلة الثانوية يف اململكة العربية 

، رسالة دكتوراه منشورة: النارش مركز امللك "السعودية

عبد العزيز للحوار الوطني، كلية الرتبية، جامعة امللك 

 سعود: الرياض.
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سؤال وجواب ونصائح يف تربية "( 1384عبيد، مهدي، )

، مؤسسة اإليامن "األطفال من الناحية العضوية والنفسية

 دار الرشيد: بريوت.

، "احلوار اإلسالمي املسيحي"( 1338عجك، بسام داوود، )

 ، دار قتيبة: دمشق. 1ط

نظريات علم االجتامع: "( 1113الغريب، عبدالعزيز عيل، )

، مطابع "ها التطبيقيةتصنيفاهتا، اجتاهاهتا، وبعض نامذج

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض. 

السلوك اإلنساين "( 1335العدييل، نارص حممد، )

 معهد اإلدارة العامة: الرياض. "والتنظيمي

دار  "قاموس علم االجتامع"( 1331) ،غيث، حممد عاطف 

 املعرفة اجلامعية: اإلسكندرية.

، "قاموس علم االجتامع"( 1373غيث، حممد عاطف، )

 اهليئة املرصية العامة للكتاب: القاهرة.

دور احلوار الرتبوي يف "( 1118فلمبان، هالل حسني، )

، مركز امللك عبد "وقاية الشباب من اإلرهاب الفكري

العزيز للحوار الوطني، فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية 

 للطباعة والنرش: الرياض.

، "القاموس املحيط"( 1351قوب، )الفريوز آبادي، حممد يع

 ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابى احللبى: سوريا.1ط

دور األرسة السعودية "( 1113القحطاين، جواهر ذيب، )

، "يف تنمية احلوار لدى األبناء من منظور تربوي إسالمي

إدارة الدراسات والبحوث والنرش ملركز امللك عبد 

 الوطني، الرياض. العزيز للحوار

احلوار: فنياته "( 1111ودي، منى إبراهيم، )اللب

 ، مكتبة وهبة: القاهرة. "واسرتاتيجياته وأساليب تعليمه

مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني وإدارة املؤسسات 

ثقافة احلوار يف املجتمع "( 1114والبحوث والنرش، )

السعودي: رؤية أعضاء هيئة التدريس يف جامعات 

، إدارة الدراسات والبحوث "عوديةاململكة العربية الس

 .الوطني: الرياض والنرش ملركز امللك عبد العزيز للحوار

املدخل إىل علم "( 1118مريزيق، هشام يعقوب، )

 ، دار الراية للنرش والتوزيع: األردن.1، ط"االجتامع

معوقات ممارسة "( 1113املطريي، عبد اهلل بن حمسن، )

نني يف مدينة الرياض من احلوار يف املدرسة الثانوية للب

، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية "وجهة نظر املعلمني

 الرتبية، جامعة امللك سعود: الرياض.

احلوار: آدابه وتطبيقاته يف "( 1114املغاميس، خالد حممد، )

، مركز امللك عبد العزيز للحوار "الرتبية اإلسالمية

 الوطني: الرياض. 

الرتبية باحلوار مع "( 1114املغاميس، سعيد بن فالح، )

الشباب وأثرها يف حتصينهم من االنحرافات الفكرية 

 ، مدار الوطن للنرش والتوزيع، الرياض."والسلوكية

فن اإلقناع: كيف تسرتعي انتباه "( 1115ميلز، هاري، )

، ترمجة 5، ط"اآلخرين وتغري آراءهم وتؤثر عليهم

 مكتبة جرير: الرياض.

( 1119عثامن، وعبد اهلل، نادية جرب، )هندي، عثامن حسني 

، مكتبة الرشد للنرش 1، ط"املدخل إىل علم االجتامع"

 والتوزيع: الرياض.
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like competence. The study found that L1 Arabic 
speakers studying English at an advanced level had 
the capacity to perform at a similar level to native 
English speakers.  

One limitation of the present study is the small 
sample size for each proficiency level, especially the 
advanced group. This is due to the fact that it is 
difficult to find EFL learners with high proficiency 
levels. It is recommended that future research should 
recruit a larger number of participants, as this would 
provide deeper insight into the performance of L2 
learners. Moreover, it is recommended to recruit 
participants from different L1 backgrounds to assess 
whether they play a role in attaining native-likeness.  
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The findings reveal that the elementary group is less accurate 
than the upper intermediate and advanced groups. The upper 
intermediate group outperformed the lower intermediate in three 
rule types. Other comparisons did not reveal significant 
differences. 
Table 4. Mann-Whitney results for the comparisons between 

the experimental groups and the native English speakers 
Adv 
vs. 
NS  

UI 
vs. 
NS 

LI 
vs. 
NS 

Elem 
vs. 
NS  

Rule types  

- p =.002 p =.001 p <.001 Past tense 
- p =.002 p =.001 p <.001 Plural 
- p =.002 p =.001 p <.001 3rd person singular 
- p =.002 p =.001 p <.001 Present progressive 
- p =.002 p =.001 p <.001 Determiners 
- p =.002 p =.001 p <.001 Pronominalization 
- p =.002 p =.001 p <.001 Particle movement 
- p =.002 p =.001 p <.001 Subcategorisation 
- p =.002 p =.001 p <.001 Yes/no questions 
- p =.002 p =.001 p <.001 Wh-questions 
- p =.002 p =.001 p <.001 Word order 

No significant difference was found between the native 
English-speaker group and the advanced group; however, 
differences were noted in the other groups.  

 

1.6 Discussion 
The argument for the potential for achieving 

native-like competence beyond the boundaries of the 
critical period is supported by the present study (e.g., 
Donaldson, 2011; Montrul and Slabakova, 2003; 
Slabakova, 2006). In the present study, only the 
advanced group displayed a similar performance to 
the native English speakers. I acknowledge the low 
number of participants in this group (three 
participants), but this does not undermine the 
findings. Since there are L2 learners who can 
produce native-like performance, this may be 
possible for other L2 learners. For some people, this 
seems like a predictable finding; however, given 
several researchers (e.g., Abrahamsson, 2012; 
Birdsong and Molis, 2001; Bley-Vroman, 1990; 
DeKeyser, 2000; Granena and Long, 2013; Johnson 
and Newport, 1989) found that native-like 
competence cannot be achieved renders the findings 
of this study interesting. The rationale for recruiting 
participants at elementary and lower intermediate 
level was a cautious step as the intention was not to 
rely solely on the results of the proficiency test 
(OQPT). This provides each participant, regardless 
of their proficiency level, an opportunity to 
participate and be compared with the English native 
speakers given that the participants were fourth-year 
students at an English department. It should be 
mentioned that the OQPT seems to be a reliable test 
as the participants’ proficiency levels were reflected 
in their performance in the GJT.  

The findings are not compatible with two 
influential SLA studies in the literature (i.e., 

DeKeyser, 2000; Johnson and Newport, 1989). 
Johnson and Newport (1989) recruited their Korean 
and Chinese participants based on their exposure to 
English (minimum of five years). Moreover, the 
decision to examine the speakers of these two 
languages was based on their dissimilarity to 
English. Similarly, DeKeyser’s (2000) recruited his 
Hungarian participants at random. They were then 
asked about their residence duration in the United 
States and the age at which they arrived. In other 
words, neither study administered a proficiency test. 
If the present study had not administered a 
proficiency test and relied only on the participants 
being university-level students who were studying 
English, the advanced speakers may have been 
missed; only three of the 32 participants were 
advanced. That is, the study aimed to find as many 
advanced speakers as possible based on OQPT. The 
two studies (i.e., DeKeyser, 2000; Johnson and 
Newport, 1989) recruited ESL learners because they 
receive greater opportunities to practise the language 
and receive considerable input. The present study 
opted for EFL learners who specialised in English, 
have never visited an English-speaking country and 
began their formal study of English after the age of 
11. This demonstrates that EFL learners can reach 
native-likeness, unlike ESL learners in other studies.  

The findings support the study conducted by 
Montrul and Slabakova (2003). The present study is 
similar in that it administered a proficiency test and 
the recruitment of participants was not done at 
random. Some would assume that being a fourth-
year student in an English department would mean 
that you would be an advanced speaker of English. 
However, this study found that such students may 
graduate with a low level of proficiency. This is not 
surprising given that participants in other studies 
(e.g., DeKeyser, 2000; Johnson and Newport, 1989) 
who spent a long time in English-speaking countries 
did not demonstrate native-like performance. In 
other words, relying on educational backgrounds or 
length of residence is insufficient to gain knowledge 
of proficiency levels. 

 
1.7 Conclusion  

Previous research varied regarding whether the 
critical period exists (e.g., Abrahamsson, 2012; 
Bley-Vroman, 1990; DeKeyser, 2000; Johnson and 
Newport, 1989) or not (e.g., Donaldson, 2011; 
Montrul and Slabakova, 2003; Slabakova, 2006). 
The presented study took a different approach to 
examining the critical period. EFL students majoring 
in English were selected for the purpose of 
determining whether they were able to attain native-
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1. Sandy fill a jar with cookies last night. ____  
2. John sang for the church choir yesterday. ____ 

 
1.4 Procedure  

Ethical concerns were considered for the 
participants. All the participants were asked to sign a 
consent form. They were assured that their personal 
information would be kept confidential. All the 
participants completed the OQPT first, and the test 
was timed (30 minutes). During the following week, 
all the participants completed the GJT, most of 
whom finished in around one hour. They were asked 
if the GJT was too long or demanding and none of 
them complained. However, some pointed out that it 
should not be any longer; thus, supporting the 
decision to administer DeKeyser’s (2000) version. 

 
1.5 Results 

The overall results of all the five groups are 
presented in the following graph. The average score 
(out of 196) of accurate answers for each group were 
converted into percentages. 

 
Figure 1. The overall means for the five groups (converted 

into percentages) 
The graph above highlights that the elementary and lower 

intermediate groups scored the lowest. The percentage scores rise 
with proficiency.  

Non-parametric tests were implemented as the 
data was not normally distributed (p <.05) according 
to the Kolmogorov-Smirnov test. The table below 
presents the results for each group (elementary 
[Elem], lower intermediate [LI], upper intermediate 
[UI], advanced [Adv] and native speakers [NS]) in 
each rule type. The table includes mean scores and 
standard deviations (SDs). Kruskal-Wallis tests were 
run between the groups and their results are 
presented in the table.  

Table 2. Mean scores, standard deviations and Kruskal-
Wallis results for the groups 

K-
W 
res
ults 

NS Adv UI LI 
Ele
m 

Maxi
mum 
Score 

Rule types 

p 
<.0
1 

18.0 
SD=
0.4 

17.0 
SD=
1.0 

13.0 
SD=
1.7 

10.2 
SD=
1.5 

9.8 
SD=
2.1 

18 Past tense 

p 
<.0
1 

18.0 
SD=
0.8 

16.5 
SD=
0.6 

12.3 
SD=
1.8 

7.8 
SD=
0.7 

9.2 
SD=
2.3 

18 Plural 

p 
<.0
1 

16.0 
SD=
0.4 

15.0 
SD=
1.2 

12.5 
SD=
1.9 

9.2 
SD=
0.7 

10.1 
SD=
2.0 

16 
Third 
person 

singular 
p 

<.0
1 

12.0 
SD=
0.4 

11.5 
SD=
0.6 

8.3 
SD=
1.6 

6.5 
SD=
1.8 

6.8 
SD=
1.6 

12 
Present 

progressive 

p 
<.0
1 

14.0 
SD=
0.4 

13.5 
SD=
1.0 

10.5 
SD=
1.9 

7.8 
SD=
1.8 

7.8 
SD=
2.3 

14 
Determiner

s 

p 
<.0
1 

16.0 
SD=
0.5 

15.0 
SD=
1.0 

10.3 
SD=
1.2 

8.7 
SD=
1.4 

9.0 
SD=
1.9 

16 
Pronomina

lization 

p 
<.0
1 

16.0 
SD=
0.0 

14.5 
SD=
0.6 

11.0 
SD=
2.3 

9.5 
SD=
1.5 

10.2 
SD=
2.3 

16 
Particle 

movement 

p 
<.0
1 

20.0 
SD=
0.5 

19.5 
SD=
1.5 

14.5 
SD=
1.9 

10.2 
SD=
1.5 

9.5 
SD=
3.1 

20 
Subcategor

ization 

p 
<.0
1 

23.5 
SD=
0.5 

23.0 
SD=
1.5 

18.8 
SD=
3.1 

11.5 
SD=
2.4 

11.6 
SD=
2.7 

24 
Yes/no 

questions 

p 
<.0
1 

12.0 
SD=
0.4 

11.0 
SD=
0.0 

9.3 
SD=
1.0 

8.2 
SD=
1.8 

8.0 
SD=
1.5 

12 
Wh-

questions 

p 
<.0
1 

30.0 
SD=
0.8 

27.5 
SD=
2.6 

20.5 
SD=
2.4 

16.7 
SD=
2.3 

12.5 
SD=
3.2 

30 
Word 
order 

The results reveal that the five groups differed significantly in 
every rule type, as found by the Kruskal-Wallis tests. Mann-
Whitney tests were conducted as post-hoc tests between each 
group pair. Bonferroni correction adjusted the p value to.005. The 
adjustment was made to avoid Type 1 error (rejecting a true null 
hypothesis), as proposed by Field (2013). The first table presents 
the comparisons between the experimental groups, while the 
second presents the comparisons between the experimental 
groups and the native English speakers. Only significant 
differences (p <.005) will be reported. 

Table 3. Mann-Whitney results for the comparisons among 
the experimental groups 

UI 
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Adv  

LI 
vs. 

Adv  

LI 
vs. 
UI  

Elem vs. 
Adv 

Elem vs. 
UI  

Elem 
vs. 
LI  

Rule types  

- - - p =.002 p =.002 - Past tense 
- - p =.001 p =.002 - - Plural 
- - - p =.002 - - 3rd-person singular 
- - - p =.002 - - Present progressive 
- - - p =.002 - - Determiners 
- - - p =.002 - - Pronominalization 
- - - - - - Particle movement 
- - p =.001 p =.002 p =.005 - Subcategorisation 
- - - p =.002 p =.002 - Yes/no questions 
- - - p =.005 - - Wh-questions 
- - p =.005 p =.002 p <.001 - Word order 
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Hypothesis. Montrul and Slabakova (2003) 
mentioned that they did not consider the age of 
arrival in the L2 context because most of their 
participants were EFL learners. However, some 
participants were Spanish language instructors who 
studied in Spanish-speaking countries for an average 
of 6 years and 2 months; thereby affecting the 
homogeneity. 

Studies that addressed the effects of age on L2 
native-likeness differed regarding the criterion of 
native-likeness. Some used native speakers as the 
criterion (e.g., Abrahamsson and Hyltenstam, 2008; 
Montrul and Slabakova, 2003; Saito, 2013). 
Conversely, a few researchers criticised the use of 
native speakers (e.g., Davies, 2004; Munoz and 
Singleton, 2011; Piller, 2002) and promoted the use 
of very advanced L2 learners as the criterion. I 
propose that the use of native speakers may be more 
reliable than the use of advanced L2 learners as the 
definition of ‘advanced’ in this context may differ 
between proficiency tests. Moreover, administering 
diverse proficiency tests may assign the same 
learners to different proficiency levels (Hulstijn, 
2012).  

 
1.3 Methodology 
1.3.1 Participants 

The study was conducted on randomly selected 
32 male EFL learners in Saudi Arabia who were 
speaking Saudi-Arabic, and six English-speaking 
controls. The controls were recruited in the UK and 
paid £15 for their efforts. The L1 Arabic speakers 
were fourth-year university-level students in an 
English Department. One of the sampling 
procedures followed in the present study was to 
ensure none of the participants began learning 
English before the age of six years (the youngest 
was 10 years old). This is in accordance with Ruben 
(1997) proposal that the critical period for syntax 
ceases at the age of four years. To strengthen the 
sample’s homogeneity, none of the participants 
enrolled on English courses in English-speaking 
countries. Originally, there were 40 participants. 
However, eight participants were eliminated due to 
their exposure to English at a very young age or 
residence in an English-speaking country. As the 
goal of the present study was to assess whether L2 
learners can achieve native-like performance, the 
researcher aimed to discover as many advanced 
learners as possible; however, only three were 
recruited. Typically, studies examining the Critical 
Period Hypothesis recruite ESL learners who have 
spent a specified period in the country in which the 
L2 is spoken (Larson-Hall, 2008). The present study 

is different as the participants were selected on the 
basis that they had not visited an English-speaking 
country. The 32 participants were categorised into 
four proficiency levels according to the Oxford 
Quick Placement Test (OQPT). Their information is 
summarised below.  

 Table 1. Participants’ biographical information 

NS  
Advan

ced  

Upper 
intermed

iate  

Lower 
intermed

iate  

Element
ary  

  

6 3 6 8 15 

Number 
of 

participa
nts 

Me
an 
= 

21.
8 

SD 
= 

1.2  

Mean 
= 21.3 
SD =.6  

Mean = 
21.2 

SD =.4  

Mean = 
22.3 

SD =.7  

Mean = 
23.3 
SD = 
1.2  

Age  

-  
Mean 
= 12.3 
SD =.6  

Mean = 
11.8 

SD =.4  

Mean = 
11.8 

SD =.8  

Mean = 
11.7 

SD =.7  

Age of 
first 

exposur
e  

-  

Mean 
= 50.7 
SD = 
2.1  

Mean = 
41.3 

SD = 1.2  

Mean = 
34.8 

SD = 2.2  

Mean = 
24.1 
SD = 
2.9  

OQPT 
score  

 
1.3.2 Instruments  

Two tests were administered: a) a grammaticality 
judgement test (GJT), which was used by DeKeyser 
(2000); and b) an OQPT (Syndicate U.C.L.E., 2001). 
The GJT administered by DeKeyser (2000) 
consisted of 196 items. This was a shorter version of 
the test developed by Johnson and Newport (1989), 
which comprised 276 items. DeKeyser (2000) 
shortened the test to make it less tiring. The test 
comprised 98 pairs, which were not adjacent. Of the 
196 items, half were grammatical while the other 
half were not. The participants were required to 
decide whether or not they are grammatical. The 
items were ordered at random, and 11 rule types 
were tested, as follows: 

1. Past tense 
2. Plural 
3. Third-person singular  
4. Present progressive  
5. Determiners 
6. Pronominalization  
7. Particle movement  
8. Subcategorisation  
9. Yes/no questions  

10. Wh-questions  
11. Word order 

Below are two examples of past-tense items: 
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1.1 Introduction 
The role of age in second language (L2) native-

likeness has been the central focus of numerous 
researchers over the last 50 years (Slabakova, 2016). 
The Critical Period Hypothesis is the time when 
native-like fluency can be achieved (Lenneberg, 
1967). This hypothesis is supported by the story of 
Victor, a 12 year-old boy who was found in the 
woods and had experienced no human contact. 
Victor was unable to make a significant progress 
with regard to his language ability Lenneberg’s 
critical period assumption does not relate to L2 
acquisition, as L2 learners already have native-like 
competence in one or more languages. Nevertheless, 
second language acquisition (SLA) researchers 
extended his assumption to L2 acquisition. Two 
positions are supported by several researchers 
regarding the effects of this critical period on L2 
acquisition (Slabakova, 2016): a) native-like mastery 
is not possible after puberty (e.g., Abrahamsson, 
2012; Birdsong and Molis, 2001; Bley-Vroman, 
1990; DeKeyser, 2000; Granena and Long, 2013; 
Johnson and Newport, 1989); and b) L2 learners can 
reach native-like mastery after puberty with 
exposure to L2 input (e.g., Donaldson, 2011; 
Montrul and Slabakova, 2003; Slabakova, 2006). 
Studies testing the Critical Period Hypothesis 
differed concerning what language components can 
or cannot be acquired. There is no consensus in the 
SLA literature on when the critical period ends 
(Munoz and Singleton, 2011). Researchers in the 
literature have even proposed different ends for the 
critical period depending on language components. 
For example, Ruben (1997) suggests the following 
critical periods of: a) phonology (up to 12 months); 
b) syntax (up to 4 years); c) semantics (up to 15-16 
years).  

Findings in the SLA literature varied regarding 
whether L2 learners can attain native-like 
performance. This could be attributed to previous 
research adopting different methodologies and 
recruiting participants from diverse first language 
(L1) backgrounds and settings (EFL vs. English as a 
Second Language (ESL)). This study aims to 
examine the ultimate attainment of EFL participants 
studying in the English department of a university in 
Saudi Arabia to address the following question: 
1. Does age have an impact on the L2 acquisition of 

English syntax? 
2. Can instructed EFL learners whose L1 is Arabic 

have native-like competence in English syntax? 
1.2 Literature review 

Researchers who examined the impact of age on 
the level of success in L2 acquisition have focused 

on ESL learners, as they tend to receive ample L2 
input. The researchers examined primarily two 
factors (Birdsong, 2005): a) age of arrival in the L2 
country; and b) length of residence. Most studies 
that examined the two factors found that age is a 
greater determiner of successful acquisition than 
length of residence (Munoz and Singleton, 2011). 
The length of residence can indicate the amount of 
input L2 learners receive. However, counting the 
number of years may not be reliable without 
considering the frequency with which L2 learners 
use L2 compared with their L1 (Munoz and 
Singleton, 2011). Since the current study is 
concerned with the L2 acquisition of grammar, some 
previous research will be discussed in the following 
paragraphs. 

Johnson and Newport (1989) conducted one of 
the most influential studies that supports the role 
played by age in L2 acquisition. The study recruited 
46 Korean and Chinese ESL learners living the 
United States. The participants varied in terms of: a) 
age of arrival in the United States (3-39 years); and 
b) how long they had lived in the United States (3-
26 years). Their syntactic and morphological 
knowledge was tested using a grammaticality 
judgement test comprising 276 sentences. The 
results revealed that those who arrived in the United 
States at an early age (between 3 and 7 years) 
outperformed the other participants; thereby 
supporting the existence of the critical period. The 
findings were supported by DeKeyser’s (2000) 
study, which was conducted with 57 Hungarian ESL 
learners in the United States. The participants’ 
length of residence was 34 years and their age of 
arrival was between 1 and 40 years. The researcher 
replicated the grammaticality judgement task 
designed and administered by Johnson and Newport 
(1989) but shortened it (200 sentences). The findings 
supported Johnson and Newport’s (1989) study and 
the existence of a ctritical period. 

Conversely, Montrul and Slabakova’s (2003) 
findings contradict the Critical Period Hypothesis. 
The study investigated whether 64 Spanish learners 
(aged 19-56 years), whose L1 was English, could 
perform at a similar level to the control group of 20 
Spanish native speakers (aged 18-33 years). The 
participants were not residing in a Spanish-speaking 
context; therefore, the researchers opted to recruit 
university professors and instructors. Two written 
tasks were administered to investigate the syntactic 
and semantic Spanish knowledge of participants. 
They found that around 30% of participants 
performed similarly to the native-speaker group. 
These findings do not support the Critical Period 



Journal of Arts, Vol. 31, (3), King Saud University, Riyadh (2019 /1440H.) 

 

2

 

 قيود الفرتة احلرجة عىل اكتساب اللغة الثانية: دراسة حالة للناطقني باللغة العربية

 عبد الرمحن الزامل

   اململكة العربية السعوديةاألستاذ املساعد بقسم اللغات األجنبية، كلية اآلداب جامعة الطائف، 

  هـ)١/٤/١٤٤١هـ، وقبل للنرش يف ١١/١/١٤٤١(قدم للنرش يف 

 

ُيعتقد أن العمر عامل حاسم يف حتقيق كفاءة الناطقني باللغة األم عند اكتساب اللغة الثانية. تنص  :ملخص البحث

ني باللغة األم بعد البلوغ. توصلت ) عن الفرتة احلرجة، عىل أنه ال يمكن حتقيق كفاءة الناطق١٩٦٧فرضية لينربج (

البحوث السابقة إىل استنتاجات متنوعة فيام يتعلق بقدرة متعلمي اللغة الثانية عىل حتقيق مستوى الناطقني باللغة 

األم. تتناول هذه الدراسة إمكانية حتقيق متعلمي اللغة اإلنجليزية بوصفها لغة أجنبية كفاءة الناطقني باللغة األم إذا 

ناطقا باللغة العربية يتعلمون اإلنجليزية لغة  ٣٢تعلم اللغة اإلنجليزية بعد الفرتة احلرجة. مجعت البيانات من  بدأوا

أجنبية، إىل جانب جمموعة ضابطة تتألف من ستة ناطقني باللغة اإلنجليزية. كان الناطقون بالعربية من طالب السنة 

ت السعودية. أجري اختباران اثنان: (أ) اختبار احلكم عىل املقبولية الرابعة يف قسم اللغة اإلنجليزية بإحدى اجلامعا

النحوية و (ب) اختبار أكسفورد الرسيع لتحديد مستوى الكفاءة. صنف املشاركون إىل أربعة مستويات (مبتدئ، 

اثال ومتوسط منخفض، ومتوسط عال، ومتقدم). أوضحت النتائج أن أداء املشاركني من املجموعة املتقدمة كان مم

 .للناطقني باللغة اإلنجليزية. وعليه يمكن ملتعلمي اللغة اإلنجليزية لغًة أجنبية أن حيققوا كفاءة الناطقني باللغة األم

 .الفرتة احلرجة، متعلمو اللغة اإلنجليزية لغًة أجنبية، اللغة العربية، كفاءة الناطقني باللغة األم: املفتاحيةالكلامت 
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Abstract: Age is believed to be a determining factor in achieving native-like competence in second language (L2) 
acquisition. The Critical Period Hypothesis (Lenneberg, 1967) states that native competence cannot be attained 
after puberty. Previous research has reached diverse conclusions regarding the ability of L2 learners to attain the 
level of native speakers. This study addresses whether native-like competence is attainable by English as a Foreign 
Language (EFL) learners who began learning English beyond the critical period. Data were gathered from 32 male 
EFL learners in Saudi Arabia whose first language was Arabic, alongside six English-speaking controls. The 
Arabic speakers were fourth-year students specialising in English at a Saudi university. Two tests were 
administered: a) a grammaticality judgement test; and b) an Oxford Quick Placement Test of proficiency. The 
participants were categorised into four proficiency levels (elementary, lower intermediate, upper intermediate and 
advanced). The findings revealed that the participants in the advanced group performed similarly to the native 
English speakers; therefore, EFL learners can achieve native-like competence. 
Keywords: Critical period, EFL learners, Arabic, native-like competence, syntax. 
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