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حال عن عدم وضوح بعض الصور واألشكال عند نرش العدد ورقيًا تعتذر دار جامعة امللك سعود للنرش 

 عدم وضوحها من املصدر

 هـ( جامعة امللك سعود1441)  2020 ©

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

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

 .استعادهتا بدون احلصول عىل موافقة كتابية من دار جامعة امللك سعود للنرش

 

 



 ه

 

 

 

 

 جامعة من )ابتداء من بداية كل عام درايس جامعي( يف العام مرات ثالث املجلة تصدر حمكمة، علمية دورية

 :حقول يف ،باإلنجليزية أو بالعربية نرشها، يسبق مل التي العلمية البحوث تنرش عود )كلية اآلداب(.امللك س

 وعلوم وآداهبام، واإلنجليزية العربية واللغتني االجتامعية، واجلغرافيا، والدراسات والتاريخ، اإلعالم،

 .واملعلومات املكتبات

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

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

 م 201٩ /هـ 14٩4 العام ويف ((.اآلداب :سعود امللك جامعة جملة))بعنوان  صدرت م 1٣٩٣ /هـ

 .السنة يف مرات ثالث تصدر وأصبحت اآلداب، جملة صارت

 

 

 
 

 
 

 

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

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

 االجتامعية والعلوم اآلداب يف املحكمة والدراسات البحوث نرش خالل من العلمي اإلسهام

 .متميزة عاملية مهنية معايري وفق واإلنسانية،

 

 

 .واإلنسانية االجتامعية والعلوم اآلداب يف للباحثني اً علمي عاً 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

  editorjarts@ksu.edu.saترسل األبحاث عىل بريد مدير التحرير فقط وهو:

  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 سعوديًا، رياالً  15 :الواحدة النسخة سعر

 

 ٩552/1416: )ورقي( اإليداع رقم 

 101٩ – ٩620:د )ورقي(الردم رقم 

 ٣٩02/1440 لنرش اإللكرتوين(:ارقم اإليداع )

 165٩-٩٩٩٣: لنرش اإللكرتوين(ارقم الردمد )



 ز

 

 جماالت النرش:

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

 وتشمل بالتحديد:

 اإلعالم 

 التاريخ 

 اجلغرافيا  

 علم املعلومات 

 الدراسات االجتامعية 

 اللغة العربية وآداهبا 

 اللغة اإلنجليزية وآداهبا 

 
 :املواد املنشورة

املجلة ال تنرش مستالت فيقترص النرش يف املجلة عىل األبحاث العلمية التي تقدم إضافة معرفية يف جماهلا، 

 .األطروحات العلمية وال املداخالت وال التقارير وال املراجعات النقدية

 

 :تعليامت للباحثني

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

 .والكلامت املفتاحية، واملراجع، وامللحقات

 American Psychological) نظام التوثيق املتبع لدى املجلة هو نظام مجعية علم النفس األمريكية .2

Association) أي پي أي" اختصارًا بـ، ويعرف "(APA)  ويشمل ذلك التوثيق داخل النص ويف قائمة

وال يقبل غري ذلك من  ا.عن عدم نرشه ألصحاهبايعتذر واألبحاث التي ال تلتزم هبذا النظام  .املراجع

أنظمة التوثيق كنظام ترقيم املراجع داخل املتن، وال ترقيم املراجع يف هناية البحث، وال التوثيق يف 

 .اهلوامش

 عن منهام كليقل باإلنجليزية، عىل أال يرفق مع كل بحث مقدم للنرش ملخصان أحدمها بالعربية واآلخر  .٩

 .كلمة( 200) منهام كل يتجاوز وال كلمة( 100)

، تعربر عن موضوع البحث، والقضايا الرئيسة التي (Keywords)مفتاحية بكلامتُيسبَق كل مستخلص .4

( 6عددها )تناوهلا، وذلك بعد عنوان البحث وقبل امللخص يف نسختيه العربية واإلنجليزية، وال يتجاوز 

 .كلامت



 ح

 

تكتب بيانات الباحث )االسم، الرتبة العلمية، التخصص، املؤسسة التعليمية: )القسم، الكلية،  .5

 .اجلامعة(، وعنوان املراسلة، والربيد اإللكرتوين، ورقم اجلوال( باللغتني العربية واإلنجليزية

و هوامشه أو قائمة مراجعه، رصاحة، أو ال جيوز أن يرّصح باسم الباحث، أو الباحثني، يف متن البحث أ .6

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

 .نحومها

 "العلمية للدوريات العاملية القائمة" يف وارد هو كام العلمية الدوريات عناوين اختصاراتُتسَتخَدم .٩

(The World List of Scientific Periodicals) ،سم،: مثل دوليًا، املقننة االختصاراتوتستخدم 

 .الخ...%  ق، كجم، جمم، مل، ،2سم كم، م، مم،

تفصل املراجع األجنبية عن املراجع العربية يف قائمة املصادر واملراجع، وتأيت املراجع/املصادر العربية  .٩

وال تقبل أّي  .اإلنجليزية أواًل يف األبحاث اإلنجليزيةأواًل يف األبحاث العربية واملراجع/املصادر 

 .تقسيامت أخرى كفصل املجالت عن الكتب أو املراجع اإللكرتونية عن الورقية

  
 

 :طريقة إرسال البحث للمجلة

 :تقسم أجزاء البحث عىل النحو اآليت .1

 امللخصني بالعربية بدون بيانات الباحث، ويشمل  يف ملف وورد مستقل ملف البحث: يكون

 .اً أيض (PDF) ويكون منه نسخة .واإلنجليزية وكامل البحث

 الصفحة األوىل"ويسمى هذا امللف  ،يف ملف وورد مستقل ملف بيانات الباحث: تكون البيانات" 

إن كان أصل البحث باإلنجليزية، وحيتوي  "Cover Page" إذا كان أصل البحث بالعربية ويسمى

 .( من تعليامت للباحثني املذكورة يف املوضوع السابق5 رقم )ما هو منصوص عليه يف

فمثاًل إذا كان  ،أعاله يف جملد مضغوط وتسمى باالسم األول واألخري للباحث املذكورة امللفات جتمع .2

، واألمر نفسه إن كان البحث باللغة "يارس البطي"، يسمى املجلد املضغوط "يارس البطي"اسم الباحث 

 .اإلنجليزية، يكتب باإلنجليزية

واحد للملخص  (Word) مستند -1مستندات )والرابع اختياري( هي:  ٩يشمل امللف املضغوط  .٩

 (PDF) ومستند -2وكامل البحث باستثناء بيانات الباحث، العريب واإلنجليزي والكلامت املفتاحية 

باللغتني العربية  (Word) ومستند بيانات الباحث -٩يكون نسخة مطابقة للمستند السابق، 

 .(اً لباحث تزويد املجلة بسريته الحقوقد يطلب من ا مستحسنواإلنجليزية، والسرية الذاتية )

تعلق بالبحث إىل بريد مدير يرسل املجلد، أو أي استفسارات أخرى ت .4

 .، وليس إىل رئيس التحريرeditorjarts@ksu.edu.sa التحرير
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 :إجراءات النرش

ُيعد إرسال الباحث بحثه تعهدًا من الباحث/الباحثة بأن البحث مل يسبق نرشه، وأنه مل يقدم ولن يقدم  .1

وإذا تبنّي أن البحث أرسل إىل وعاء  .أخرى حتى تنتهي إجراءات حتكيمه فـي املجلةللنرش فـي جهة 

 .نرش آخر يف فرتة حتكيمه لدى جملة اآلداب، فللمجلة أن تتخذ بحقه اإلجراء املناسب

وسوف ُيطلب من الباحث/الباحثة  .أال حيتوي البحث عىل أي رسقة أدبية أو انتهاك للملكية الفكرية .2

 .التوقيع عىل نموذج خاص بذلك

تقوم املجلة بعمل فحص أويل لألبحاث لتقرير صالحيتها الستكامل إجراءات حتكيمها أو رفض  .٩

 .التحكيم

ختضع مجيع األبحاث بعد إجازهتا من هيئة التحرير للتحكيم العلمي عىل نحو رسي مزدوج، ال يعرف  .4

 .(Double-Blind Review) اسم الباحث/الباحثة وال يعرف هو/هي أسامء املحكمنيفيه املحكمون 

يرسل البحث إىل اثنني من املحكمني املختصني يف موضوعه فإن اختلف رأهيام، أرسل إىل ثالث ويكون  .5

 .رأيه حاسامً 

إلجراء  مرة واحدة فقط األبحاث التي يقرتح املحكمون إجراء تعديالت عليها تعاد ألصحاهبا .6

عىل أال يتأخر الباحث يف إعادة البحث  التعديالت ثم تعاد للمحكمني للتأكد من إجراء التعديالت

 .للمجلة عن أسبوعني

عند قبول البحث للنرش ال جيوز نرشه يف أي منفذ نرش آخر ورقي أو إلكرتوين دون موافقة جملس هيئة  .٩

 .)خطاب( من رئيس التحرير واحلصول عىل كتابحترير املجلة 

 .رفًضا بعد استكامل إجراءات حتكيمها يبلغ أصحاب األبحاث بنتيجة التحكيم قبواًل أو .٩

  
أخطاء شائعة تتسبب يف إعادة البحث للباحث أو رفضه )نأمل من كل باحث/باحثة التأكد من خلو 

 :بحثه/بحثها من كل األخطاء الواردة أدناه(

عدة مرات دون إجراء كامل التعديالت األولية التي تطلبها إدارة التحرير قد  إعادة البحث للمجلة .1

وعندما تطلب إدارة التحرير من الباحث إجراء  ،تؤدي إىل رفض البحث دون إحالته للتحكيم

التعديالت الالزمة وااللتزام بقواعد النرش ومعلوماته قبل إحالة البحث للتحكيم فإنه يسمح للباحث 

حث باملتطلبات، فستعتذر املجلة عن عدم إحالة البحث ا، فإن مل يلتزم البمرتني فقط بإعادة البحث

 .للتحكيم

، سواء يف التوثيق يف متن (APA) بنظام التوثيق الذي تتبعه املجلة حاليًا وهو نظام عدم االلتزام الدقيق .2

البحث أو يف تسمية اجلداول واألشكال أو تنسيق العناوين أو قائمة املراجع ونحو ذلك مما خيالف هذا 

 .النظام

)يرجى مراجعة  امدليلني ملعرفة كيفية تنسيق األبحاث حسب هذا النظبواملجلة تسعد بتزويد الباحثني 

 .حصول عىل الدليلني(لموقع املجلة ل



 ي

 

عدم االلتزام بعدد الكلامت املسموح به )عرشة آالف كلمة للبحث كاماًل من أوله إىل آخره بام يف  .٩

 .(انذلك امللخص

ازدواجية التأريخ داخل النص، حيث يستعمل الباحث التاريخ اهلجري أحياًنا والتاريخ امليالدي أحياًنا  .4

 .ينبغي توحيد التاريخ لكل املراجع .أخرى للتوثيق

 .بعد التاريخ امليالدي يف التوثيق "م"وضع حرف امليم  .5

وضع مسافة بني عالمات الرتقيم والكلامت التي تسبقها، فاملسافة دائاًم بني عالمات الرتقيم والكلامت  .6

 -والرشطتني  ""مثل: القوسني ) ( والشولتني ها التي تليها، إال عالمات الرتقيم املزدوجة حلرص ما بين

مثال: )جملة  .فإهنا ُتفصل بمسافة عام قبل احلرص هبام وعام بعده، ولكنهام بال مسافة عام حيرصانه بينهام -

 .-جملة اآلداب-"ة اآلدابجمل"اآلداب( 

 ...وعبدالرمحن ,روبد ,مثال: يارس ،استعامل عالمات الرتقيم اإلنجليزية يف النص العريب أو العكس .٩

ومثل ذلك استعامل الفاصلة العربية يف النص  .الفاصلة هنا هي الفاصلة اإلنجليزية وليست العربية

لذا جيب أن يتأكد الباحث من كونه يستعمل  and Abdulrahman ،Bader ،Yaser: اإلنجليزي مثل

 .عالمات الرتقيم التي تتوافق مع لغة البحث

مثال: ويولد الطفل ولديه قدرة بايولوجية عىل تعلم أي لغة )نعوم  ،داخل النص اسم املؤلف كاماًل  ذكر .٩

 .(201٣والصحيح هو: )تشومسكي،  .(201٣تشومسكي، 

هذا النظام يف التوثيق  .(1٩1: 201٣مثال: )تشومسكي،  ،استعامل الباحث للنقطتني قبل رقم الصفحة .٣

 .(1٩1، ص 201٣يكون هكذا: )تشومسكي، ، وتصحيح ذلك (APA) خيتلف عام هو متبع يف نظام

 .(Chomsky, 2019, p. 131): ، يف األبحاث اإلنجليزية، مثل"p" ويستعمل خمترص

 .يف املرة األوىل التي يرد فيها االستشهاد ".et al" أو مقابلتها اإلنجليزية "وآخرون"استعامل كلمة  .10

رد مجيًعا يف املرة األوىل ما مل تكن أكثر من ستة والصحيح أن أسامء الباحثني املتشاركني يف بحث واحد ت

( يف املرة األوىل، 2020مثال: البحريي، واحلريب، والوهيبي، والصبحي، والشهراين، والربدي ) .أسامء

واألمر نفسه يف اإلنجليزية ولكن باستعامل  .(2020ثم يستعمل يف بقية البحث: البحريي وآخرون )

 ."رون/آخرينآخ"حمل كلمة  ".et al" خمترص

 .(201٣مثال: تشومسكي، نعوم ) ،استعامل الشولتني/عالمتي التنصيص يف املراجع هناية البحث .11

 .APA هذا نظام توثيق خمتلف عن الـ ."أي نوع من املخلوقات نحن؟"

جيب عىل الباحث مراجعة ما يامل  ،عدم إمالة أسامء الكتب أو أسامء املجالت/الدوريات أثناء التوثيق .12

 .وما ال يامل من املراجع

 ،عدم إضافة أرقام الصفحات يف هناية املرجع عندما يكون املرجع ورقة علمية أو فصاًل من كتاب حمرر .1٩

أثر معدل النطق يف تلقي  .(1٣٩5فمثال: سميث، بروز ) ،ال بد من إضافة أرقام الصفحات

 هذا يف عدمها من اإلمالة مالحظة الرجاء).152-145، ص (2)1٩، اللغة واخلطاب .الشخصية



 ك

 

 .(التوثيق

فال بد أن حيتوي التوثيق نوع األطروحة )ماجستري أو  ،عدم التوثيق الصحيح لألطروحات العلمية .14

واملؤسسة التعليمية املانحة هلا، وإضافة مالحظة أهنا )غري منشورة( وغري ذلك من  دكتوراه(

 .وبالطريقة والرتتيب املعروفني فيه هذا النظام (APA) املعروفة يف نظام الـالتفصيالت 

 .دون إضافة املعلومات الكاملة بالطريقة الصحيحة (URL) االكتفاء بالرابط للمراجع اإللكرتونية .15

 عىل الباحث مراجعة أدلة توثيق املراجع اإللكرتونية بأنواعها حسب النظام املعمول به لدى املجلة،

APA. 

مستويات "الرجاء االطالع عىل ما يسمى  .(APA) خمالفة تنسيق العناوين للتنسيق املتبع يف نظام .16

 .ملعرفة الطريقة الصحيحة لتنسيق العناوين داخل البحث (APA Header Levels) "العناوين

ينص عىل عدم  (APA) إلخ(؛ ألن نظام .أو م .أو أ .أو د .د.وضع أي ألقاب قبل االسم )مثل: أ .1٩
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 هـ(45/9/4112 هـ، وقبل للنرش يف7/5/4112 )قدم للنرش يف

  

 .األسلوبّية، العتبات، العنوان، الّشعر، األسلوبية اإلحصائيةاألخطل الّصغي،  الكلامت املفتاحية:

يعتمُد البحُث املنهَج الوصفيَّ التحلييلَّ مستعينًا باألسلوبيِّة اإلحصائّيِة، وَيّتخذ ميدانه من عنونِة  :البحث ملخص

، ومبحثنِي ُأوكل إليهام دراسة  بشارة اخلوريِّ لقصائده. ولطبيعتِه، جاَء يف متهيٍد تنظييٍّ ُعنَي بالعنوان يف النّّص  األديبِّ

العنوان يف شعر الشاعِر انطالًقا من لغة األرقام اإلحصائّية التي هي نتيجُة مسٍح ُمعّدٌة سلًفا. وقد انتهى البحُث إىل أنَّ 

ٍة فقط. ثمة عالقة بني قصائد الشاعر وعناوينها؛ حيُث جاءت يف مظهريِن: معنوّيٍة أسلوبّيٍة، وهي األغلب، ومعنويّ 

وقد بَدت األوىل يف اختيار العنوان من القصيدة ذاهتا؛ إّما مرّكًبا، وهو األكثر، وإّما مفرًدا. وبدا فيها أيًضا امليُل إىل 

أخذها من وسط القصيدة أو مطلعها، بينام قلَّ أخُذها من خوامتَِها. وتنّوعْت العناويُن بني كوهنا مبارشة وذاَت طابٍع 

، وجاءْت ا نعكاًسا لعرص التحّول والّتجديد الذي عاش فيه الشاعر. وغلب يف بنائها األسلوُب اخلربيُّ عىل شعريٍّ

اإلنشائّي؛ األمر الذي أسهم يف إرشاك القارئ يف الّتفكي والّتأمل، بدالً من أْن يكون يف زاوية الّتلّقي خلطاٍب بني 

 .طرفني
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Abstract. The research uses the descriptive-analytical method depending on the Stylostatistics approach to 

address (the Titles of Beshara El Khory Poems). Based on its nature, the research contains three sections:  a 

theoretical preface discussing title in the literary text, and two main sections that study title address in the poetry of 
Beshara El khory using statistics which is a result of a survey that was already prepared. The research came to the 

finding that there is a relationship between the poems and their titles, which came in two forms: semantic stylistic 

(and that was the majority) and semantic only. The first is associated with the choice of the title from the poem 
itself, either as a compound, which is the most, or simple. It also appears that the title was taken from the middle 

or the end of the poem, but it was rarely taken from the end. The titles varied from direct to poetry, which came as 

a reflection for the era of changes in which the poet lived. The style mainly involved statements rather than 
questions or so, which allowed readers to think and scrutinize rather than to remain a recipient among the two. 
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املعروف - البيوتِّ  بن عبداهلل اخلوريِّ  بشارةُ  ُيعدُّ 

 أشهر شعراء لبنان يف العرص احلديث، نْ مِ  -غيباألخطل الّص 

ما سبب ه منعطًفا بل شعرُ ( ويمثّ 53، 2ص ،2002،)الزركيلّ 

 تجاذبه تياران: تقليدّي ه يَ حيمله من خصائص وسامت، وألنّ 

لق ا أسهم يف َخ جتاذبً  )2، ص4964، اوّي املعدّ ) ؛وجتديدّي 

، وما فيه من ظواهره، ز. وقد تناول شعرَ فاعل املميّ نوع من التّ 

نيت بعنونة شعره أكثُر من باحث، ولكن مل نصل إىل دراسة عُ 

جميئه يف عرص يمكن وصفه  فضاًل عنمع عنايته بذلك 

ا دفعنا إىل دراسة الذي كانت له بصمته؛ م بالعرص االنتقالّ 

 هذه العتبة يف شعره.

راسات التي تناولت العنونة والعنوان تلك الدّ  كثيةٌ 

خذ أشكاالً ثالثة: أوهلا؛ دراسات ا، وهي تتّ ا وتطبيقً تنظيً 

بوصفه  -خاصة يف اإلنتاج األديبّ - ة، ُعنيت بالعنوانتنظييّ 

فيه، ص ني به، وختّص ص. وهلذا وجدنا من عُ العتبة األوىل للنّ 

اته ومناهجه وأعالمه؛ وهو فظهر علم جديد له أصوله ونظريّ 

رين )جيار جنيت( من أوائل املنظّ  عدُّ علم العناوين. ويُ 

ص وما عتبات النّ  وصفه أهمّ ب ذين درسوا العنوانَ ني الّ الغربيّ 

، وذلك يف كتابه )أطراس(، ثم يف املوازّي  يقوم عليه النّص 

املصدر الرئيس يف علم  ذي هواآلخر )عتبات(؛ الّ  كتابه

( ويف 325، ص2008رحيم، ) .العنونة بمفهومه العلمّي 

 ارالدراسات العربية تربز دراسة الدكتور حممد فكري اجلزّ 

ة يف حتليل م نظريّ ة العناية بالعناوين، وقدّ د قلّ ذي أكّ الّ 

ا من حتديد مفهومه، ووظيفته، وخصائصه )العنوان( منطلقً 

صال اها بعملية االتّ ا إيّ ة، رابطً االنفتاحيّ التي من أبرزها 

 مهمّ والعنوان جزء -سالة بأركاهنا الثالثة: املرِسل، والرّ 

مستويات ثالثة: اللغة  عىلا ذلك ، واملرَسل إليه، وبانيً -منها

دة. وطبّق ذلك ص واخلطاب، وما بينها من عالقات معقّ والنّ 

ة، ة والنقديّ ة؛ كاملقالتني الصحفيّ عىل بعض األنواع األدبيّ 

راسات من هذا القسم كثية، ويدخل فيه والكتاب. والدّ 

ة، ص، والعنوان منها خاّص ني بعتبات النّ بعضها الذي عُ 

 (40-7ص ،4998، ابن الدين) .ةبة السيميائيّ معتمًدا املقارَ 

: دراسات وثاين أشكال العناية بالعنونة والعناوين

خلصوص؛ كدراسة ة عىل وجه اتناولت عنونة القصيدة العربيّ 

التي تتبع فيها  السامعيل، الدكتور عبد الرمحن بن إسامعيل

عر العريب القديم وحتى موضوع عنونة القصائد ابتداء من الّش 

ا ما تكون من نونة يف القديم غالبً العَ  العرص احلديث، ورأى أنّ 

ذين كانوا يستلهموهنا من املطلع، أو من جزء ني الّ صنع املتلقِّ 

القافية، أو املوضوع، أو املكان، أو َمْن قيلت فيه منه، أو 

ا يف العرص احلديث فقد أمّ  .(37، ص4996 )السامعيل،

 ، ما كان من بعضهمني إاّل لة عند اإلحيائيّ مهمَ  العنونة بقيْت 

قصائده من أبرز  شوقي الذي كانت عنونةُ أمحد وعىل رأسهم 

ة يف مدرس ا بدْت د به الشعر العريب، غي أهّن ما جدّ 

ورة ا باعتامدها الّص أكثر تطورً  -الو حتديدً لوأبو-ني ومانسيّ الرّ 

اعر ال ة الّش ة تعكس نفسيّ ة، وقيامها بوظيفة نفسيّ االستعاريّ 

موضوع القصيدة إاّل بطريقة غي مبارشة. وقد اعتمد الدكتور 

، واكتفى بتعداد أنواع العناوين يف الوصفيَّ  السامعيل املنهَج 

راسات، لقصائده. ومن أبرز تلك الدّ  حديثه عن عنونة شوقي

 ،4996) من هذا القسم، دراسة الدكتور مجيل محداوّي 

ة لدراسة العناوين، ة حتليليّ م فيها منهجيّ دّ التي قَ  (55ص

، 2040) ومنها دراسة الدكتور ضياء رايض الثامرّي 

 ا ختتل  عن معظم الدراسات التي تناولْت بيد أهّن  ،(43ص

ا، وإن كانت إفادهتا من ا واضحً منهجً  العنوان لعدم اعتامدها

 ة العنوان، ثمّ يّ ة واضحة. وفيها تناول الدكتور أهّ يميائيّ الّس 

ق إىل أنامطه ووظائفه لدى الشعراء الداخلني يف حدود تطرّ 

؛ "2009-4917واد يف العراق، واد وما بعد الرّ الرّ "دراسته 

عدد كلامته، ونوعها، وما بينها -عن تركيب العنوان  َث فتحدّ 

يوان، ، وعالقة عناوين القصائد بعنوان الدّ -من عالئق نحوية

عناوين  فة كالفراغ واملفارقة. وانتهى إىل أنّ قنيات املوظّ والتّ 

وج ة ال حُت تقريريّ  -ةيف جمملها وأوائلها خاّص -واد قصائد الرّ 

؛ لكن منها ما هو رمزّي ة، وإىل تأويل وذات وظيفة مرجعيّ 

ا عناوين من ة، أمّ ة واجلامليّ ولذا تفاوتت وظائفها بني املرجعيّ 

اث من الرّت  ة التي أفادْت مزيّ بالرّ  جاؤوا بعدهم فاتسمْت 

 ة لعنايتهم بخطّ ة واإلغرائيّ الوظيفة اجلامليّ  ا، كام حرضْت كثيً 

 من ثمالعنوان ومكانه والرسومات التشكيلة ونحو ذلك، و

ا بأهية العنونة بام حتمله من ا ملحوظً عناوينهم وعيً كست عَ 

 .أويل بام تقوم عليه من مفارقة وتناّص وج إىل التّ حُت  اٍت إشكاليّ 

ة يف سيميائيّ -ة دراسات تطبيقيّ  وثالث األشكال:

 ,صالعنوان وأهيته، كأبرز عتبات النّ  تناولْت  -معظمها

دراسة ة وّضح كيفيّ فراحت تُ  (7-6، ص4987، )الرسغينّي 

ة، ة تركيبيّ ة، نحويّ ة، رصفيّ ن حيث: البنية )صوتيّ العناوين مِ 
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ة، ة كليّ اللة من ناحية العالقة )جزئيّ ة(، والدّ ة، أيقونيّ بالغيّ 

ة(، والوظيفة ة إحيائيّ مبارشة غي مبارشة، تعيني تضمن، حرفيّ 

ة(، والسياق ة، برصيّ ة، تعيينيّ ة، تناصيّ ة، شعريّ ة، تأثريّ )انفعاليّ 

راسات ن تلك الدّ ومِ . (25، ص2020، )محداوّي . املحيّل 

 ؛ةدراسة حليمة السعديّ  التي اعتمدت املنهج السيميائّي 

 النقدّي  جعلت الرتاَث  ةٌ تطبيقيّ  ( وهي دراسةٌ 22د.ت، ص(

ة نيت فيه بكش  العالقة بني العنونة والبنيّ ا، وعُ القديم ميداهَن 

ثانية، ثم بينها ة من جهة من جهة، وبينها وبني القيمة اجلامليّ 

ي من جهة ثالثة؛ وذلك من خالل نامذج خمتارة. وبني املتلقّ 

ص من مبحثها ّص ، وقد َخ الفتاح احلجمرّي  ومنها دراسة عبد

د ة لعنوان رواية )الضوء اهلارب( ملحمّ األول دراسة سيميائيّ 

 (22، 47، ص4996) .برادة

ة تناولت عناوين وتدخل يف هذا القسم دراسات تطبيقيّ 

( ودراسة 2004) ,ب؛ ومنها دراسة الدكتور مجيل محداوّي أدي

ذي جعل ( الّ 474-53، ص2040) دريدّي  حممد رشدّي 

ة لعناوين روايات عبدالرمحن فصلها الثاين دراسة سيميائيّ 

 م الدكتور عيل صليبّي دّ املني  وجمموعتيه القصصيتني. وقَ 

لعناوين أعامل  ة( دراسة سيميائيّ 29-22، ص2043جميد )

الشاعر واٍع  وانتهت دراسته إىل أنّ  ة،عيل عقلة عرسان الشعريّ 

سم بالبساطة يف اختيار عناوين قصائده، تلك العناوين التي تتّ 

. وقام الدكتور سامل والعالقة املتينة بينها وبني املتن النّص 

ة لعناوين قصائد نازك ( بدراسة سيميائيّ 2045املعوش )

اقدة، ووظائ  ة العنونة عند الشاعرة النّ املالئكة؛ مكان

 .(4)العنوان يف دواوينها وقصائدها

العزيز  عبد ن هذا القسم دراسة الدكتورة حسناء بنتومِ 

، ( وميداهنا عناوين شعر غازي القصيبّي 2040) ,نيعيالقُ 

                                                           
يميائية للعناوين كثية؛ نذكر منها عىل سبيل املثال: الدراسات الّس  (4)

اهلل محادي. روفية بوغنوط.  النصوص املوازية يف دواوين عبدة شعريّ 

ية اآلداب واللغات مة لقسم اللغة العربية وآداهبا بكلّ رسالة ماجستي مقدَّ 

. سيمياء العنوان القوة والداللة 2007 ,اجلزائر ,قسنطينة ,يف جامعة منتوري

سني. ا. خالد حسني حلزكريا تامر نموذًج  "مور يف اليوم العارشالنّ"

-319، ص2005, 1-3, ع24بحث منشور يف جملة جامعة دمشق. مج

ة يف ديوان وشوشات جرح للشاعر سائد أبو عبيد. . دراسة سيميائيّ 363

امت, جامعة البحرين, العدد الثالث, عمر عتيق. بحث منشور يف جملة: ِس 

 .2041يناير, 

 

راسات السابقة باعتامدها املنهج األسلويب. ز عن الدّ وتتميّ 

عها بني اإلفراد العناوين بتنوّ  صيغَ  -يف البدء- وقد وصفْت 

نوع اجلملة،  ناحيةهنا من ، وتلوّ والكيلّ  والرتكيب اجلزئّي 

الشاعر قد  نكي الذي انتهى هبا إىل أنّ عري  والتّ والطول، والتّ 

بة لقصائده، وبطرق استثمر آلية االنزياح يف العناوين املركّ 

راسات التي ن الدّ ة متفاعلة. ومِ ا جزئيّ صورً  خمتلفة، فحملْت 

د مجال دراسة الدكتور حيدر حممّ  يميائّي مل تعتمد املنهج الّس 

 التحلييلّ  وقد اعتمد فيها املنهج الوصفّي  سيد أمحد،

(، وتناول فيها العناوين الرصحية القائمة عىل الفضاء )البنيوّي 

 -أو غيه ع بني فلسطني أو الوطن العريبّ ذي تنوّ الّ - املكاينّ 

رق أو ارتباط باملكان أو عالقة بالعِ  أو أسامء أشخاص هلا

اث. وتناول رق أو الرّت اث، أو ما له عالقة باملكان أو العِ الرّت 

قوم عليه من ة بام تَ ة؛ االستعاريّ كذلك العناوين االنزياحيّ 

قوم عليه ة بام تَ ص، واحلكائيّ بعد قراءة النّ  فارقة تبدو واضحةً مُ 

جاوز املعاين ة التي تتمع املوروث، والدالليّ  من تناّص 

 -بةالعناوين املفردة واملركّ -نونة ق إىل لغة العَ طرّ املبارشة. ثم تَ 

الشاعر  ة. وانتهى إىل أنّ كرار، واستعامل العاميّ وظاهرت التّ 

فيها  ةُ ة التي بدت الشعريّ كان ذا وعي بأهية هذه العتبة النصيّ 

ص أو ا، بينها وبني النّ لوال ضع  االرتباط، أحيانً  واضحةً 

وإىل سيطرة  -يوان وعتبات القصائدعتبة الدّ -فيام بينها 

ة ة العربيّ اعر بالقضيّ عكس انشغال الّش الذي يَ  الفضاء املكاينّ 

قة، ة. والحظ أيًضا ما تقوم عليه من أساليب مشوّ الفلسطينيّ 

-4207ص ،2044)أمحد، . وصور مجيلة، وتكرار واضح

ان، التي ن ذلك دراسة الدكتور غانم صالح سلطومِ  .(4236

كام جاء يف - ، وهدفْت التحلييلّ  املنهج الوصفّي  اعتمدْت 

ة يف قصيدة حممود إىل استنطاق اجلامليات األسلوبيّ  -صهاملخّ 

ة؛ ابتداء ، وسرب أغوارها البنائيّ "عاشق من فلسطني"درويش 

 (377-364ص ،2044)سلطان، . من العنوان

 

 :اآلتيةقاط وتكمن أهية هذه البحث يف النّ 

عناوين قصائد عرص  راسات التي حاورْت درة الدّ نُ أوالً: 

؛ فلم فق املنهج األسلويبّ من العصور أو عناوين شاعر ما، وُ 

مته الدكتورة حسناء بنت نصل إىل دراسة كهذه سوى ما قدّ 

( وقد 2040) .نيعي يف عناوين غازي القصيبّي العزيز القُ  عبد

التطبيقات  ورأى أنّ  ه األستاذ حممد األمني شيخة إىل ذلك،تنبّ 
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مداخله  ص وأهلْت بجسد النّ  نيْت ة احلديثة عُ األسلوبيّ 

 .منها العنوان، تاركة ذلك ملجاالت علم السيمياءوصية النّ 

-ة راسات األسلوبيّ ( بل حتى بعض الدّ 47، ص2008)

معه  تعاطْت  -ةة فرعيّ عىل العنوان باعتباره قضيّ  جْت التي عرّ 

دراسة  -عىل سبيل املثال-، ونذكر ةات السيميائيّ فق األدبيّ وُ 

التي تناول يف فصلها األول  كتور سعيد بن سامل اجلريرّي الدّ 

عنوان  -ٍب قتَض وبشكل مُ - اللّ اخلاص باملستوى الــــــدّ 

القصيدة عند الشاعر: تركيبه، ووظيفته، وداللته من زاوية 

قوم عليه من انزياح بام حيمله ال من حيث ما يَ  ،صعالقته بالنّ 

 (23-22ص ،2001)اجلريري، . من صورة

أبرز شعراء املهجر،  نْ مِ  األخطل الصغي واحدٌ  أنّ ثانًيا: 

رج عناوينه من دائرة ُي  وهنا يأت السؤال: هل استطاع أنْ 

تكون بذرة  ة يمكن أنْ ة إىل أخرى مجاليّ الوظيفة املوضوعيّ 

 ؟أثر بام لدى الغرب من عناية هبذه العتبةحول ونتيجة التّ التّ 

الية باعتامد وسيحاول البحث اإلجابة عىل التساؤالت التّ 

 ة:األرقام اإلحصائيّ 

اعر عنوان القصيدة حتت تأثي معنى يف ضع الّش هل يَ  .4

 ؟(2)قصيدته أو أسلوب بدا فيها

ا عناوين مبارشة، اعر بأهّن هل يمكن وص  عناوين الّش  .2

 ة؟فة بام حتتضنه من صورة بالغيّ أو مكثّ 

يف وضعه للعناوين إىل األساليب اعر هل يميل الّش  .3

 ة؟ة، أو اخلربيّ اإلنشائية الطلبيّ 

، مستعينني التحلييلّ  الوصفّي  وسنعتمد املنهج البحثّي 

يف . وقد جاء البحث اإلحصائّي  األسلويبّ  باملنهج النقدّي 

ص ني بالعنوان يف النّ مهيد فقد عُ متهيد ومبحثني؛ أما التّ 

ص، وتاريه عند بالنّ األديب؛ مفهومه، ووظيفته، وعالقته 

إليهام دراسة العنوان يف  توكلالعرب. وأما املبحثان فقد أُ 

ه ومدى اعر من حيث: عالقته بالقصيدة، وشعريتّ شعر الّش 

ذلك  ة؛ كّل ة أو اخلربيّ ورة فيه، وبنيته اإلنشائيّ وضوح الّص 

 ة التي هي نتيجة مسح إحصائّي كاء عىل األرقام اإلحصائيّ اتّ 

بيعّيات( قمنا به سلًفا . معتمدين النّسب املئوية ومقياس )الرُّ

ل إليها البحث، تائج التي توّص نت اخلامتة أبرز النّ ضمّ وقد تَ 

                                                           
النص. ينظر: ص, وبعضها من فكرة نتزع من متن النّبعض العناوين يُ  (2)

 .23, ص"أنامطه ووظائفه" ,املعارص العنوان يف الشعر العراقّي 

باملصادر واملراجع.  بٌت وصيات التي خرج هبا. وأعقبها ثَ والتّ 

 ا. وأخيً  واحلمد هلل أوالً 

 

 ص األديب:متهيد: العنوان يف النّ 

)العنوان(؛  املهّمةة هبذه العتبة يدنيت دراسات عدعُ 

أو -مفهومه، وأهيته، وأنواعه، ووظــــيفته  فتناولْت 

بشكل عام أو يف  سواء يف اإلبداع األديبّ  -صعالقته بالنّ 

تعريفات  دْت وقد تعدّ  (40، ص4998ار، )اجلزّ  ,إنتاج أديب

 ظر إليه من خالهلا:نُ  د الزوايا التيالعنوان بتعدّ 

)هيمة،  .صا للنّ موازيً ا ( نص  فاعتربه )جاك فونتاينّ  .4

 (61، ص2000

كالم مكتوب فوق "ه ن أنّ ه )فيي( منطلقة مِ وتناولتُ  .2

ه هذا الكالم ذي كان قد احتلّ القصيدة يف الفضاء الّ  نّص 

 (2041)رشد،  ."منذ املراحل األوىل للطباعة

مصنوع  ويشءٌ  مبنٌي "ه ووصفه )جيار جينيت( بأنّ  .3

هو الكاتب بتوجيه فاعله  وأنّ  ,"لقي والتأويللغرض التّ 

ه أو دون توجيه. ثم إنّ  -كالنارش مثالً -من غيه 

ذين هم أوسع من القّراء )رشد، يستهدف اجلمهور الّ 

عنده أبرز ما يقوم عليه ما يسمى  عدُّ ويُ ، (2041

 (9، ص4998ار، )اجلزّ  ."ص املوازّي النّ "بـ

جمموعة العالمات اللسانية... التي "ورآه )ليوهوك(  .1

عىل  ده وتدّل لتحدّ  نّص  درج عىل رأس كّل يمكن أن تُ 

)رحيم،  ؛"غري اجلمهور املقصودحمتواه العام، وتُ 

( فُعني باألداة التي تصنعه )اللغة(، 333ص ،2008

اه باملجال ه إيّ ومكانه، واهلدف منه. وربام كان حرُص 

، 2040، )الثامرّي , ا عند بعض الباحثنيمأخذً  اللفظّي 

ا التعري ؛ نظرً  عىلا تعصيً ه عاد لياه مس( غي أنّ 45ص

 .(331، ص2008)رحيم،  دةالستعامله يف معان متعدّ 

ف )العنوان( عرّ ار فنجده يُ اجلزّ  د فكرّي كتور حممّ ا الدّ أمّ  .5

عني: التي تَ -ا من داللته اللغوية منطلقً  بطريقة أوسع

هور واالعرتاض، والوسم القصد واإلرادة، والظّ 

ذي عاجله االصطالحي الّ اها باملعنى ا إيّ ، رابطً -واألثر

فالقصد  ؛(46، ص4998من خالل نظرية االتصال )

ان هور واإلعراض يّص املرِسل، والظّ  ّص واإلرادة مما َي 

سم ان العنوان الذي يتّ املستقبل، والوسم واألثر يّص 



 ...دراسة أسلوبّية: العنواُن يف شعِر األخطِل الصغي: عبد الرمحن بن صالح اخلميس ، وعبد العزيز بن عبد اهلل أبا اخليل

 

8 

، 4998). ص رغم نسبته إليهة عن النّ باالستقالليّ 

 وما بعدها( 24ص

أبرزها: العنوان  نْ نوان؛ فمِ ق بأنواع العا ما يتعلّ وأمّ   

مله من رموز وإشارات بام حَي  )عنوان الغالف( اخلارجّي 

( وهذا العنوان عبارة 270، ص2000)شقروش، , ووظائ 

ال ، وبالتّ -قصائد وقصص مثالً -ة عن مدخل لنصوص عــدّ 

 ،)الثامرّي . لةأو متأوّ  -ةتقريريّ -بوح هبا بداللة واضحة فهو يَ 

ّدد ذي حُي الّ  جنيّس ك العنوان التّ وهنا (24-20، ص2040

 ( )شقروش،43، ص2020 ،)محداوّي , جنس العمل األديب

, والعنوان األساس كعنوان القصيدة (270، ص2000

ا ( والعناوين الفرعية التي تأت غالبً 43، ص202)محداوي، 

 ،202، )محداوّي  ,يف فصول الروايات ومشاهد املرسحيات

 )املطوي، .املعنى وتوضيحه( واهلدف منها تكملة 56ص

 (157م، ص4999

عة القائمة ظر إىل العالقات املتنوّ ية العنوان بالنّ وتربز أهّ 

ا وإرادة ال ه موضوٌع قصدً ا من أنّ ّص؛ انطالقً بينه وبني النّ 

ة ( وذلك العتبارات فنيّ 64، ص4998 ار،)اجلزّ , ااعتباطً 

 ،(34، ص2004 ة )قطوس،ة وحتى جتاريّ ة ونفسيّ ومجاليّ 

مله من آثار ا بام حَي ليس بريئً  -كام يقول )روالن بارث(-ه وأنّ 

وهلذا فهو مرشوع  (22)السعدية، د.ت، ص .ةأيدلوجيّ 

ثيه من تساؤالت ( بام يُ 414، ص4995ة، )رواينيّ  ,أويلللتّ 

ه سؤال إجابته أنّ  ، أّي ّص  مع هناية النّال نجد هلا إجابة إاّل 

ه املفتاح إنّ  ثمّ  (408، 97، ص4997، )محداوّي  .ّص النّ 

؛ ةة والرمزيّ اويتني الدالليّ عامل معه من الزّ يف التّ  اإلجرائّي 

ة العمل دالليّ "ا ما كانت وكثيً  (96، ص4997)محداوي، 

 (49، ص 4998ار، )اجلزّ  ."اتج تأويل عنوانههي نَ 

عر يف الّش  ة العنوان تقّل أهيّ  وقد رأى )جون كوهن( أنّ 

اإلسناد والوصل  العنوان هي ظائ و أهمّ ألّن ثر؛ مقارنة بالنّ 

قوم ذي يَ عر الّ ثر ال الّش وهذا مما حيتاج إليه النّ  ؛بط املنطقّي والرّ 

ة، ة واملوضوعيّ قيق الوحدتني العضويّ عىل عدم االنسجام وحَت 

ا ا وخرقً ظر إليها انزياًح ة عنونة القصائد بالنّ وهنا تربز أهيّ 

( والعنوان 66ص م،4997، )محداوّي . ثرملبدأ العنونة يف النّ 

، 4994، امّي )الغذّ  ,صل لقاء بني القارئ والنّ هو أوّ 

بل صاحب العمل؛ من قِ  رّتٌب ومُ  عد  وهو لقاء مُ  (263ص

ف منه عىل مقاصده، وعىل ل يتأّول عمله فيتعرّ املرِس " ألنّ 

ار، )اجلزّ  ."ا هلذا العملضوء هذه املقاصد يضع عنوانً 

عليه الباحث يف ق  ل ما يَ ( وهو أيًضا أوّ 49، ص4998

ه ( ألنّ 24، ص4997، )محداوّي  ؛ةراسات السيميائيّ الدّ 

ا بشكله ربز متميزً دارة ويَ أكرب ما يف القصيدة، إذ له الّص "

 (263، ص4994امي، )الغذّ  ."وحجمه

ا، بينه وبني رً مصغّ  اقاد نص  ية العنوان رآه معظم النّ وألهّ 

ة ة وبنائيّ سيميائيّ الكبي ثالثة أشكال من العالقات:  ّص النّ 

لطة ستفّز للّس ه مُ ( كام أنّ 236، ص4992)فضل، , ةوانعكاسيّ 

)بادي،  ,ي، إلعادة اإلنتاجواملتلقّ  ّص ة: املبدع والنّ الثالثيّ 

اختيار هذا العنوان " ( وينضاف إىل ذلك أنّ 441، ص4999

)عبدالوهاب، , "اا وموضوعً ا وفن  أو ذاك له داللته فكرً 

عكس ثقافة األديب ووعيه ، يَ شّك  ( وهو، بال3، ص4995

 نتجه.نتجه أو أَ بام يُ 

لها )جيار جينيت(، ا وظائ  العنوان، فقد فّص أمّ 

 .ةة، واإلغرائيّ ة، واإلحيائيّ ة، والوصفيّ مها إىل: التعيينيّ وقّس 

صال ة االتّ ( وباالستعانة بنظريّ 37، ص 2041 )رشد،

ة؛ منها: عدّ  للعنوان وظائَ   لـ)جاكبسون(، يمكن القول بأنّ 

حيح قل الّص عنى بالنّ ة التي تُ ة املوضوعيّ الوظيفة املرجعيّ 

ة، والوظيفة ة العاطفيّ ة الذاتيّ املبارش، والوظيفة االنفعاليّ 

, د العالقة بني الرسالة وذاهتادّ ة التي حُت ة الشعريّ اجلامليّ 

( وهي التي يراها )ياكبسون( 21، ص4997، )محداوّي 

، )الغذامّي . "ةغة العاديّ اللّ نن د لُس انتهاك متعمّ "عملية 

 ن يرى أنّ قاد مَ من النّ  شي إىل أنّ هذا ونُ . (23م، ص4994

يعمل عىل  -كام يرى )إيكو(-ة؛ فهو للعنوان وظيفة تشويشيّ 

 (407ص ،2043 )ابن الدين،. تشويش األفكار ال تثبيتها

ومل ُيْلِق العرب باالً ملوضوع العنونة، باستثناء وضعهم 

التي اقترصت وظيفتها عىل حتديد موضوع عناوين لكتبهم 

 ،)حيياوّي ؛ ى هبا إىل غيهاتعدّ مست عتبة يُ ته، وأَ الكتاب ومادّ 

( لذا جاءت قصائدهم معنونة بالشطر 440، ص4998

ة سعاد(، أو )سينيّ  األول أو القافية؛ كقوهلم: )بانْت 

هضة احلديث؛ ذلك حتى عرص النّ  (...إلخ. واستمرّ البحرتّي 

األدباء العرب بام لدى الغرب من عناية بعناوين ر حيث تأثّ 

خلوا يف مرحلة كانت وظيفة العنوان ، فدَ إنتاجهم األديبّ 

ني، أو كام هو عند اإلحيائيّ  ّص شي إىل فحوى النّ ة تُ موضوعيّ 

 ,نيومانسيّ ة صاحبه كام هو عند الرّ ة تعكس نفسيّ وجدانيّ 
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القصيدة يف عنوان  ا( وكام بدا جلي  38، ص4996)السامعيل، 

 عند شعراء مدرسة أبوللو.

كتب يف ل ما يُ أوّ "العنوان هو  أنّ ويرى بعُض الباحثني 

كتب ؤرة أفكاره ومعانيه، وآخر ما يُ ه بُ ؛ ألنّ الشعرّي  ّص النّ 

ة، د.ت، )السعديّ , "قدته وبيان صمتهه مفكك عُ ألنّ  ؛انثرً 

 ذلك ليس عىل إطالقه. ولدراسة عنوان أّي  ( غي أنّ 22ص

ص، االنطالق من العنوان لفهم النّ  :أوالها ؛طريقتان نّص 

)ابن . العكس وهي األكثر جدوى كام يراه بعضهم :واألخرى

 (2043 الدين،

هذا ونحبُّ أن نشي، بدًءا، إىل أّن هذه الدراسة ستنطلق 

عىل الّتمييز بني الّسامت أو "من اإلحصاء القادر بلغته 

ها خواصَّ أسلوبّية، اخلصائص الّلغوية التي يمكن اعتبار

؛ )مصلوح، "وبني الّسامت التي تِرُد يف النّص وروًدا عشوائي ا

( أّي أّن مهّمته إعطاء قيمة عددّية وليس 54، ص4992

حتديد الّسامت اجلديرة الذي هو مهّمة دارس األسلوب 

( ونظًرا 57، ص4992مستعينًا بلغة اإلحصاء. )مصلوح، 

ملرصودة، يف عددها، رأينا أن الختالف الّظواهر األسلوبّية ا

نعتمد النّسبة املئوّية حني يكون عدد الظواهر اثنني أو ثالثة، 

َبْيِعّيات؛ الّشبيه بالوسيط، أحد مقاييس النّـزعة  ومقياس الرُّ

( حني يكون العدد 402، ص4990املركزّية, )أمحد وزغلول، 

عدد أكثر من ثالثة؛ والذي دفعنا إىل ذلك أمران: أّوهلام أّن ل

الّظواهر املدروسة دوًرا يف حتديد الّطريقة اإلحصائّية املناسبة. 

وثانيهام: أّنه بتنّوع املقاييس املعتمدة يف الّتحليل اإلحصائّي 

 (59، ص4999تكون النّتائج دقيقة. )بليث، 

 

    املبحث األول: عالقة العنوان بالقصيدة:

العنوان يف الكش  عن العالقة بني ، عنى هذا املبحُث يُ 

ة رصد عالقتني: أسلوبيّ ، بوالقصيدة يف شعر األخطل الصغي

تفسي  -يف أثناء احلديث-ة فقط؛ وحاولنا ة، ومعنويّ معنويّ 

 اعر عناوينه.اختيار الّش 

 

 ة.ة األسلوبيّ العالقة املعنويّ 

تقوم هذه العالقة عىل اختيار العنوان من القصيدة نفسها، 

ة. جربة اإلبداعيّ عر من التّ بعد فراغ الشا -عادة-ويكون ذلك 

صيب عىل النّ  -من جمموع العناوين-هذه العالقة  وحازْت 

 ة فقطنة باألخرى ذات العالقة املعنويّ مقارَ %( 7145) األكرب

التجربة كانت املوّجه األقوى الختيار  عني أنّ ؛ ما يَ %(2545)

احلديث  -وع من العالقةيف هذا النّ -ويمكننا  .اعر عناوينهالّش 

 بناء العنوان، ومكانه يف القصيدة.عن: 

 

 بناء العنوان.

االختيار يقوم عىل القصد ال  ات القول: إنّ ن البدهيّ مِ 

قصُد اعر عنواًنا لقصيدته، إنام يَ ة، وحني يتار الّش االعتباطيّ 

وليد العالقة -ن العنوان ما. ويتكوّ  إىل ذلك قصًدا بدافعٍ 

ن القصيدة، أو من م يْت من كلمة اختِ  -ةة املعنويّ األسلوبيّ 

شي أو عىل معظمه. وتُ  ب فيها، وربام جاء عىل شطر كاملٍ مركّ 

بة؛ إذ ال إىل العناوين املركّ الشاعر ميّ  ة إىل أنّ سب اإلحصائيّ النّ 

من جمموع العناوين ذات العالقة %( 8746) عىل حازْت 

العناوين املفردة  ة مع قصائدها، بينام حازْت ة املعنويّ األسلوبيّ 

سيطرة بعض  شي هذه القراءة إىل أنّ . وتُ %(4241) عىل

يف القصيدة، أقوى من سيطرة  دُ رِ األساليب أو اجلمل، التي تَ 

 اعر الختيار عنوانه.الكلامت املفردة يف توجيه الّش 

ام اعر من قصيدته كلمة ما، فإنّ وعليه، فحني يتار الّش 

ه يتارها ملا حتمله من وزن لديه؛ ومن ذلك عنوان مقّطعت

( التي شّخصها بمناداهتا 11، ص4972، )اخلورّي  "لبنان"

 ل كلمة:من أوّ 

رشع يص  ما يف طبيعتها من مجال وروعة وهباء.  ثمّ 

بموضوعها، وهو  -بدًءا-وعىل ذلك، فعنوان القصيدة ييش 

 "يلالنِّ "ا من ذلك اختياره حمورها الذي تدور عليه. وقريبً 

 :شّوق فيها إليه، وبالعنوان بدأهاملقّطعة أخرى تَ  اعنوانً 

 (213، ص4972، )اخلورّي 

ا النيُل   أُّيُّ

 ياحني،يا حبيَب الرّ 

 عيوُن األزهارِ 

 (3)نسُج عيونِْك 

                                                           
طور األربعة عر العمودي، والّس ملقّطعة عىل بحر اخلفي ، وهي عىل الّش ا ( 3)

ريقة التي الطّ ب ناهأثبت ناعة؛ غي أنّ ا من شطرين، وهكذا بقية املقطّ ل بيتً تشكّ 

 القصيدة. عليهاكتبت 

ـيدٌة   لبناُن كم للحسِن فيـك قص

 

ـا األنجـُم   نثرْت مباسـمها عليه
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جاء نتيجة  "يلالنِّ "اعر هلذا العنوان اختيار الّش  ويّتضح أنّ 

وكذلك قصيدته  ذكيه من عاطفة.وعيه بام حيمله من معنى ويُ 

أبياهتا  تني يف كّل ؛ وقد كّرر العنوان مرّ "َنَدى"املعنونة بـ

 (36، ص4972، )اخلورّي  :الث األولالثّ 

ــمُة  ــدى بس ــَدى، ن ــورَن  ال

ـــ ــُة الطُّه ــدى َهس ــَدى، ن  َن

ــعلُة احلـــ ــدى ُش ــَدى، ن  َن

 

ـــــ ـــــدى يف الّص  باِح ِد للنّ

 ـر يف ِشفاه األَقاحـِـــــــي

ــبِّ  ـــُة األرواِح ـ  ُقْبَلـــــــ

ور ه املثي الذي كان له الدّ أنّ  "دىنّ "ويظهر يف تكرار  

عنون يُ  ال األجدى يف أنْ األكرب يف والدة القصيدة، وبالتّ 

اعر قصيدته به. ومثل ذلك عنونته لقصيدة أخرى الّش 

اه من مطلع القصيدة، حيث كان ا إيّ ، مستمد  "صّداح"بـ

 (10، ص2006، )اخلورّي : القصيدةائر ملهمه هذه الطّ 

 صداُح يا مُؤنَس هذا األَراَك، مَا ِل أراكْ 

 

 ذي قـد َبـراكْ تَشُدو فسبحاَن الّ 

مفردة مأخوذة من  نة من كلامٍت والعناوين املكوَّ  

، 37ص ،4972، )اخلورّي , يوانيف الدّ  قصائدها، حارضةٌ 

اري حضور العناوين ( ولكن ال جُت 274، 230، 471، 404

دورها، يف األغلب، هو الكش  عن حمور  ة؛ غي أنّ املركبّ 

 القصيدة.

يف  بات وردْت اعر من مركّ ا العناوين التي اختارها الّش أمّ 

القصائد، فهي األكثر حضوًرا، وقد بناها من مجل أو جزء من 

مثيل عىل ذلك ة. ويمكن التّ ة أو وصفيّ بات إضافيّ مجل أو مركّ 

كيب حيث ورد هذا الرّت  ،"ناي اهلوى"بقصيدة عنواهنا 

 (34ص ،4972، )اخلورّي  :ابعيف البيت الّس  اإلضايفّ 

 أنا ناُي اهلوى الذي اخرتَع اللــّ

 

 ينشادِ ـُه وأنت الفريُد من إِ 

اعر هذا العنوان ملا حيمله من صورة اختيار الّش  ويبدو أنّ   

بصورة أوضح يف  بة )تشبيه+ استعارة(، وقد ظهرْت فنية مركّ 

رّصع يُ  وأراد أنّ  ،ورةحسن هذه الّص اعر استَ الّش  البيت؛ وكأنّ 

قصيدته بعنونتها هبا. ومثل ذلك عنونة إحدى قصائده 

 :ذي أخذه من بيتهالّ  "اجلدول الوديع" ب وصفّي بمركّ 

 (39، ص4972، )اخلورّي 

 ســأُّّيا اجلدوُل الوديُع الـذي تَ 

 

 ُر زهُر الّدجى عىل حتنانِهْ ــــــمّ 

هلذا اجلدول. ومن ذلك  ابوًح حيث كانت القصيدة  

؛ وقد أخذه من صدر "اهلوى والشباب"مقّطعته التي عنواهنا 

 (39، ص4972، )اخلورّي : لني منهاالبيتني األوّ 

 ـنـمَ ـباُب واألمُل الاهلوى والّش 

 ـنـمَ ـباُب واألمُل الاهلوى والّش 

 

ـاُشود ُتوحي فتبعُث الّش ـ  عَر َحّي

 ُشود ضاعْت مجيُعها ِمن َيدّياـ

ة، بشكل لبيّ ة والّس اعر، اإلجيابيّ وفيها تتالطم مشاعر الّش  

قصائده من رجوعه؛ حتى كأن ّ هُ َس أْ ملا مىض ويَ  هُ قَ وْ يعكس تَ 

عور، يوان تكاد ال خترج عن ذلك الّش هذا الدّ  هامّ التي َض 

 ام دفعه إىل عنونة ديوانه بعنوان هذه القصيدة.األمر الذي ربّ 

اعر، حارضة يف ديوان الّش  بة، بأنواعها،والعناوين املركّ 

ع من حجم العنوان فبناه من شطر كامل يف ه ربام وسَّ غي أنّ 

طر اعر هبذا الّش شي إىل عناية الّش ا يُ القصيدة، أو من معظمه؛ ممّ 

ة...إلخ. تضّمنه من معنى أو صورة أو تفاصيل شخصيّ ملا يَ 

جفنه عّلم "ومن شواهد هذا التوسيع عنوان إحدى قصائده 

 ،4972 ،)اخلورّي : خذه من صدر املطلعلذي أَ ا "الغزل

 (309ص

 جفنُــــُه عّلـــــم الغـــــزْل 

 

ـــ ـــا قَ  نَ وِم ـــِم م ـــْل العل  ت

ة التي ورة الفنيّ ا بالّص اعر كان معجبً الّش  حسب أنّ ونَ  

 ذي أهلب وأنتج. ولعبْت ْدح الّ ه القَ طر، وأنّ حيملها هذا الّش 

ذي الّ  "يبأيب أنت وأمّ "ة دورها يف اختيار عنوان احلالة النفسيّ 

، 4972 ،)اخلورّي : زمة يف قصيدة مطلعهاجاء أشبه باللّ 

 (262ص

ــ  ياِســِقنيها، بــأيب أنــت وأّم

 

ـ  يال لتجلو اهلّم عني، أنـت هِّ

اعر الّش  طر، وكأنّ وقد أتى هذا العنوان عىل معظم الّش  

نقطع يف تقديم  تَ اقية أاّل د عىل الّس ؤكِّ يُ  م أنّ َس أراد هبذا القَ 

رشهبا ليغيب عن الواقع املؤمل، بل رغبة يف  اخلمرة؛ ال رغبة يف

ه. وقريًبا ه ويف قرهبا جالء هّ عدها هّ اقية التي يف بُ قرب الّس 

يف اختيار العنوان،  ة، التي أسهمْت من تلك احلالة النفسيّ 

ذي أخذه الّ  "ق اجلريحللرّش  نّيُت غَ "عنونته إحدى قصائده بـ

 (86، ص4972 ،)اخلورّي  :من بيت فيها

 للرّشِق اجلريِح، ويف يديغنّيُت 

 

 الرّشق مـن أجمـادِ 
ِ
 ما يف سامء

ق وهو غناء حزين عىل لبنان وما جرى فيها، وعىل الرّش  

 .يف اخلالفات واحلروب ئنّ الذي يَ  العريبّ 

 

 مكان العنوان يف القصيدة.

ة اعر يف عناوينه ذات العالقة األسلوبيّ ومثلام نّوع الّش 

، من العنوان ذي الكلمة الواحدة إىل اآلخر الذي أتى ةاملعنويّ 

نّوع كذلك يف املكان الذي أخذ منه العنوان؛ عىل شطر كامل، 
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شي هذا أو خامتتها. ويُ  وسطهال القصيدة أو ن أوّ ذه مِ فأَخ 

اعر عىل انتقاء العنوان األجدى من حرص الّش  األمر إىل نوعٍ 

ه به القصيدة لُتعرف به، وأنّ  مُ ِس يَ  ايكون عنوانً  ألنْ  -يف نظره-

فق ة، كيفام اتّ ة املعنويّ مل يكن يتار عنوانه، ذا العالقة األسلوبيّ 

 ة حال.وعىل أيّ 

الذي هو القصيدة  وسط ة إىل أنّ شي األرقام اإلحصائيّ وتُ 

ن عناوينه؛ حيث وع مِ هذا النّ  ، بكثرة،استمّد منه الشاعر

ن جمموع العناوين ( مِ %1348)ما أخذ منه حوال  نسبةُ  بلغْت 

 ن مطلع القصيدةالتي تنتمي إىل هذا النوع، ويليه األخذ مِ 

ع فيه الشاعر ما مَج  (، ثمّ %4143)ن خامتتها مِ  ، ثمّ %(3944)

وحني نعرض ذلك     .%(248) ن املطلع واخلامتةبني األخذ مِ 

بيعّيات(، الذي ُيعني يف حتديد الّظواهر  عىل مقياس )الرُّ

 املتطّرفة، نالحظ ما ييل:

الذي ينتمي إىل هذا –أوالً: أّن أْخَذ الّشاعر عنوانه 

بيع األعىل. -النوع  من وسط القصيدة، قد جاء يف الرُّ

ثانًيا: أّن أْخَذه العنوان من خامتة القصيدة أو مطلعها 

بيع األدنى.وخ  امتتها مًعا، قد جاء يف الرُّ

يف بناء  قصائده أثناءز عىل ركّ اعر كان يُ الّش  أنّ ويعني ذلك 

تكون حمياًل إليها  ه يميل إىل أنْ وأنّ عناوينه من هذا النوع، 

. ويعني، كذلك، أّن الّشاعر مل يكن ذا ميل إىل لسبب أو آلخر

 أخذ عناوينه من خواتم القصائد بشكل عام.

 وسطها من أبيات يف التي استمدّ  الّشاعر عناوين ومن

عنوانه أو  نَ ضمّ تُ  نْ ا لصورة رآها األجدى أِلَ قصائده، إمّ 

احلاملون "رد فيه أو نحو ذلك، عنوان قصيدته السم وَ 

 ،4972 ،)اخلورّي : املأخوذ من البيت الثامن "مسالّش 

 (410ص

 مَس فوَق ُوجوِهِهمْ احلَاملنَي الّش 

 

هَب يف األَغامدِ واحلَاملنَي   الشُّ

ورة وجوه املمدوحني شموًسا ال تدانى ضوًءا ربز الّص وتُ  

ا، وقد رآها الشاعر الصورة التي تَ  علو مجيع تَ  أنْ  ستحّق وعلو 

ن ذلك عنوان قصيدته ور يف القصيدة بعنونتها هبا. ومِ الّص 

، 4972، )اخلورّي : املأخوذ من البيت الثالث "بيوت"

 (471ص

 رفْت عيونُِك دَمعةً ذَ بيوُت، هل 

 

 مُ ْغرَ مُ ـفها ُفؤادي الـ َترّش إاّل  

 

دور حول بيوت وما جيري فيها وموضوع القصيدة يَ 

يكون  نْ اسمها هو األوىل أِلَ  اعر أنّ آنذاك، وقد رأى الّش 

 .العنوان

وكثيٌة هي شواهُد عنونة الّشاعر أخًذا من وسط قصائده, 

 ،2006 ( و)اخلوري،405، 25ص ،4972 ،)اخلورّي 

ل القصيدة، ن أوّ ن شواهد عنونته أخًذا مِ ومِ  (474، 465ص

؛ الذي هو صدر "بيعاالرّ  بِك  اخلريُ   لبَس "عنوان مقطوعته 

 (491، ص2006 ،)اخلورّي : مطلعها

بيَعــا  لــبَس اخلريــُ  بــِك الرَّ

 

مُ   وَعاوحمــا عــن الــَوَرِق الــدُّ

، درُ نها الّص ورة التي تضمّ اعر رأى يف الّص الّش  وكأنّ  

عنون هبا ما يُ  ة جتاه املخاطب، خيَ إجيابيّ  والتي محلت مشاعرَ 

 "اعر تابرأى الّش  نْ مَ "قصيدته. ومن ذلك عنوان قصيدته 

 (417، ص2006 )اخلوري،: التي مطلعها

ـاْب   كــــَذَب الــــوايِش وَخـــ

 

ـاب ـــ ـاعَر َت ــــْن رأى الشـــ  َم

د، ؤكّ ا؛ ملا حيمله من رسالة تُ املطلع عنواهَن  إذ جعل عجزَ  

يد عن طريقته يف احلياة ه لن حَي باالستفهام الذي يفيد النفي، أنّ 

أخًذا من -ر. ويمكن وص  عنونة الّشاعر شاعر آخ كأّي 

 ،4972 ،)اخلورّي بأهّنا حارضة يف ديوانه.  -مطالع  قصائده

 (435، ص2006 ،( و)اخلورّي 339، 334، 342ص

 اعر قد يأخذ عنوان قصيدتهالّش  أنّ  إىل أرشنا وسبق أنْ 

ل ما ُيتلّقى وآخره؛ حرًصا يكون أوّ  ه أراد أنْ من خامتتها، وكأنّ 

بيع  مله.منه عىل ما حَي  وهذا النّوع من األخذ واقٌع يف الرُّ

ا عىل أّن الّشاعر رّبام َعَدل عن  األدنى، ولكنّه يعطي مؤرّشً

ن ذلك عنونته ومِ  لسبٍب ما. -يف مكان األخذ–الذي اعتاده 

ب ، وقد ورد هذا املركّ "األخي احلّب "عاته بـإحدى مقطّ 

 (331، ص4972، )اخلورّي : الوصفي يف خامتتها إذا يقول

ـــبِّ يف َأوّ  ـــُبالت احلُ ـــهِ ُق  ل

 

 األَخـيْ  هي زاُد النَّفِس للُحـبِّ 

ورّبام لفت انتباه الّشاعر، بعد فراغه من قصيدته، ذلك     

الّتضادُّ الذي احتضنه البيت األخي، وهو تضاد  يعكس 

العالقة بني ذلك النرّس املنهك وفرخي الّطي الصغي 

 النّاعمني؛ كلُّ ذلك اّتكاء عىل الّصورة االستعارية. ومن ذلك

املأخوذ من خامتتها:  "جىيا نسيم الدُّ "عنوان قصيدته 

 (216، ص4972 ،)اخلورّي 

َجى  يا َنسيَم الدُّ

 احلَريَر 



 ...دراسة أسلوبّية: العنواُن يف شعِر األخطِل الصغي: عبد الرمحن بن صالح اخلميس ، وعبد العزيز بن عبد اهلل أبا اخليل
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ْج!...  مَتَوَّ

 
ِ
 َأطيُب املاء

  ما سقاُه الَغامُم...

عد مع جى الذي مل يَ لنسيم الدُّ  ها، بوٌح والقصيدة، كلّ 

 يف وسطاعر له الّش  فرّس استحضارَ اعر سواه؛ وهو ما يُ الّش 

 ،)اخلورّي عنواهنا. ا وجعله قصيدته كام استحرضه يف خامتته

، 2006،( و)اخلورّي 412، 439، 448ص ،4972

 (39ص

 

 ة.العالقة املعنويّ 

تقوم هذه العالقة عىل اختيار العنوان من يشء مرتبط 

ء مذكوًرا يف يكون هذا اليّش  دون أنْ من بالقصيدة ذاهتا 

 صيب األقّل هذه العالقة عىل النّ  القصيدة. وقد حازْت 

اعر يميل الّش  من جمموع العناوين، مشيًة إىل أنّ  %(2545)

ه، يتار عناوينه من القصيدة أسلوًبا ومعنى، وإىل أنّ  إىل أنْ 

ه ال جيد ذلك لكنّ  ،ّمل عنوانه معنى بطريقة ماحُي  ام، أراد أنْ ربّ 

نشئه بعد صنع عنوانه بأسلوب يُ يَ  فيميل إىل أنْ  ؛يف قصيدته

من املرتبط بالقصيدة ؛ قصًدا إىل ذلك اليّشء والدة جتربته

. وباستقراء العناوين، من هذا النّوع، هدف رآهأجل حتقيق 

بدا أّن الّشاعر يكون جمذوًبا إىل عنرص ما )الّزمان، املكان، 

شخصّية ما، املوضوع، الّصورة الّشعرية( فيجعل منه عنواًنا 

ع من األخذ حييل إليه بطريقة غي مبارشة. وبعرض هذا النّو

بيعيات( بدا ما ييل:  عىل مقياس )الرُّ

إىل موضوٍع ما  -من هذا النّوع-أوالً: أّن إحالة العنوان 

بيع األعىل.  أو صورٍة ما، قد جاءت يف الرُّ

إىل زماٍن ما أو  -من هذا النّوع–ثانًيا: أّن إحالة العنوان 

بيع األدنى.  مكاٍن ما، قد جاءت يف الرُّ

اعر، يف بنائه العنوان من هذه النّوع، ويعني ذلك أّن الّش 

كان مشغوالً أكثر بموضوع القصيدة أو بصورة شعرّية، وأّنه 

أراد أن يلفت إىل ذلك بطريقة غي مبارشة. ويعني، أيًضا، 

ضعَ  انشغال الّشاعر بعنرصي الّزمان واملكان يف بنائه 

بشكٍل  العنوان من هذا النّوع، وأهّنام إذا شغاله فإّنه يعنون هبام

مبارش؛ فيكون العنوان حينئٍذ من النّوع ذي العالقة األسلوبية 

 املعنوية.

العناوين التي لفت فيها الّشاعر إىل صورٍة ن نامذج ومِ 

، 2006 ،)اخلورّي , "املسلول"قصيدته التي عنواهنا  شعرية،

 ى، من أكثر من بيت؛ كقوله:( وقد أخذه، معنً 403ص

 حسناُء أيَّ فتـًى رأْت َتِصـدِ 

 

 َقـتىل اهلَـوى فيهـا بِـال َعــددِ 

 وقوله يف خامتتها: 

 هـوًى  ببنـِت  هوًى  هذا قتيُل 

 

ــدِ  فــإذا مــررَت   بأختهــا فِح

اعر، وتدور حول تأمله عشًقا والقصيدة إحدى طوال الّش  

ي  املسلول عىل قلبه التي كانت كالّس  "سلمى"من حمبوبته 

ون من العنونة، ن شواهد هذا اللّ فوق ما فعل به املشيب. ومِ 

: ا يف بيتيهنى املعنى ممّ ؛ وقد بَ "اويباب الذّ الّش "قصيدته 

 (469، ص2006 ،)اخلورّي 

 يالُم الورُد اجلنُّي إذا جــَـــأَ 

 وإذا كاَن ُعمـرُه بعـَض يـومٍ 

 

امِل يف وَ  ــ َّ رحيـُق اجل ـهَج ـ  ناتِ

ــه بوُل يف ورقاتِ ــذُّ ــى ال  ومتشَّ

شاعر الشباب دمعة عىل "وقد قّدم لقصيدته بقوله:  

أكرب، سبب اختياره  ، وهنا يّتضح، بصورةٍ "املعلوف فوزّي 

 نَ ا يف قصيدته الباكية. وعنوَ ذي كش  شيًئا ممّ هذا العنوان الّ 

 ،)اخلورّي : ، وقد استهلها بقوله"املهاجر"إحدى قصائده بـ

 (29، ص4972

 رائٌح ال َترجـعُ  َأشجاَك أنََّك 

 

ــاُن بعــدكَ وَهــ  بَلقــعُ  واَك واألوط

عىل  بكاءً وحيمل العنوان موضوع القصيدة التي جاءت   

ك وترشذم، إليه من تفكّ  ملا آلْت  اوعرًض  ،حال أوطان العرب

حتى ال ُيساط بسوط  ،آثر اهلجرة عىل البقاء فيها الّشاعر وكأنّ 

نتهي فيها كام انتهى أبناء حلظة وحتى ال يَ  وعة كلَّ احلرسة واللّ 

 ،4972 ،)اخلورّي : تعبيهاألندلس يف األندلس؛ أو عىل حد 

 (30ص

ـــَت  هللِ ـــا ومُ مُ  أن ـــًقاغّرًب  رّش

ـاك أَ  ـائد تَ  نـدلُس فهن  ســجعُ القص

 

 زرُع...وأخرى َتـ ذريك عاصفةٌ تَ 

ـان املواهـب يَ   لمـُع!...وهناك لبن

ومن العناوين التي لَفت الشاعر فيها إىل الّزمان أو املكان  

حتت جبل الورد. ضفاف بردى. "عناوينه:  -عىل قّلة ذلك-

( وقد 430، 61، 20م، ص4972, )اخلورّي، "األنقاض

أرشنا قبُل أّن ذلك ال يدلُّ عىل ضع  التفات الّشاعر إىل 

وذلك -هذين العنرصين يف عنونة قصائده بشكٍل عام 

بل  -حلضورها يف العناوين ذات العالقة األسلوبّية املعنوّية

ذات العالقة  عىل أّن الّشاعر ال يلفت إليهام لفًتا يف العناوين

 املعنوية.
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بني العنوان -ة العالقة املعنويّ ويمكن القول: إّن 

م، 4972 ،)اخلورّي ؛ يف شعر الشاعر حارضةٌ  -والقصيدة

كان  ( وإنْ 488، ص2006 ،( و)اخلورّي 437، 435ص

 منه يف عالقتهام معنى وأسلوًبا. حضورها أقلَّ 

 

 املبحث الثاين: ظواهر يف عناوين القصائد:

ة بدراسة ثالث ظواهر؛ هي: شعريّ  هذا املبحُث عنى سيُ 

ة. ة أو اخلربيّ ورة فيه، وبنيته اإلنشائيّ العنوان، ووضوح الّص 

واهر األبرز يف عناوينه؛ كام ا الظّ ألهّن  ؛ام وقع االختيار عليهاوإنّ 

 ة.وبناء عىل األرقام اإلحصائيّ  ،بدا لنا

 

 ة العنوان.شعريّ 

منذ  حديًثا، بل هو متجّذرٌ ة( مفهوًما عريّ ليس مفهوم )الّش 

سم بوسائل حماكاة تتّ "عر: القدم؛ فقد قال أرسطو عن الّش 

نفرد؛ وهي: اإليقاع واالنسجام تمع وقد تَ ثالث، قد جَت 

فظة ( وقد وردت هذه اللّ 10، ص4973، )بدوّي  ."غةواللّ 

( 55، ص2001 ،)اجلرجاينّ . ا يف تراثنا العريب القديمكثيً 

، 420، 89، 74، 28، 44ص ،4986 ،و)القرطاجنّي 

 اقد الغريبّ فقد اقرتنت بالنّ  ،ا يف العرص احلديث( أمّ 327

ذاته هو  يف حدّ  العمل األديبّ  ى أنّ أذي ر)طودوروف( الّ 

ة، فام تستنطقه هو خصائص هذا اخلطاب موضوع الشعريّ "

 (42ص ،4990). "ذي هو اخلطاب األديبّ الّ  وعّي النّ 

ق قّ قنيات التي حُت برز التّ ن أة مِ ورة األدبيّ الّص  عدُّ وتُ 

ي حدث لفتة تدعو املتلقّ نزاح داللي ا لتُ ة وذلك حني تَ عريّ الّش 

 داللّ  حينئٍذ من توافٍق  لها؛ وال بدّ إىل الوقوف عندها وتأمّ 

وافق بام ال فخرق هذا التّ ، وبالتّ حوّي كيب النّ يتوازى مع الرّت 

ا عن انزياًح دث عدوالً أو حوي حُي كيب النّ ال ينسجم مع الرّت 

 )املسدي،. قديم واحلذف...إلخكيبي األصيل؛ كالتّ مط الرّت النّ 

 (463، ص4982

غي يمكن عناوين األخطل الّص  وعليه، يمكن القول: إنّ 

اللة األوىل تقسيمها إىل قسمني: عناوين مبارشة حتمل الدّ 

نه من انزياح ي، وأخرى غي مبارشة بام تتضمّ اهرة للمتلقّ الظّ 

ا األوىل فقد ل. أمّ أمّ ي إىل الوقوف والتّ ملتلقّ وعدول يدفع ا

اعر، بينام %( من جمموع عناوين الّش 1849ما نصيبه ) نالْت 

وع %( نصفها تقريًبا حتول إىل هذا النّ 5444نالت األخرى )

بعد قراءة القصيدة أو جزء منها. وتشي هذه النسب 

ناء نص  عناوينه ب أكثر من اعر قد بنىالّش  ة إىل أنّ اإلحصائيّ 

جديد يف عنونة ه يف ذلك يسعى إىل التّ ة، وإىل أنّ ذا مسحة شعريّ 

ورّبام ساند  القصائد إذا ما وضعناه يف عرصه الذي عاش فيه.

بيعيات(، الذي استهدف  هذا الرأَي ما انتهى إليه مقياس )الرُّ

الّصور البالغّية يف النّوع الّثاين، فقد جاءت الّصورة الّتشبيهيّة 

بيع األدنى، بينام جاءت الّصورة واملجاز املرس ل يف الرُّ

بيع األعىل؛ وهي الّصورة األكثر قدرة عىل  االستعارّية يف الرُّ

 الّتجديد بإجياد عوامل شعرّية ال تكون إالّ هبا.

ل بالعناوين التالية: وع األوّ لنّ ويمكن الّتمثيل عىل ا

فدى  -ماذا أقول له -ُعمر وُنعم -إىل امرأة -مرحًبا مرص"

، 64ص ،4972،)اخلورّي ؛ "عروة وعفراء -للبنان نفس

ا ( إذ إهّن 67، 53، 11ص ،2006 ،( و)اخلورّي 416، 81

يل،  حني حُت ي إاّل عىل ظاهرها )مبارشة( ال تستوق  املتلقّ 

ة تبدو مع قراءة القصيدة مع بقائها يف أحياًنا، إىل داللة رمزيّ 

والعالئق بني  دائرة املبارشة؛ فالعنوان ذاته ذو داللة مبارشة

 لهمثيل مكن التّ اين، فيُ وع الثّ ا النّ ة. وأمّ كلامته عالئق طبيعيّ 

صفحة  -جنون املوت -سناحلُ  أرّق "الية: بالعناوين التّ 

بالت قُ  -امءوت موهبة الّس الّص  -رياح سفينتي -بيضاء

 ،)اخلورّي , "باب الذاوي...الّش  -اجلبل امللهم -اهلوى

 ،2006 ،و)اخلورّي ( 339، 300، 412، 25، ص4972

وغيها من العناوين التي  (469، 445، 402، 19ص

ة ي قبُل؛ ملا بني كلامهتا من عالئق غي طبيعيّ ستوق  املتلقّ تَ 

تنقطع عملية  لئالّ  ؛شفراهتا تستدعي البحث عنها وفّك 

ي الشاعر خالل القصيدة. ومع قدرة املتلقّ  بينه وبنيواصل التّ 

يه القصيدة، يكون قادًرا عىل لقّ عىل إجياد تلك العالقة، ثم ت

 عالئق إىل -العنوان كلامت بني–حتويل العالئق غي الطبيعية 

 ع به من قوة اخليال.ة بمقدار ما يتمتّ طبيعيّ 

 

 ورة يف العنوان.وضوح الّص 

قضية ضاربة يف أعامق  -عريف الّش -الوضوح والغموض 

 (1، ص4972 ،)اآلمدّي , اث العريبالقدم يف الرّت 

 ،4978 ،( و)اجلرجـاينّ 40، ص2003 ،و)املرزوقّي 

( حتى 472، ص4986 ،( و)القرطاجنّي 418-439ص

قاد إىل اإلدالء برأُّيم فيها. ة التي تدفع النّ أشبه بالقضيّ  بدْت 
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وقد انقسموا يف ذلك إىل مذاهب؛ فمنهم من دعا إىل 

ة يف ذلك داللة عىل قوّ  عمية ورأوا أنّ الغموض إىل درجة التّ 

عر قيض فرأى جودة الّش منهم من دعا إىل النّ  عر، بيد أنّ الّش 

ط آخرون يف هذا املوضوع. وقد وضوحه، بينام توّس  بدرجة

 عر اجلاهيلّ اجتاه الّش  إىل أنّ  ذهب منظرو األدب العريبّ 

ة، ومن هنا تبلور يعتمد عىل احلسيّ  ذو تأثي واقعّي  انطباعّي "

متيل إىل  عر اجلاهيلّ ة الّش كفّ  الذي يرّجح أنّ  قدّي املذهب النّ 

( 44، ص4999 ،)العطوّي , "اإلضاءة والكش  والوضوح

ر البيئة أصدق من احلياة؛ فصوّ "ته مادّ  ه قد استمدّ  أنّ علاًم 

 ال خفاء فيه، بسيط ال غلوّ  تصوير، وهو تصوير واضح جيلّ 

، 2004، )اجلبورّي  "عقيدفيه، بعيد عن املبالغة والتّ 

قاد املعارصين مالوا إىل النّ عراء وبعض الّش  ولكنّ  .(499ص

( بل 788، ص2007)منور، , عرّي الغموض يف العمل الّش 

إسامعيل، (, عرمات جودة الّش ه أحد مقوّ ن رأى أنّ منهم مَ  إنّ 

( وانعكس ذلك حتى عىل العنونة التي هي 487، ص4966

ة يف إيضاح عريّ ورة الّش سهم الّص العتبة األبرز للقصيدة. وتُ 

ورة واملقاربة فّضل القدماء وضوح الّص  املراد أو عدمه، وقد

ة؛ وعىل ذلك بنى املرزوقي رؤيته يف شبيه خاّص فيها، ويف التّ 

شبيه وعيار املقاربة يف التّ "شبيه: عر حني قال عن التّ عمود الّش 

. "عند العكس قدير، فأصدقه ما ال ينتِقُض الفطنة، وحسن التّ 

 (44ص ,2003 ،)املرزوقّي 

ا نحو إىل الوضوح؛ إمّ غي تَ لّص وعناوين قصائد األخطل ا

 -عام بشكلٍ -أويل فيها ا عناوين مبارشة ال جمـــال للتّ ألهّن 

ة تقوم فيها عىل صورة ظاهرة واضحة. وقد عريّ الّش  نّ وإما أِل 

مع وضوح  عىل عناوين ذات طابع شعرّي  سبقت أمثلةٌ 

لمة يف يا ظُ "ن ذلك ة؛ ومِ ة أسلوبيّ عنويّ معالقة ب ورة فيهاالّص 

 (26ص ،4972 ،اخلورّي (: ، إذ أخذه من قوله"خاطري

 يا ُظلمـًة يف خـاطري مثُلهـا

 

ــاْح  ــذا اجلَن ــَ  ه ــا أكث  هللِ م

ه اعر وترّددَ الّش  اته حيةَ ب حيمل يف طيّ وهو عنوان مركّ  

يل يف صحراء قاحلة؛ فاندفع ن أتى عليه اللّ ه ضياع مَ وضياعَ 

لمة. ومن ذلك ة الظّ ن شدّ ًبا مِ ه املكتوب متعجّ يندب حظّ 

كئ عىل صورتني: ذي يتّ الّ  "أنا ناي اهلوى"عنوان قصيدته 

ة؛ وها صورتان واضحتان ال غموض ة واستعاريّ تشبيهيّ 

يان أكثر بعد قراءة القصيدة التي كانت خطاًبا فيهام، وتتجلّ 

ره معاناته مع اعر إىل ذلك الطائر الذي ذكّ ن الّش ًها مِ موّج 

 ،)اخلوررّي : ي ما هو إال يشء منهه نايه والطّ اهلوى، حتى كأنّ 

 (413، ص2006

ــ  أنا ناُي اهلـوى الـذي اخـرتَع الل

 

 ـُه وأنَت الفريُد ِمن إنشادي

يف  بارزٌ  اعر ظاهرٌ اجلملة، فالوضوح يف عناوين الّش وب  

يت يف عيونه خرب، روحي فدى الوردة، غنّ "ن مثل: شعره؛ مِ 

بيعا، م الغزل، لبس اخلري  بك الرّ ق اجلريح، جفنه علّ للرّش 

ا املوتى، مس، غاية الورد، صٍه أُّّي سور، احلاملون الّش وكر النّ 

، 16، 13، 31، ص4972 ،)اخلورّي  ."أغضاضة يا ورد؟

، 429، ص2006 ،( و)اخلورّي 286، 280، 410، 86

491 ،440) 

 

 ة.ة واخلربيّ نية العنوان اإلنشائيّ بُ 

، يف قسمني: خربّي  تنحرص األساليب التي نستخدمها

ون البالغيّ  ويعّرُف  ،(43، ص2004 هارون،) وإنشائّي 

دق والكذب لذاته... واملراد تمل الّص ما حَي "بقوهلم:  َل األوّ 

بصدق اخلرب مطابقته للواقع... واملراد بكذبه عدم مطابقته 

ما "اين بقوهلم: ويعّرفون الثّ  (55، ص4999 ،اهلاشمّي ) ,"له

والكذب لذاته... فال ُينسب إىل قائله صدق دق تمل الّص ال حَي 

 (69ص ،4999 ،)اهلاشمّي  ."أو كذب

عىل  ة إىل غلبة األسلوب اخلربّي وتشي األرقام اإلحصائيّ 

 اعر عناوين قصائده؛ إذ بلغْت ة يف بناء الّش األساليب اإلنشائيّ 

 اعر، بينام بلغْت %( من جمموع عناوين الّش 78) حوالاألوىل 

شي هذه وتُ  .%( تقريًبا22ة )ساليب اإلنشائيّ العناوين ذات األ

 ، عنرَص ستبعد يف اختياره العنوانَ اعر كان يَ الّش  سب إىل أنّ النّ 

، وما يف بعضها من لبّي املخاطبة التي يستدعيها األسلوب الطّ 

 ي أنْ يكون العنوان خرًبا وللمتلقّ  ميل إىل أنْ ه يَ ، وأنّ توجيه

ورّبام  ي بطريقة أخرى.املتلقّ تربه؛ ليكون بذلك قد أرشك َي 

ساند ذلك مدى حضور األساليب الّطلبية التي ُأخضعت 

بيعّيات( إذ يّتضح وقوع األساليب:  الّتمني "ملقياس )الرُّ

بيع األدنى، ووقوع  "والنّهي واالستفهام يف  "النّداء"يف الرُّ

بيع األعىل؛ والنّداء، يف معناه احلقيقّي، ال يتجاوز إرشاك  الرُّ

تلّقي بَلْفِت انتباهه إىل ما سيقال دون أن يتضّمن توجيًها امل

بفعٍل أو ترٍك أو نحوه إالّ وفق ما حيمله جواب النداء )طلبّي 

بيع  أو خربّي(. وعليه، فأسلوب النّداء، الذي جاء يف الرُّ

األعىل، ال يبعد عن األسلوب اخلربّي بالنّظر إليه من هذه 
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جيه املتلّقي إىل يشء أكثر من الّزاوية، وليس فيه تدّخاًل بتو

 دعوته إىل جذب الّسمع.

سيجد فارًقا  -بعبالطّ –ي مثيل؛ فاملتلقّ ضح هذا بالتّ ويتّ 

اجلدول الوديع، اهلوى "ة من مثل: بني العناوين اخلربيّ 

, "بى، اجلايبّ بلة األوىل، زاهرة الرّ ها، القُ باب، هند وأمّ والّش 

، 33ص ،2006 ،و)اخلورّي  (39، ص4972 ،)اخلورّي 

قوم عىل األسلوب ( واألخرى التي تَ 480، 425، 402، 17

أنت،  ْش قلبي، أترى يذكرونه، عِ  إنّ  مْ نَ "من مثل:  اإلنشائّي 

له،  ق املجدُ ، يا عاقد احلاجبني، يا جهاًدا صفّ ؟أين عيناك

، 413، 70ص ،4972 ،)اخلورّي ؛ "عودوا إىل تلك القرى

ففي ( 481، 465، 414ص ،2006 (، و)اخلوري،261

ي أمام طرفني أحدها ة يكون املتلقّ األساليب اإلنشائيّ 

رف اآلخر الذي ًها منه إىل الطّ اعر، ويكون اخلطاب موّج الّش 

 اعر. غي أنّ ياطبه الّش  نْ يتل ، حقيقة وختّياًل، باختالف مَ 

ام هو مع ما حيويه العنوان من ي، إنّ سبة للمتلقّ فاعل هنا، بالنّ التّ 

فموقع  ،جدت، أّما يف اخلطاب نفسهوُ  ة، إنْ صورة شعريّ 

؛ وبالّذات يف أسلوب ج وحسبي فيه كموقع املتفرّ املتلقّ 

فعىل العكس من ذلك؛ إذ  ،ا يف األسلوب اخلربّي . أمّ النّداء

عطي ه، مع غياب عنرص اخلطاب فيه ودوره يف احلركة، يُ إنّ 

إصدار ام ل وربّ أمّ فكي والتّ ظر والتّ ي جماالً يف إعادة النّ املتلقّ 

اعر قد مال إىل الّش  ة. ونحسب أنّ رأي فيه من زاويته اخلاّص 

ي ، يف عنونة قصائده، رغبة يف إعطاء املتلقّ األسلوب اخلربّي 

حرّية أكرب وفسح املجال له بدًءا من هذه العتبة التي عليها 

 معول كبي يف اجلذب.

 
 اخلامتة

اء ن أبرز شعرغي( مِ )األخطل الّص  ارة اخلورّي بّش  عدُّ يُ 

 عر العريبّ جديد األوىل يف الّش لبنان الذين عاشوا فرتة التّ 

جديد؛ عنونته لقصائده أحد مظاهر هذا التّ  عدُّ احلديث. وتُ 

 سبًبا يف اختيارها موضوًعا هلذا البحث الذي انتهى ن ثمّ ومِ 

 :اآلتيةتائج إىل النّ 

اعر وعناوينها، وهي ذات مة عالقة بني قصائد الّش أوالً: ثّ 

األوىل  ة فقط. وقد حازِت ة، ومعنويّ ة أسلوبيّ معنويّ مظهرين: 

%( 7145العناوين املنتمية إليها ) نسبةُ  اعر، وبلغْت الّش  عنايةَ 

 اعر.من جمموع عناوين الّش 

اعر ة يف اختيار الّش ة األسلوبيّ العالقة املعنويّ  ثانًيا: بدِت 

بة عىل العناوين املركّ  مِت عنوانه من القصيدة ذاهتا، وتقدّ 

اعر إىل بعض الّش  ى املفردة؛ األمر الذي يعني انجذاَب األخر

 ورغبة يف عنونتها هبا. -يف قصائده-األساليب واجلمل 

بيعيات( ةسب اإلحصائيّ النّ  ثالًثا: أظهرِت   )مقياس الرُّ

وع، إىل أخذها من اعر، يف عناوينه التي تنتمي هلذا النّ ميل الّش 

 ها.، بينام قّل أخذه من خوامتخاّصةالقصيدة  وسط

جحت عناوين القصائد بني كوهنا مبارشة رابًعا: تأرّ 

شعرية اعر من صور بام أودع فيها الّش  وذات طابع شعرّي 

بيع  نالت الّصورة االستعارية نصيب األسد بمجيئها يف الرُّ

بيعيات ؛ األمر الذي عكس عرص األعىل وفق مقياس الرُّ

 األسلوُب جديد الذي عاش فيه. وغلب يف بنائها حول والتّ التّ 

نيت عليه العناوين التي بُ  نسبةُ  ؛ إذ بلغْت عىل اإلنشائّي  اخلربّي 

فكي %( األمر الذي أسهم يف إرشاك القارئ يف التّ 78)

ي خلطاٍب بني يكون يف زاوية املتلقّ  بدالً من أنْ  ،أملوالتّ 

. وقد عّزز ذلك أّن حضور النّداء، بمعناه األصيّل يف طرفني

من األساليب الّطلبية؛ إذ جاء يف معظمه، غلب حضور غيه 

بيع األعىل؛ األمر الذي يؤّكد عىل بقاء إرشاك القارئ يف  الرُّ

 الّتفكي والّتأمل دون تدّخل من الّشاعر.
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 ملحق إحصائّي 

 (4جدول)

 عالقة العنوان بالقصيدة

 نسبتها املئوّية من عدد قصائد الشاعر نوع العالقة

 %7145 األسلوبيّة املعنوّيةالعالقة 

 %2545 العالقة املعنوّية

 (2جدول )

 بناء عناوين القصائد )خاص بالعنوان ذي العالقة األسلوبيّة املعنوّية(

 العنوان املركب العنوان املفرد

4241% 8746% 

 (3جدول )

مكان العنوان يف القصيدة )خاص بالعنوان ذي العالقة األسلوبيّة 

 املعنوّية(

مكان العنوان يف القصيدة 

 )مرتبة تصاعدّيًا(

النسبة من جمموع العناوين ذات العالقة 

 األسلوبيّة املعنوّية

 ملحوظة النسبة

 %248 مطلع القصيدة وخامتتها مًعا
 واقعان يف الربيع األدنى

 %4143 خامتة القصيدة

 - %3944 مطلع القصيدة

 األعىلواقع يف الربيع  %1348 أثناء القصيدة

 (1جدول )

 الروابط بني العنوان والقصيدة )خاص بالعنوان ذي العالقة املعنوّية(

الروابط 

مرتبة 

 تصاعدي ا

 الصورة املوضوع الشخصيّة املكان الزمان

 %3142 %27 %2142 %4448 %248 النسبة

معظم الربيع األدنى يف احلقلني 

 2و4

معظم الربيع األعىل 

 يف احلقل اخلامس

 (5)جدول 

 شعرّية العنوان

 نسبته نوع العنوان

ا(  نوع الصورة الشعرّية )مرتبة تصاعدي 

جماز 

 مرسل
 استعارة كناية تشبيه

العنوان 

 املبارش

)ال يتضّمن 

صورة 

 شعرّية(

1849% - - - - 

العنوان غي 

 املبارش

)يتضّمن 

صورة 

 شعرّية(

5444% 0% 848% 4943% 7449% 

 الربيع األدنى
الربيع 

 األعىل

 (6جدول )

 العنوان اخلربّي، واإلنشائّي الطلبّي 

نوع 

 العنوان
 نسبته

ا(  األساليب الطلبيّة )مرتبة تصاعدي 

ي
نه
ال

ي 
من
الت

ام 
فه
ست
ال
ا

 

مر
أل
ا

اء 
ند
ال

 

 - - - - - %78 اخلربّي 

اإلنشائي 

 الطلبّي 
22% 0% 0% 

444

8% 

2641

% 

644

8% 

معظم الربيع األدنى يف 

 2و4احلقلني 

الربيع معظم 

األعىل يف احلقل 

 اخلامس

 املصادر واملراجع

مقاربة "(. عتبات النص األديب 2043ابن الدين، بخولة )

-403(, 4)4جملة سامت، جامعة البحرين، سيميائية.

443 . 

الدين املنارصة  عزّ "ة العنونة (. شعريّ 2044أمحد، حيدر )

ة، سلسلة الدراسات .جملة اجلامعة اإلسالميّ "نموذجاً 

 .4236 -4207(, 2)49 ،اإلنسانيةّ 

(. 4990أمحد، فاروق عبدالعظيم. وزغلول، حييى سعد )

 مبادئ اإلحصاء. )د.ت(. بيوت: مطابع األمل.

املعارص قضاياه  (. الشعر العريبّ 4966الدين ) إسامعيل، عزّ 

، القاهرة: دار الفكر (3ط ).واملعنويةّ  وظواهره الفنيةّ 

 .العريبّ 

(. املوازنة بني أيب 4972)هـ( 374ت)  القاسماآلمدي، أبو 

يد أمحد صقر: (. حتقيق: الّس 2)ط .متام والبحرتّي 

 القاهرة، دار املعارف.

(. داللة العنوان وأبعاده يف موتة 4999بادي، إبراهيم ) 

 410-443(, 26)3 جملة املدى، سوريا، الرجل األخي.

ة (. تعليق حممد العمري. البالغ4999بليث، هنريش )

. "نحو نموذج سيميائي لتحليل النص"واألسلوبية 

 )د.ت(. بيوت: أفريقيا الرشق.

يف ة (. شعرية النصوص املوازي2007بوغنوط، روفية )

مة لقسم قدّ ادي. رسالة ماجستي مُ اهلل محّ  دواوين عبد

ية اآلداب واللغات، جامعة ة وآداهبا بكلّ اللغة العربيّ 

 ، قسنطينة، اجلزائر. منتورّي 



 47هـ(4112م/2024جامعة امللك سعود، الرياض ) (،3، ع )(33) ، مجاآلدابجملة 

(. العنوان يف الشعر العراقي 2040، ضياء رايض )امرّي الث

ة يف اآلداب . جملة القادسيّ "أنامطه ووظائفه"املعارص 

 .29-43(, 2) 9 ،والعلوم الرتبويةّ 

 خصائصه وفنونه. (. الشعر اجلاهيلّ 2004، حييى )اجلبورّي 

 سالة.سة الرّ (، بيوت: مؤّس 9)ط 

( أرسار 4978)هـ( 174ت ) القاهر ، عبداجلرجـاينّ 

بيوت: دار  يد حممد رشيد رضا،البالغة. حتقيق: الّس 

 املعرفة.

(. دالئل 2001)هـ( 174ت) القاهر اجلرجاين، عبد

(، تعليق: حممد حممود شاكر، القاهرة: 5)ط  اإلعجاز.

 مكتبة اخلانجي.

. "قراءة أسلوبيةّ " وينّ (. شعر الربدّ 2001، سعيد )اجلريرّي 

 رش.دراسات والنّ حرضموت: دار حرضموت لل

(. العنوان وسميوطيقا االتصال 4998) ار، حممد فكرّي اجلزّ 

 ة العامة للكتاب.. القاهرة: اهليئة املرصيّ األديبّ 

عتبات النص البنية  (.4996الفتاح ) ، عبداحلجمرّي 

 ار البيضاء: رشكة الرابطة.والداللة. الدّ 

(. سيمياء العنوان القوة 2005حسني، خالد حسني )

زكريا تامر نموذجًا.  "النمور يف اليوم العارش"لة والدال

-319(, 1-3)24 بحث منشور يف جملة جامعة دمشق،

363. 

(. مقاربة العنوان يف الشعر العريب 4996، مجيل )محداوّي 

احلديث واملعارص. رسالة مقدمة لنيل دبلوم الدراسات 

العليا يف األدب العريب احلديث واملعارص، كلية اآلداب 

، تطوان، املالك السعدّي  وم اإلنسانية، جامعة عبدوالعل

 املغرب. 

جملة عامل  (. السيميوطيقا والعنونة.4997، مجيل )محداوّي 

 .442-79(, 3)25الفكر، وزارة الثقافة، الكويت، 

، (2ط )(. السيموطيقيا والعنونة.2020، مجيل )محداوّي 

 تطوان: دار الري .

يف روايات،  املوازّي  ص(. مقاربة النّ 2004محيش، بنسامل )

أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة حممد 

 األول، وجدة، املغرب. 

، (2)(. شعر األخطل الصغي، ط4972، بشارة )اخلورّي 

 . بيوت: دار الكتاب العريبّ 

(. اهلوى والشباب. دمشق: 2006، بشارة )اخلورّي 

 .ةمنشورات وزارة الثقافة السوريّ 

الرمحن  يف أعامل عبد ص املوازّي (. النّ 2040د )، حممّ دريدّي 

مت الرسالة استكامالً ملتطلبات درجة دّ . قُ مني  األدبيةّ 

راسات العليا ة وآداهبا بكلية الدّ املاجستي يف اللغة العربيّ 

 يف جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني.

(. العنوان يف النص اإلبداعي 2008رحيم، عبدالقادر )

ة . جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيّ "اعهيته وأنوأهّ "

 بجامعة حممد خيرض، بسكرة، اجلزائر، واالجتامعيةّ 

4(2-3 ,)323- 313. 

مقال  (. مدخل نظري لدراسة العنوان،2041د )رشد، حممّ 

منشور يف موقع ديوان العرب، الرابط: 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article38
941

ال يف بنية الدّ  (. شعريةّ 4995رواينية، الطاهر. )

ة . اجلزائر: معهد اللغة العربيّ د العريبّ االستهالل يف الرّس 

 وآداهبا.

(، بيوت: 45) ط (. األعالم.2002الزركيل، خي الدين )

 دار العلم للماليني.

(. حمارضات يف السيمولوجيا. الدار 4987د )، حممّ الرسغينّي 

 دار الثقافة للنرش والتوزيع. البيضاء:

ة يف الرتاث. )د.ت(  العنونة والعالمة النقديّ  .ة، حليمةالسعديّ 

القادر، قسنطينة.  رسالة ماجستي، جامعة األمي عبد

-http://mohamedrabeea.net/library/pdf/38898f5e
15469927ce31.pdf-922c-41cd-e692 

وازي يف قصيدة حممود درويش (. التّ 2044سلطان، غانم )

بية ة الرّت يّ كلّ  ,. جملة أبحاث"عاشق من فلسطني"

 .34-42(, 2)44ة،األساسيّ 

وان يف القصيدة (. العن4996الرمحن ) السامعيل، عبد

جملة كلية اآلداب بجامعة امللك سعود، الرياض،  ة،العربيّ 

8 (4 ,)63-90. 

ة العنوان يف ديوان مقام (. سيميائيّ 2000شقروش، شادية )

السيمياء ". امللتقى الوطني األول اهلل العيّش  البوح لعبد

، 8-7بسكرة، منشورات اجلامعة، يف  "ص األديبّ والنّ 

 .289-265, نوفمرب

ص (. عتبات الولوج إىل أساليب النّ 2008د )شيخة، حممّ 

ة جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيّ  احلديث. الشعرّي 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article38941
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article38941
http://mohamedrabeea.net/library/pdf/38898f5e-e692-41cd-922c-15469927ce31.pdf
http://mohamedrabeea.net/library/pdf/38898f5e-e692-41cd-922c-15469927ce31.pdf
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-636(, 3) 2 د خيرض، بسكرة، اجلزائر،بجامعة حممّ 

100. 

عر. الّش  (. فنّ 4973)ق م(  381ت )طاليس، أرسطو 

 ، بيوت: دار الثقافة. (2ط )الرمحن بدوي.  ترمجة: عبد

ة. ترمجة: شكري املبخوت عريّ (. الّش 4990طودوروف )

 ار البيضاء: دار توبقال.(، الدّ 2)ط  ورجاء بن سالمة،

ثر. ترمجة: عدنان حممود ة النّ (. شعريّ 2044طودوروف )

 قافة.حممد، دمشق: وزارة الثّ 

مدخل لدراسة "ص (. ثريا النّ 4995الوهاب، حممود ) عبد

ات دار الشؤون منشور . بغداد:"العنوان القصّص 

 ة.الثقافيّ 

ة يف ديوان وشوشات (. دراسة سيميائيّ 2041عتيق، عمر )

جرح للشاعر سائد أبو عبيد. بحث منشور يف جملة 

 .(3)4 سامت، جامعة البحرين،

ط  (. الغموض يف الشعر العريب.4999مسعد ) ،العطوّي 

 بيوت: مكتبة التوبة. (،2)

(، 2)ط التكفي. (. اخلطيئة و4994، عبد اهلل )الغذامّي 

 ، جدة.منشورات النادي الثقايفّ 

ص. (. بالغة اخلطاب وعلم النّ 4992فضل، صالح )

للثقافة والفنون  عامل املعرفة، املجلس الوطنّي  الكويت:

 واآلداب.

(. منهاج البلغاء 4986)هـ( 681ت ) ، حازمالقرطاجنّي 

(، حتقيق: حممد احلبيب بن 3)ط  ورساج األدباء.

 دار الغرب اإلسالمي. بيوت:اخلوجة، 

ن: وزارة 2004ام )قطوس، بّس  (. سيمياء العنوان. َعامَّ

 الثقافة.

 (. العنونة يف شعر غازي القصيبي.2040القنيعي، حسناء )

 (.45482 -45475جريدة الرياض، العددان: )

سمية إىل ة العنونة من عتبة التّ (. سيميائيّ 2043عيل ) جميد،

قراءة يف أعامل عيل عقلة عرسان " ،فضاء املتن الشعرّي 

ة، جامعة بابل. . جملة كلية الرتبية األساسيّ "ةالشعريّ 

 .29-22(, 3)4, أيلول

 احلامسة ديوان (. رشح2003)( 124ي، أمحد, ت )املرزوق

 بيوت: دار الكتب العلمية. . غريد الشيخ،أليب متام

ط  ية واألسلوب.(. األسلوبّ 4982السالم ) عبد املسدي،

 ة للكتاب.الدار العربيّ  طرابلس الغرب: (،3)

دراسة لغوية "(. األسلوب 4992مصلوح، سعد )

 (، القاهرة: عامل الكتب.3. ط )"إحصائية

ة عنوان كتاب الساق عىل (. شعريّ 4999د )املطوي، حممّ 

 الساق فيام هو الفارياق. جملة عامل الفكر، الكويت،

28(4.) 

ية دراسة فنّ "غي (. األخطل الص4964اوي، أنور )املعدّ 

. بحث منشور يف جملة اآلداب، دار اآلداب، "لشعره

   .(6) التاسعة السنة بيوت،

الرابط:

https://aladab.com/sites/default/files/aladab_196
1_v09_06_0002_0005.pdf 

(. دالالت العنوان يف شعر نازك 2045املعوش، سامل )

املالئكة، موقع احتاد الكتاب اللبنانيني. الرابط: 

//www.lebanesewriters.org/study.asp?scatidhttp:

=8&studyid=7&search= 

(. عتبات النص واملسكوت عنه 2044املغريب، حافظ )

. جملة قراءات، جامعة بسكرة، "شعرّي  قراءة يف نّص "

  481-455 .(3)4 اجلزائر،

ة يف (. استلهام الشخصيات اإلسالميّ 2007د )منور، حممّ 

 .رياض: مطابع احلميّض احلديث.ال عر العريبّ الّش 

ة يف النحو (. األساليب اإلنشائيّ 2004) السالم هارون، عبد

 .(، القاهرة: مكتبة اخلانجّي 5)ط  .العريبّ 

جواهر البالغة يف املعاين والبيان . (4999، السيد )اهلاشمّي 

، بيوت: املكتبة والبديع. ضبط: يوس  الصمييلّ 

 ة.العرصيّ 

، مات يف اإلبداع اجلزائرّي (. عال2000احلميد ) هيمة، عبد

 ة الثقافة وجلنة احلفالت.سطي  اجلزائر: مديريّ 

دراسة يف "احلديث  عر العريبّ (. الّش 4998، رشيد )حيياوّي 

 ق.ار البيضاء: أفريقيا الرّش . الدّ "املنجز النّص 

https://aladab.com/sites/default/files/aladab_1961_v09_06_0002_0005.pdf
https://aladab.com/sites/default/files/aladab_1961_v09_06_0002_0005.pdf
http://www.lebanesewriters.org/study.asp?scatid=8&studyid=7&search
http://www.lebanesewriters.org/study.asp?scatid=8&studyid=7&search
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 ، قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة الطائفاملشاركأستاذ األدب والنقد 

 (ـه95/1/9111 ، وقبل للنرش يفـه19/5/9111 )قدم للنرش يف

  

 .ذوو اإلعاقة، أدب، عميان، آفة الكلامت املفتاحية:

هذا املجتمع املختلِفني أو نبذهم،  يعيش املرء يف جمتمع يضم املتشاهبني واملختلفني من األفراد. فإن أمهل :البحث ملخص

ض كيانه للنقص والتفكك، وإْن رَعى النوعني، اكتمل ومتاسك. ومن مهام األدب توجيه الفرد واملجتمع، إن انكرس  تعري

الفرد شدي عضده، وإن انحرف املجتمع، أعاده إىل جادة الصواب؛ فاألدب هو الضمري الذايت للفرد، واألخالقي للمجتمع، 

ل دراستنا التي عملت عىل تتبع صورة ذوي اإلعاقة يف األدب العرب، فوقفت عىل نصوص ذاتية من أعامهلم، وذلك سبي

أظهرت اهنزامهم أمام إعاقتهم وإجحاف جمتمعاهتم، وأخرى بيينت علوَّ مهمهم وجتاوزهم ملحنهم؛ فأصبحوا أبطاًلا يف احلياة 

يف رغبة  -يف كلتا احلالتني-ت وعيه وإنسانيته. وبحثت الدراسة واألدب. ونصوص غريية عكست نكوَص املجتمع، أو أبرز

األدباء وقدرهتم عىل تقديم مفاهيم ومعايري جديدة قابلة للتغيري باستمرار عرب مراحل األدب التارخيية. وتتبعت تطورات 

مع ونشاطهم األدب. تلك املفاهيم، وحمفزات ذلك التطور وأسبابه، وصوره، وخطه الزمني، بام حيقق وجودهم يف املجت

ا  .ويسمو بإنسانية األدب واملجتمع معا
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Abstract. A person lives in a society that includes similar and different individuals. If the society neglects or dismisses the 

different ones, then the society is subject to deficiency and disintegration, but if the society takes care of both types, it  will 
become complete and coherent. A task for the literature a is to direct both the individuals and the society. If an individual is 

broken, the society supports him/her, and if the society diverges from rightness, individuals return it to the right pathway. 

Literature is the self-conscience of an individual and the moral of society. That is what the study follows as it traces the image 
of people of determination in Arabic literature, and examines texts of theirs, which showed their defeat against their disability 

and the prejudice of their societies, and other texts that showed their high ambitions and capabilities of overcoming their 

problems. Hence, they became heroes in life and literature. The texts by others (those that are not self) reflect the society’s 
awareness and humanity. In both cases, the study examined the ability and desire of poets to present new concepts and criterion 

that are constantly changeable throughout the literature history. The study also traced the developments of those concepts as 
well as motives, causes, images, and timelines to elevate the humanity of literature and society together, which accomplishes 

their existence and literary contribution to the society. 

 

 

 

 

  



 19هـ(9111م/1019جامعة امللك سعود، الرياض ) (،3، ع )(33) ، مجاآلدابجملة 

 مقدمة

ىل نبييه ـالم عـصالة والسـفى، والـمد هلل وكـاحل

 وبعد ملسو هيلع هللا ىلص ..  املصطفى

يعكس األدب إحساس الفرد كام يعكس نبض املجتمع؛ 

فإن اعتلَّ الفرد أو املجتمع، ظهر ذلك يف األدب. فاملجتمع 

كالكائن احلي، تتعرض أجزاء منه لالعتالل، فإن أمهل تلك 

رها  ض كيانه للتفكك. وإن قدَّ األجزاء أو أساء معاملتها، عري

ه. وملا وسعى إىل عالجها، استقام وتعافت إنسانيته ووجود

كان األدب يعرب عن الفرد واملجتمع ويوجههام يف آٍن واحٍد، 

ر نامذج املجتمع كافة صحيحها وعليلها،  كان عليه أن يصوِّ

نمطييها وخمتلفها، ففي ذلك معيار مصداقيته وواقعيته. 

ويتوجب عليه بعد ذلك توجيه املجتمع ومعاجلة أدوائه، ويف 

 ذلك معيار إنسانيته وريادته. 

القدم عربي األدب العرب عن أصحاب اآلفات.  ومنذ

وكان يرتاوح دوره بني سلبي يعكس صورهم الفردية 

واملجتمعية كام هي، وإجياب مصحح ملا انحرف من الصورة 

عن املعيار اإلنساين، ومعزز لدورهم يف املجتمع. فظهروا فيه 

بجميع حاًلهتم: مهزومني منبوذين ... أو منترصين معززين 

بأنفسهم، التي مل يِشنها نقٌص، وقدراهتم التي مل فخورين 

تعقها آفة. وًل يمكن هلذه الدراسة حرص النصوص التي 

تناولتهم؛ فهذا يتطلب دراسات موسعة، وجهود متضافرة؛ 

ولذا انتقت الدراسة نامذج شعرية ونثرية قديمة وحديثة، 

ق أو نظرته لذاته، وتطور تلك  متتبعة نظرة املجتمع للمعوَّ

ظرة عرب العصور، من خالل النامذج األدبية التي بلورت الن

انطالقاا من  ،خلق شخصياتموقف األدباء، وسعيهم نحو 

 .مفاهيم ومعايري جديدة وقابلة للتغيري

وتستمد هذه الدراسة قيمتها من أمهية األدب، ودوره 

الريادي يف تغيري املفاهيم الذاتية واملجتمعية، بام حيقق املساواة 

أفراد املجتمع دون متييز، لذا فهو يسعى لتحقيق األهداف بني 

 التالية:

اهلدف األول: أدب، يقف عىل القيمة الفنية لألعامل التي 

ا هلا، أو تلك التي كانت من  اختذت هذه الفئة موضوعا

 إنتاجهم.

اهلدف الثاين: أخالقي إنساين، يبنيي مدى التزام املجتمع  

ير أفراده دون متييز، ويضعه وإخالصه لقيمه وحرصه عىل تقد

 أمام مسؤولياته اإلنسانية جتاه ذوي اإلعاقة.

اهلدف الثالث: اجتامعي، يوجه األنظار إىل هذه الفئة، 

 ويربز دورها يف اإلنتاج، وحيفزهم، ويوايس املحيطني هبم. 

اهلدف الرابع: ثقايف، يبني اختالف نظرة املجتمع إليهم 

، وتطور هذه النظرة مع تطور عرب حقبه التارخيية املتتالية

 اإلنسان وتكامل الثقافات.

وقد أضاء الدرب هلذه الدراسة أعامٌل عربية حول ذوي 

اإلعاقة، فإضافة إىل الكتب القديمة التي خصصت هلم، أو 

خصص بعضها فصوًلا تقصت أخبارهم وأشعارهم، تناول 

 هذا املوضوع دراسات حديثة منها:

( ألمحد الرشبايص، وهو 9156) "يف عامل املكفوفني" -

يتناول األدباء املكفوفني يف العرص احلديث: أخبارهم 

وإنتاجهم وطرقهم يف التعبري، مع الوقوف عىل إنتاج األعالم 

 منهم. 

( للدكتور عبد 9111) "اإلعاقة يف األدب العرب" -

الرزاق حسني، وقد تناول فيه إنتاج املعوقني يف األدب العرب 

 عامة.

احلواس يف شعر العميان، بشار بن برد تراسل " -

ا ( وهي أطروحة ماجستري للباحثة نجود 1096) "نموذجا

عطا اهلل احلوامدة، تناولت الصورة املرتاسلة يف شعر العميان، 

يف شعر بشار بن برد خاصة. هذا إضافة إىل املقاًلت املنشورة 

يف الصحف والنوادي اإللكرتونية التي تناولت املعوقني 

ز عىل األخبار واآلثار، أو تناوًلا جزئياا يركز تناوًلا   شامالا يركِّ

 عىل نوع منهم.

يف تتبع -حسب علم الباحثة–ومل يسبق أن ُكتبت دراسة  

صورة املعوقني وتطورات تلك الصورة يف األدب زمانياا 

 وثقافياا.

هلا  ُمهد وقد تضمنت الدراسة مقدمة وثالثة مباحث،

ونظرة املجتمع إليه؛ ليقف باحلديث عن مصطلح املعوق 

املبحث األول عىل صورة ذوي اإلعاقة يف األدب العرب 

القديم، ثم يتناول املبحث الثاين صورهتم يف األدب العرب 

احلديث، يف حني تناول املبحث الثالث متيزهم وتفوقهم، 

 .ملراجعات وثبْ  لُيصار إىل اخلامتة،

قاا من دور واتبيعت الدراسة املنهج اًلجتامعي، انطال 

األدب واألديب يف تكييف املجتمع وحلِّ مشكالته، وألن 
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الكتابة األدبية رضب من النشاط اجتامعي، فهي انعكاس 

لآلمال واآلًلم والرصاعات اًلجتامعية، وإيامناا من الباحثة 

بدور املجتمع يف تشكل ظاهرة اإلعاقة، كام بينت الدراسات 

املعوقني، وطرقهم يف  الرتبوية، وهو ما تطلب دراسة ظروف

احلياة من أخبارهم ونوادرهم، ثم من أشعارهم من حيث هي 

نتاجهم املعرب عن آماهلم وآًلمهم، ليستخلص دور املجتمع 

أو الذات يف متيزهم أو إحباطهم، واستعانت الباحثة 

بالدراسات الرتبوية؛ للوصول إىل أسباب اإلعاقة ومعززاهتا 

ف، والنبذ، وُعَقد النقص، أو عالجها، والنظر يف اًلختال

والتحدي ... دون غلوي يف حتميل املجتمع كامل املسؤولية. 

كل ذلك من خالل البحث النظري والدراسة التطبيقية، مع 

اًلستعانة ببعض األدوات اإلجرائية اخلاصة بدراسة 

 (. 1095النصوص وحتليلها )نور اهلدى، 

 واهلل ويل التوفيق.

 متهيد

تستعمل لفئة ذوي اإلعاقة مصطلحات عدة، أشهرها 

ق" : من متنعه عاهة جسدية أو عقلية عن النشاط هوو "ُمعوَّ

ف ميثاق عوق( مادة .1008)عمر،  اإلنساين املعتاد، ، ويعري

 بأهنا:  "اإلعاقة" املعوقني( لرعاية 9110-9180الثامنينات )

أكثر من  تقييد أو حتديد لقدرة الفرد عىل القيام بواحدة أو

التي تعترب من املكونات األساسية للحياة اليومية،  ،الوظائف

مثل القدرة عىل اًلعتناء بالنفس أو مزاولة العالقات 

ويف املجال الطبيعي. وقد  ،واألنشطة اًلقتصادية ،اًلجتامعية

ينشأ العجز نتيجة خللل جسامين حيس، أو عقيل، أو إصابة 

د ت، ترشحيية )سليامن،  ذات طبيعة فسيولوجية أو نفسية أو

  .(95ص 

ق"ويطرح هذا التعريف تساؤًلت عدة: إذا كان   "ُمعوَّ

هو الشخص الذي يعاين من مرض مزمن، جيعله بحاجة 

دائمة إىل اًلعتامد عىل غريه يف تدبر شؤون حياته، فهل يدخل 

يف هذا النطاق ضعاف البرص، ومرىض الرصع، ومرىض 

طان، وأصحاب األمراض السكر، والذبحة الصدرية، والرس

جيعله بحاجة دائمة إىل  -جزئي أو كيل-الذهنية؟ وهل العجز 

اًلعتامد عىل غريه يف تدبر شؤون حياته؟ إن صحي ذلك، فإن ذا 

الساق الواحدة أو العني الواحدة أو الذراع الواحدة، ًل حيتاج 

يف حياته اخلاصة أو العامة إىل مساعدة غريه من الناس، ومع 

ه مع األصحاء، رغم اعتامده ذلك نعترب قاا، وًل نعدُّ ه معوي

(. ُيضاف إىل هذا 9181الكامل عىل النفس. )القباين، 

أصحاب األمراض الذهنية والنفسية، فاألولون يتميزون بأن 

ذكاءهم، وما يرتبط به من اًلستعدادات أقلُّ من املتوسط 

العام ألقراهنم من األطفال بنسبة الذكاء. ويتميز األطفال 

قون  بالتوتر النفيس، والقلق، وفقدان  "وجدانياا"املعوي

قنديل، )اًلتزان، وسوء التوافق النفيس واًلجتامعي. 

( أن اإلعاقة سواء أكانت 9181(. ورأى حنورة )9180

بدنية، أم عقلية، أم وجدانية هلا وجهها النفيس املتمثل يف 

كفي النتائج التي ترتتب عليها. فاإلعاقة البدنية تساهم يف 

ق. كام أن عوي القدرة التي تتحقق من خالل استخدام العضو املُ 

ا، ويف  إصابة أحد مراكز الدماغ، يظهر أثره يف السلوك عموما

 السلوك املتصل عىل وجه اخلصوص.

زين وقد جتعلنا اآلراء املشار إليها نطمئن إىل تعريف  

مصطلح يطلق "( لإلعاقة بأهنا: 9119عيل ) العابدين حممد

أو عاديي  "َسِويي "عىل كلي فرد خيتلف عمن يطلق عليه لفظ 

جسمياا، أو عقلياا، أو نفسياا، أو اجتامعياا إىل احلد الذي 

ا تسمح به  يستوجب عمليات تأهيلية خاصة، حتى حيقق تكييفا

 (. وستتناول الدراسة أولئك الذين169)ص  "قدراته الباقية

ا ابا تَّ كُ حتدوا اإلعاقة، فكانت هلم بصامهتم عىل األدب 

 . ومبدعني، أو نامذج برشية يف األعامل األدبية

إىل  "اإلعاقة"وترجع إحدى نظريات علم اًلجتامع 

املوقف اًلجتامعي؛ فريى أصحاهبا أن األسباب الرئيسة 

لالنحرافات التي تؤدي إىل األوضاع املعوقة، تكمن يف البيئة 

قة حتدث نتيجة وليس  يف الفرد؛ فمعظم مظاهر القصور املعوِّ

للظروف النفسية واًلجتامعية يف حياة الفرد. يضاف إىل ذلك 

أن معظم التعريفات لإلعاقة، تتفق عىل أهنا حالة تشري إىل 

عدم قدرة الفرد املصاب بعجز ما عىل حتقيق تفاعل مثمر مع 

وة بأفراد املجتمع البيئة اًلجتامعية، أو الطبيعية املحيطة، أس

 )سليامن، د. ت(.  املكافئني له بالعمر واجلنس

وعىل الرغم من تطرف هذه النظرية، لكنها ُتويل املجتمع 

ا يف بناء الشخص من ذوي اإلعاقة. ورأى عزب،  دورا

أن مظاهر العجز ًل تكمن يف الفرد ذاته  (9116)والبجريمي 

ليس خاصية ذاتية بحتة(، وإنام هو ناجم عن تفاعٍل  )العجز



 13هـ(9111م/1019جامعة امللك سعود، الرياض ) (،3، ع )(33) ، مجاآلدابجملة 

بني الفرد من ناحية وبني الظروف البيئية من ناحية أخرى. 

 Disabled "الشخص العاجز"ويرتتب عىل ذلك أن مصطلح 

person  يعترب خاطئاا؛ ألنه يشري ضمنياا إىل أن العجز يكمن

 داخل الفرد نفسه، ويتجاهل الظروف املحيطة.

ا إىل تبني موقف املجتمعات من ذوي اآلفات، ويقود هذ

ملا له من تأثري عليهم عامة، وعىل حضورهم يف األدب 

خاصة. والراجح أن احلضارات القديمة كانت تظلم هذه 

الفئة، ففي احلضارة اليونانية يظهر التشدد من فالسفة ُعرفوا 

باحرتامهم لإلنسان وقواه الذاتية، فهذا الفيلسوف أفالطون 

أن  "الفاضلة"( يشرتط عند وًلدة األطفال يف مدينته 9111)

حيمل املوظفون أوًلد الوالدين املمتازين إىل املراضع "

العمومية، حتت رعاية مرضعات يسكنَّ أحياء خاصة، بمعزل 

ا أطفال الوالدين املنحطني وكل األطفال  عن الناس. أمي

املشوهني، فيخفوهنم قاطبة يف مواضع مسترتة جمهولة 

. وهبذا يساوي أفالطون بني األطفال (933)ص  "مهمتالئ

الذين يولدون بعاهة، وبني أطفال سفاح املحارم؛ فيأمر 

ا. ثم ذهب تلميذه أرسطو ) ( 1096برتكهم يموتون جوعا

لتمييز األطفال الذين جيب تركهم "أبعد من ذلك، حني قال: 

من الذين جيب تربيتهم، حيسن أن حتظر بقانون أية عناية 

(، 338-337)ص "ك الذين يولدون مشوهي اخللقةبأولئ

ا  ولعل هذه اآلراء املتشددة من فالسفة، توجه املجتمع توجيها

 . (9) سلبياا جتاه املعوقني

ق نظرة خوف يشوهبا غري  ونظر العرب القدماء إىل املعوَّ

وكانت "(: 9161قليل من اًلزدراء، حتى قال القرطبي )

باملدينة قبل املبعث تتجنب األكل مع أهل  نْ ومَ  ،العرب

وًلن اليد من ا جلَ فبعضهم كان يفعل ذلك تقذرا  األعذار؛

األعمى، وًلنبساط اجللسة من األعرج، ولرائحة املريض 

. ومن ذلك (358)ص  "ربوهي أخالق جاهلية وكِ  ،وعالته

ما روي عن امللك عمرو بن هند حني وفد عليه احلارث بن 

وكان احلارث " (1)"آَذْتنا بِبَينها أسامءُ "دته حلزة ينشده قصي

أبرص، وكان امللك ًل يمأل عينه من رجل به بالء، فأنشده 

( ترك الطفل للهالك: هو التخيل عنه حتى يموت، وهذا الرتك (9

لألطفال املشوهني كان مبدأا معموًلا به يف أغلب بالد اإلغريق )املرجع، 

 (. 337حاشية: 

 "ربي ثاٍو يملُّ منه الثواءُ "( عجزه: (1

ه الطرُب ومَحلُه الرسوُر  من وراء السرت. فلام سمَعها استخفَّ

ه يف  عىل أن أمَر برفع احلجاب، ثمَّ أقعده عىل طعامه، وصريَّ

ره  (.53، ص 9110)اجلاحظ،  "سامَّ

ن تطور احلضارات ومعرفة اإلنسان بالديانات وبالرغم م

، استمرت النظرة (3) الساموية، التي حتضُّ عىل احرتام اإلنسان

رجالا "( من أن 9199السلبية، من ذلك ما رواه الصفدي )

أعمى تزوج امرأة قبيحة، فقالت له: ُرزقَت أحسن الناِس 

ء وأنت ًل تدري، فقال هلا: يا بظراء! أين كان عنك الُبرصا

قيل: إن األعمش كان يقوده النيخعيُّ )وهو أعوُر( ". و"قبيل؟

(. ما دفع 67)ص  "فيصيُح هبام الصبياُن: عنٌي بني اثنني...

بعض الُكتَّاب للتأليف يف فضلهم وفضائلهم، وعىل رأسهم 

الربصان والعرجان والعميان "اجلاحظ الذي أليف 

 ( ليس بغرض التهكم والسخرية، بل9110) "واحلوًلن

لذوي العاهات من الذين  ناصعةا  جيلو صورةا قصد بذلك أن 

د مل تكن عاهاهتم لتحول بينهم وبني تسنح الذرى ، وقد مهي

لذلك برسد شواهد وآثار من أدب العرب القدامى 

واملعارصين له، يف اعتزاز ببعض العاهات والدفاع عنها، 

ح وصدق اًلنتامء. و كان والصعود أحياناا إىل الفخر هبا والتمدي

دافعه لتأليف كتابه أن يبني نظرة العرب يف أدهبم وأشعارهم 

إىل هؤًلء القوم، الذين ُكتبْت عليهم العاهة، وتعاملهم 

اإلنساين الرفيع معهم، بالقول والفعل، اللذين قد يصال حدي 

اإلرساف يف مدحهم هلم بام بدا عليهم من تلك املظاهر، أو 

 هذا املوضوع. استرت؛ ففتح بذلك الباب للتأليف يف

ومع تباشري العرص احلديث، وما محله من قيم إنسانية 

بدأت تتغري النظرة النمطية إىل أصحاب اآلفات، لتنحو نحو 

)بدر الدين، احرتام إلنسانيتهم وتقدير دورهم يف املجتمع 

، فأقيمت املؤمترات لدعمهم، وألفت الكتب يف (1097

األدب قدياما . ودونك صورهتم يف (1)أخبارهم وأدهبم

 وحديثاا.

( للعرب موقف عجيب من اًلختالفات الشكلية والعاهات، إذ يمكن (3

مةا للشخص إذا اتسم هبا أرشافهم )اجلاحظ، أن جيعلوا اًلختالف س

9110 :591.) 

)الصفدي ،  "لتحسني حالة العميان"( من ذلك املؤمتر الدويل الرابع (1

ألمحد  "يف عامل املكفوفني"، املقدمة: أ(. ومن الكتب التي ألفت 1091

الربصان "(، والذي يمكن عده صنو كتاب 9156الرشبايص )

 ."والعرجان...
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 ذوو اإلعاقة يف األدب العرب القديم: -أوًلا 

م يف تصوير املجتمع؛ فغطى األدب العرب القديأسهم 

ومن الطبيعي أًلي ُتغفل هذه الفئة، ، جوانبه ومثيل شخوصه

سواء عىل يد أصحاهبا، أو من عايشهم. وانعكس أسلوب 

يصورهم  األديب العام عىل املوضوع، فاألديب الساخر

ا ، بسخرية واجلاد يتناوهلم بجدية مقرونة بنظرة تشاؤمية. وتبعا

ملا تقدم، اختذت صورهتم يف األدب منحيني: منحى سلبي 

متثيل يف ذم اآلفة والسخرية من صاحبها، أو شكوى صاحبها 

منها ومن املجتمع. ومنحى إجياب متثيل يف مدح اآلفة 

 وصاحبها والفخر هبام.

ا : املنحى السلبي-أ رفَض املجتمع أصحاب اآلفات رفضا

وصل إىل حدي الذم والتجريح، فقام بتصنيفهم بحسب 

عاهاهتم، حتى غلبت تلك التصنيفات عىل أسامئهم، فكان 

األعرج، واألعمى، واألحول، واألعشى ... ووصل األمر 

إىل تسمية قوم باسم عاهة سيدهم، أو تلقيب صاحب العاهة 

صفراء أو احليوانات املرقطة بأحد الكائنات كاحلرشات ال

. ومل يقف األمر عند التسمية بل تعدى (9110)اجلاحظ، 

ج  ذلك إىل اهلجاء. ومن ذلك ما روي أن جرير بن اخلََطفيي زوي

ا( ا )أبرصا قائالا  (9)ألنه َرَقاها فأفاَقْت، فهجاُه الُعلبان  ؛ابنته أبلقا

  )الكامل(:

 أخزيت َنفَسك يا َجريرُي وِشنتَها

 

 وَجعلَت بنتَك ُبسلةا لألبلِق 

 (58، ص 9110)اجلاحظ، 

ا عن موقف جمتمع  فالعلبان ُيسمي الراقي )األبلق( معربا

ق عىل شامته بحجة تنم عن اتبع هذا النهج. وغالباا ما يردي املعوَّ 

 ذكاء، كام يف قول أحد الشعراء )الطويل(:  

ا  أيشتُُمني زيٌد بأْن كنُْت أبَرصا

 

 فُكل ُّكريٍم ًل أبا َلَك أبَرُص 

 (67، ص 9110)اجلاحظ، 

فإن الشاعر استخدم لطيفة بالغية وهي  ،وكام يبني

، ليقلب الذم إىل مدح. ومن هذا القبيل ما (1) "حسن التعليل"

روي أن واٍش من بني عجل أراَد اإليقاع بني رجل من قومه 

ها عن عرجه؛ ليثني رأهيا فيه ،وبني حبيبتهِ  "أعرج"  ،فخربي

                                                           

 مغمور أحد أبناء بني عبد الدارم )املرجع(.( شاعر (9

نا َأنيا َقليٌل َعديُدنا  "إىل بيت السموأل: البيت ( حييلنا (1 ُ َفُقلُت هَلا  --ُتَعريِّ

 "إِنَّ الكِراَم َقليُل 

، فأخزت الوايش، وقالت قولةا  لكن املرأة كانت واعيةا

، أثلجت قلب الشاعر، فقال )الطويل(:   حكيمةا

 َوَشى ِبَ واش ٍعنَد ليىْل َسفاهةا 

 

 فقاَلْت لُه ليىْل مَقالَة ذِي َعقلِ 

َها أيني َعِرْجُت فَلَم َْتُكنْ    وخربَّ

 

 (3)جَترَت ُّاملاَلمة َللَِبْغلِ  ََكَوْرَهاء

 وَما ِب َعيٌب للَفتى غري َأننَّي  

 

 َجَعلُت الَعَصا ِرجالا أُقيُْم هبا ِرْجيِل 

 (386، ص 9167)اجلاحظ، 

ويبدو أن الوايش جرَّ الشاعر إىل ردة فعل عنيفة عندما 

شبه كالم املرأة باًلجرتار، وشبه نفسه بالعجل، ولعل يف 

ا بالعيب جماراةا  "عيب للفتى غري أنني وما ب"قوله:  إقرارا

ملجتمعه. وهتاجى بشار بن برد ومحاد عجرد، فلم يؤثير محاد 

 ببشار إًل هجاؤه )اهلزج(:

 دَ القــرْ شــبه ُى يُ َمــوأعْ 

 

ـــ ـــا عَ إذا َم ـــ َي ِم  ردُ الِق

ا بكى ملا سمع هذا البيت  : فِقيل له، ويروى أن بشارا

ولكن  ،ما أبكي من هجائهاد؟ فقال: واهلل أتبكي من هجاء محي 

 ،)األصفهاين ه يراين وًل أراه، فيصفني وًل أصفهأبكي ألني 

ويف البيت ذٌم ِخْلقي، ثم استدراك  (.91/190،   ص 1008

لإليغال يف الذم؛ يف تعبري عن قسوٍة جتاه صاحب اآلفة، 

 (. 9178وعمله عىل زرع ُعَقد النقص فيه )خليف، 

منحى السخرية لدى وقد ينحو الذم لصاحب اآلفة 

، وقد يكون ابن الرومي ) ( من 9111الشعراء اهلزليني خاصةا

يتطري كان و)من هذا الباب وصفه جلاره األحدب، أبرزهم، ف

امنه(  ا )الكامل( وصفا   :ساخرا

 َقَذاُله      ارَ ُعه وغَ أخادُ  ْت قرُص   

 

 ارتبِّص أن ُيصفعَ ه مُ كأنَّ فَ 

 ةا مرَّ  قفاهُ  عْت ام ُصفِ وكأنَّ  

 

                                    اعَ ا فتجمَّ هلَ  ثانيةا وأحسي َ

 (916)ص               

ا؛ إذ قرصت رقبته كام لو أنه  فهو يرسمه رساما كاريكاتوريا

مرتبص أن ُيصفَع، أو كأنام ُصفع أول مرة وترقب الصفعة 

وأعور أصلع )رجل  من سخركذلك والثانية فتجمع خوفاا. 

جعله قائاما مثل قاعد لشدة ما تعرض للقفد ف (،القامةقصري 

 )جمزوء الرجز(: 

 أِقرَصٌ وَعَوٌر  

 

 لٌع يف واحدِ وَص 

           مقبولة ٌ واهٌد َش   

 

 دِ واهِ َش ن ْمِ  ناهيَك 

           َرجل ٍ ن نا عَ نبئُ تُ  

 

 املقافدِ  ستعملِ مُ 

 
                                                           

 ( الورها: احلمقاء )املرجع(.(3
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 القفد فأض أقمَأه 

 

   (9)دِ حى قائاما كقاعِ 

  (118)ص  

وُيرجُع الدارسون سخرية ابن الرومي إىل شخصيته من 

مل يكن قطُّ "جهة، وإىل ظروف عرصه من جهة أخرى؛ إذ 

قوي البنية يف شباب وًل شيخوخة، ولكنه كان حيسي القوة 

قام؛  اليسرية يف احلني بعد احلني، كام حيسي غريه العلل والسي

ر حول فكان إذا مشى اختلج يف مشيته، وًلح للناظر كأنه يدو

. "نفسه أو يغربل، ًلختالل أعصابه، واضطراب أعضائه

( وهذا جيعل الشاعر من العصابيني 17: 9161)العقاد،

الذين أثر اختالل أعصاهبم عىل حركاهتم الظاهرة. يضاف إىل 

ذلك ما كان يعيشه املجتمع آنذاك من تناقٍض، وظلٍم ُيرفع فيه 

اعر وسط الرشيف وحُيطي فيه الدينء؛ فيُسلب حظُّ الش

اًلنتهازيني والوصوليني؛ ما جعل ابن الرومي يشعر بالغربة 

ا من اًلنتقام من الواقع غري  والغبن، فكانت سخريته نوعا

العادل، بالسخرية التي سادت يف ذلك الزمان، فخاطب 

زمانه باللغة التي يفهمها، وقد ساعد تكوينه النفيس عىل 

، دافعت  عن بؤسها بتمزيق ذلك، إذ كانت نفسه داميةا ممزقةا

. هلذا كله كانت (1091)الصفدي، صور اآلخرين دون رأفة 

فيه َيُشكُّ الشاعر باآلخر، وَيُشكُّ بنفسه "سخريُته منفىا 

ة، والسخرية التي  وبالشعر...وبني السخرية احلزينة املري

ا بالكارثة، والسخرية الضاحكة، ينسحق العامل  تعكس شعورا

جم حاجة روحية: املجتمع املحيط ويتفتت، فالسخرية ترت

يسحق الشاعر بالمباًلته وإنكاره، فيسحقه الشاعر بأن 

 (.10-31، ص 9171)أدونيس، "يسخر منه وحيتقره

ومن السلبية: شكوى أصحاب اآلفات من عاهاهتم من 

ناحية، ومن املجتمع من ناحية أخرى، ومما عمق آًلمهم ما 

ر تلمسوه يف أنفسهم من مهة وذكاء وفطنة، قوبل  بالتنكي

واإلجحاف، أو ما كانوا يتمتعون به من طاقة وحيوية قبَل 

يم بن صعصعة  ة، وهذا ما جعل مُهَ َعْطِب العضو أو احلاسي

، الذي حرمه رشاقته وجريه (1)يستعيذ باهلل من العرج 

 كالغزال، فقال )الرجز(: 

                                                           

ْأس ببسط الكف من ِقَبِل الَقفا"((9 )ابن منظور،  "الَقْفُد: َصْفُع الرَّ

 مادة ق ف د(.، 9113

يم بن صعصعة بن ناجية بن عقال، عمي )الفرزدق( الشاعر (1 ( مُهَ

 املعروف.

 الَعرْج 
ِ
محن ِمن ُسوء  أعوُذ بالرَّ

 

 (3) ومن ُُخاٍع   وظالٍع  وعَرْج 

 إن الَقنَا بالفَتى ِجدُّ َسمْج  

 

 (1)وكنت ُكالظَّبِي إذا الظَّبُي َمَعْج 

 (987، ص 9110)اجلاحظ، 

ويف البيت األخري صورة حركية، لظبي يسري مرة يف الشق 

األيمن، ومرة يف الشق األيرس لشدة عدوه، وهو ما توحي به 

ألمهية . ويكثُر شعر التََّشكي عند املكفوفني؛ "معج"كلمة 

ة يف احلياة، ما جعل صالح بن عبد القدوس يرثي  هذه احلاسي

 عينه بقصيدة )الوافر(:

 كوُب السي ني ُا العَ أهيُّ  كِ عزاءُ 

 

 نوُب تَ ب ٌوَ ا نُ ك إهنَّ ودمعُ 

 اا ومَ يَ  دَّ ًل بُ  رينةٍ قَ فكل ُّ 

 

 وُب عُ ها َش نْ لفها عَ إِ  يشعُب َس 

 اعضا بَ  ِك فابْ  َك بعُض  إذا ما ماَت  

 

 يُب رِ قَ  عضٍ بَ  نْ مِ  َض البعْ  إنَّ فَ 

 (918 ص، 9167)عبد القدوس، 

يتوجه الشاعر بعزائه لعينه، ولعل يف تشخيص العني 

وبثها الشكوى دًللة عىل عزلته وعدم وجود َمْن يسانده، 

ا. ويعزز هذا بتصوير عامله املتمثل  واجرتاره ملصيبته وحيدا

ا، يموت بعضها، فيبكيه الباقي.  بنفسه وقد تفرقت كِسفا

لعل أقرب أفراد املجتمع إىل الرجل زوجته، فهي و

سند الرجل وجنده يف معارك احلياة، فإْن ُهزمْت ُهزم. كام 

حصل مع أب املخيش الشاعر الرضير الذي جزع من 

، فأسمعته ما جرحه، (5)خضوع زوجته ملضايقات الناس 

 وزاد من عمق حمنته )بحر الرمل(: 

 ابنايت للعدَ أم ُّ خضعْت 

 

 فمضا قضاءا  اهلل ُإذ قَض 

 اميراا إني ى رَض أعما  ورأْت  

 

 ملٌس بالعَص  ه يف األرضِ مشيُ 

 (1/88، ص 1006)فروخ،  

ويكاد املرء يشعر بحالة التوجس التي يعيشها 

وما يدل عليه  "ملس بالعصا"األعمى يف مشيته من خالل 

التعبري من اتِّكاء األعمى عىل حاسة اللمس بديالا عن 

ه عىل  ياخلريمالبرص. وبدًلا من العصا، كان مع  قائٌد يدلُّ

                                                           

( اخُلامع بالضم: العرج. الُظالع: بضم أوله العرج، وغمز باملشية. القنا: (3

 العصا، واملراد العصا التي يستعني هبا العرجان )املرجع(. 

قِّ  َأن َيْعَتِمَد الَفَرُس عىل إِحدى :املَْعُج ( (1 ُعضاَديَت العناِن، مرة يف الشِّ

 ، مادة م ع مج(.9113األَيَمِن ومرة يف الشق األَيرس )ابن منظور، 

 
( أصيب أبو املخيش بالعمى بعد أن فقأ األمري هشام بن عبد الرمحن (5

، 9185الداخل عينه، بسبب بيت شعر اعتربه هشام تعريضا به )هيكل، 

 (.11ص: 
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. ويصور الشاعر (9)الطريق عىل عادة املكفوفني قدياما 

 وما يتعرض له من حرٍج، فيقول )املنرسح(: حاله، 

 ينإىل قائدي ليخربَ  صغيأ

 

 ينييي ينا عمن حُي إذا التقَ 

 ل السالم وأن ْ أن أعدِ  يدُ أر 

 

 ونِ يف والدي الرشي  ل بنيَ أفِص 

 أنْ ه ُى فأكرَ ما ًل أرَ  سمعُ أ 

 

 مأمونِ  غريُ  معُ ئ والسَّ خطِ أُ 

 

 

 اهِب  عُت جِ عيني التي فُ  هللِ

 

 راا هبا يواتينيدهْ  لو أنَّ 

 هبا ريت ما أخذُت ُخ  لو كنُت  

 

 قارونِ  نوح يف ملِك تعمري َ

 (  931، ص 9179ي،اخلريم) 

وهذا جانب آخر من حياة الرضير، صور فيه الشاعر 

نفسه مع مرشده يف مشهد حركي بتفاصيل حوارية طريفة؛ 

بني فيه حرصه عىل الترصف الصحيح، وخوفه من الوقوع 

باخلطأ أو احلرج، وبالرغم من استعانته بالسمع وقوة 

البصرية، فإنه يشعر بالقصور، واستعان الشاعر بالرمز الديني 

املرتعني  "قارون"و "نوح"استحضار رمزي من خالل 

بدًلًلت السيطرة والغنى، للتعبري عن قيمة البرص يف حياة 

 اإلنسان. 

ة البرص إىل سواد البصرية، كام  وقد يتجاوز السواد حاسي

، الذي عرب (1)حصل مع عيل بن عبد الغني احلرصيي القريوايني 

ا خماتالا جتعل القارئ حيار: هل فقدان البرص  عن املعنى تعبريا

ألقى بظالله عىل نفس الشاعر، فدمغها بالسوداوية، أم أني 

ا؛ ليلتقي الظالم  ا سوداويا تشاؤمه أضاف لفقدان البرص ُبعدا

 احليس بالظالم املعنوي، فقال )الوافر(: 

 وقالوا قْد عِميتَ قلُت كالي 

 

 وإيني اليوَم أبرُص ِمن بصريِ 

 قلبي سوادَ  زادَ العني ِ سوادُ  

 

 ورِ األمُ  همِ  فَ قا عىَل فِ ليتَ 

 (76، ص 9199)الصفدي،  

ويتطور املوقف مع بشار بن برد، فال جيد يف الكون مرأاى 

يستحقي أن يأسى عىل فقد البرص ألجله، بل عىل العكس 

 خيفف العمى عليه ثقل من حوله )جمزوء البسيط(: 

                                                           

م(: شاعر  817 - 000هـ =  191 - 000( أبو يعقوب اخلريمي )(9

جْسَتاين بأشعر املولدين خراساين األصل  ،مطبوع، وصفه أبو حاتِم السي

، 1001ولد يف اجلزيرة الفراتية، وسكن بغداد )الزركيل،  ،من أبناء السغد

 (.9/111ص 

 -هـ 188 - 195( عيل بن عبد الغني الفهري، احلرصي، الرضير )(1

واين )أبو احلسن( مقرئ، أديب، شاعر م(، القري 9015 - 9011

 (.7/915، 9113)كحالة،

 قبيٌح  مى منظرٌ وا العَ قالُ 

 

 ونُ كم هيبفقدانِ  ناقل

 يشءٌ  الوجودِ  واهلل مايف 

 

 (3)العيوُن ه ى عىل فقدِ تأَس 

 ( 1/193، ص 9199)ابن برد،                                

صحيح أن الشاعر خالف أقرانه من املكفوفني، حني مل يَر 

قيمة ألي يشء يف الوجود، فضالا عن أن يرى قيمة للبرص، 

أس ولكن الشاعر وصل هبذا املوقف إىل أبعد ما يمكن من الي

من املجتمع والوجود، ومن تساوي األمور خريها ورشها، 

 ونورها وظالمها. 

ولكن مع هذه النفوس املستسلمة، ُوجدت أخرى 

قاومت اإلعاقة، وإجحاف املجتمع، وأبْت إًل أن تعيش 

كامهلا، وساندهتا بذلك نفوٌس أخرى حتلَّت بالصفات ذاهتا، 

 فظهرت صورة اختذت منحى إجيابياا يف األدب.

: وجتىلَّ هذا املنحى يف مظاهر منها: املنحى اإلجياب-ب

د عىل جمتمعه من  مدح العاهة والفخر هبا، إذ ُوجد من مترَّ

ذوي اإلعاقة، ففخر بنفسه وبعاهته، ومنهم أبو طالب الذي 

  (1) فخر بعرجه يف قوله )الرمل(:

ـــلِم َمكفـــي  أنـــا يـــوم ُالسي

 

 ي ٌ ويــوُم احلــرِب فــاِرْس 

 أنـــــٌف أنــــا للخمســــِة  

 

 (5)حنَي ما للخمسِ عـاطْس 

 (17، ص 9110)اجلاحظ،     

فزعم كام ترى أينه إذا كان يف السلم، فهو ًل حيتاج مع "

الكفاية واألعوان إىل ابتذال نفسه يف حوائجه، وإذا كان يف 

، ص: 9110)اجلاحظ،  "احلرب فهو فارس يبلغ مجيع إرادته

يغيثهم، ويفرج (، عىل حني أن قومه بأمسِّ احلاجة له، 17

كروهبم، وهو ما تشري إليه صورة األنف والعطس يف البيت 

الذي يتنفس  "األنف"الثاين، فقد شبه نفسه يف قومه بعضو 

منه اإلنسان ويعطس، يف فخر بقدرته، وقيمته يف قومه، وشدة 

 حاجتهم له.

وقد ًل يكون للعرج أثٌر سلبي عىل الشكل كام للربص، 

به، لنظرة اًلختالف عن أقراهنم، ومع ذلك مل يستسلم أصحا

                                                           

 (.75، ص 9199( نسبها الصفدي إىل أب العالء املعري )الصفدي، (3

ووالد عيل بن أب طالب  ؟م النبي )ص(ع( )وهو من أرشاف العرب( (1

 )املرجع(. ، والبيتان غري موجودين يف ديوان أب طالبخليفة املسلمني

م. والعاطس: األنف  ( أي اخلمسة(5 من الرجال. واألنف هنا بمعنى املقدَّ

 .)املرجع(
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وه من إرشاق اجلسد، كقول املغرية  فافتخروا به وعدي

 (9) (:ط)البسي

ا يفَّ منقصةا   ًل حتسبنَّ بياضا

 

 (1)إنَّ اللَّهاميَم يف أقراهِبا البَلُق 

 (1/356 ، ص9176)القايل،  

َحاَجَج الشاعر َمْن يعيب فيه تناثر البياض يف برشته، بأني 

يف اجلسم ميزة، والدليل عىل ذلك أنه من صفات البياض 

أجواد اخليل، وأملح إىل هذا املعنى باستخدام التشبيه 

الضمني، وفيه قلب العيب إىل مفخرة، عندما نسب إىل نفسه 

 .(3) احلسن واجلود معا

وكام كثرت شكوى املكفوفني، كثر فخرهم بذكائهم 

وفطنتهم، التي غلبت عىل خصاهلم، وخاصة فخرهم 

 عباس بالبصرية التي تعوض عن البرص، من ذلك قول ابن

 (1))البسيط(: 

 مهانورَ  من عينيي  اهللُ إن يأخذِ 

 

 معي منهام نورُ ساين وَس ففي لِ 

 خلٍ ي دَ ذِ  قيل غريُ وعَ  ي  بي ذكي قلَ  

 

 أثورُ مَ  يِف كالسَّ  ارمٌ ي َص مِ ويف فَ 

 (79، ص 9199)الصفدي،  

يردُّ الشاعر عىل من ينتقص من كامله بفقد البرص، بالفخر 

بام عوضه اهلل من نور البصرية، وصواب الرأي، وقوة املنطق 

وفصاحة اللسان، الذي شبهه بالسيف الصارم يف تفريقه بني 

احلق والباطل. ومن فِطن املكفوفني: تفسرياهتم الطريفة 

  لذهاب البرص، ومنها قول اخلريمي )املتقارب(:

 فإن يُك َعيني َخبا نوُرها

 

 َفَكْم قبلها نور ُعنٍي َخبا

 فَلْم يعَم قَلبي ولكنَّام 

 

 َأَرى نوَر عيني لَقلبي َسَعى

 (13، ص 9199الصفدي، ) 

                                                           
( شاعر حمسن كان من رجال املهلب بن أب صفرة، عاش بعد سنة (9

 هـ )املرجع(.19

( األقراب: مجع ٌقرب، وهو اخلارصة. اللَّهاميَم: مجع هُلموم: اجلواد من (1

 ه م(.،مادتا: ق ر ب،  ل 9113الناس واخليل. )ابن منظور، 

الربصان "( ينظر نامذج من فخر الربصان بربصهم يف كتاب اجلاحظ (3

-63-60-55-51-11: 9110) "والعرجان والعميان واحلوًلن

67.) 

هـ( وقد ورد  68( عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب اهلاشمي، )ت (1

( ويف 581: 9111)ابن قتيبة،  "املعارف"اسمه يف بني املكافيف يف كتاب 

: 9117)ابن اجلوزي،  "فهوم أهل األثر يف عيون التاريخ والسري تلقيح"

993.) 

وهنا يفرس الشاعر زوال برصه بتحوله إىل قلبه حتى صار 

الذي ينم عن فطنة  "حسن التعليل"البرص بصرية، وهذا من 

الشاعر وقوة خياله. وأكثر من هذا طرافة تفسري الشاعر 

 (5))البسيط(:  لذهاب برصه بقوله إبراهيم التُّطييل

 شمُس الظَّهريةِ أعَمْت كَوكبَي برَِصي

 

َحى َُخَداكَذا َسنَا   الضُّ
ِ
 النَّجِم يف َضوء

هُر يف ثِنْتنَي مْن َعَددي   إْن ناَزَع الدَّ

 

 فواِحٌد يف ُضلوعي يُبْهُر العَددا

ْهِب يف أجفانِه ُمقالا    تُْغني عِن الشُّ

 

مُس يف أضالعِِه َخلََدا  مْن كانِت الشَّ

ا   مَْن طاَل خلْقا نََفى عن َخلْقِه قرَِصا

 

 ًل تَْقِدِر اجِللَْد منُه واْْقدِر اجلَلََدا

 (31، ص 9186)ابن األبار،    

عينيه بالنجمني وقلبه بالشمس،  "ضمنياا"شبه الشاعر 

ى؛  وبنى عليه تفسري زوال البرص: فالشمس إذا طلعت ضحا

طغى نورها عىل ضوء النجم فدمغه، وكذلك فعل نور 

فطغى عىل نورمها حتى البصرية يف قلبه حني أرشق عىل عينيه 

أزاله؛ وبذلك تكون علة زوال برصه قوة وهج البصرية. وبناء 

عىل هذا يطلب أًل ُيقيَّم ظاهره وحواسه، بل تقيم أخالقه، يف 

 إشارة َبيينٍة لنظرة املجتمع السلبية التي تقيم الظاهر ًل الباطن.

وصورت نامذج الشعر العرب أعىل درجات الرىض بعد 

اجلسم، وذلك عندما ُيفقُد يف سبيل اهلل، من فقدان عضو من 

، حني صعد برثاء (6)هذا موقف الصحاب عبيدة بن احلارث 

رجله، التي َفقدها يف معركة مع املرشكني، وأغلق باب اجلَزع 

والندب، وارتقى إىل احلديث عن ثواب اهلل تعاىل، الذي يأمله 

باعه  بإصابته، فقد باع نفسه كليها، فكيف جيزع لفقد عضوٍ 

ملشرٍت جيزل الثواب؟!، بأسلوب مبارش، فرضه احلال واملقام، 

 فقال )الطويل(: 

 ِرْجيِل َفإيِنِّ ُمْسلِمٌ  َقَطُعوا َفإِنْ 

 

ي هِبَا َعْيشاا ِمَن اهلل ِ  َدانَياُأَرجِّ

 أُْخلَِصْت  التَّامثيلِ  مََع احلُوِر أَمْثَالِ  

 

 َعالِيَاَمَع اجلَنَِّة الُعْلَيا ملَِْن َكاَن 

 َصْفُوهُ  وقََّف وبْعُت هبا َعيَْشاا تَ  

 

 وانِياوَعاجَلُْتُه حتَّى َفَقْدُت األَ 

                                                            

بضم التاء املثناة من فوق وفتح  -( أبو إسحاق إبراهيم بن حممد التَُّطييل (5

الرضير،  :الطاء املهملة وسكون الياء آخر احلروف وبعدها ًلم وياء النسبة

األصغر، واشتهر  نشأ بُقْرُطَبة وسكن إشبيلية، وكان ُيعرف بالتطييل

: 9186بالشعر بعد أب العباس التطييل األعمى بزمان يسري )ابن األبار، 

31.) 

( عبيدة بن احلارث بن املطلب بن عبد مناف، من أبطال قريش يف (6

ولد بمكة، وأسلم قبل دخول النبي صىل اهلل عليه  ،اجلاهلية واإلسالم

)ابن  بعد أن قدم املدينة وسلم دار األرقم وعقد له النبي ثاين لواء عقده

 (.1/918، ص1001خلكان، 
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 (55، ص 1093)بدر،  

ق يف  تبني األمثلة يف هذا املبحث أن صورة املعوَّ

األدب العرب القديم، كانت سلبية عندما جاملت نظرة 

املجتمع وثقافته السائدة، أو استسلمت هلا، وإجيابية 

حني جتاوزت تلك النظرة ووجهتها، وذلك بالرتكيز عىل 

ق، وتعزيزها واستثامرها  نقاط القوة يف الشخص املعوَّ

 انياا. أدبياا وإنس

ولكن ذلك تغري يف العرص احلديث، وإْن كان عىل 

مراحل بطيئة. فكيف ظهرت صورة املعوق يف األدب 

 العرب احلديث؟ وإىل أي مستوى وصلت؟

 

 ذوو اإلعاقة يف األدب العرب احلديث -ثانياا

ا عن إحداث نقلة جمتمعية وفنية جتاه  بقي األدب عاجزا

قني، إىل أن ُولدت رواية  ل )فكتور  "أحدب نوتردام"املعوَّ

هوجو( لكنها  ككل التجارب الريادية  حتمل عثرات التحول 

 ومزالقه، فأحداث الرواية ترجُع إىل القرن اخلامس، لكن

املعايري بني ف أو مل حياول إبراز متايز واختالمل يوضح، كاتبها 

ذلك القرن، يف  ةسائدالاًلجتامعيَّة واألخالقيَّة واجلامليَّة 

مع  تامهىيوهو ماًل  وبينها يف القرن التاسع عرش والعرشين،

يمثل صوت الضمري  الذيالفكري والفلسفي،  (جويه)اجتاه 

يف الرواية  (هيجو) عباراتبعض  تبرهن ؛ إذواحلق واحلب

صعوبة ختطِّي اًلعتقادات السائدة وإضافات املرتجم، عىل 

من طرف  -احلكم املسبق ، فبشأن أصحاب اإلعاقات املرئيَّة

عىل استثنائيَّة سلوك الشخصية وغرابتها، والتنبؤ  -الكاتب 

ا إضافياا لألفكار  بترصفاهتا املخالفة ملا هو سائد، يمثِّالن تعزيزا

ا لالعتقادا اء، وترسيخا ت السائدة املسبقة املوجودة لدى القرَّ

إنَّ كل من لديه خلل ظاهر أو ضعف يف إحدى  :القائلة

ة ،هحواسي  ة وسلوكيَّة وفكريَّ وربام  ،هو يف حالة إعاقة جسديَّ

ا.  هذا الوصف والتقييم ضمن وًل خيفى أني أخالقيَّة أيضا

املفاهيم واألفكار  ًل يساعد يف تغيري ،رواية عامليَّة اًلنتشار

، بل يكرسها، وهو ما قام به اصالسائدة جتاه هؤًلء األشخ

أو رضورة تغيري جوانب  صحتهامتجاهالا مدى الكاتب، 

ا ما، فإني  إنف ،فيها من  كانت شخصيات الرواية تعكس واقعا

ا البدي ل واجب كاتبها أن يتخطَّى عيوب هذا الواقع، مقدما

 .)اختيار، د.ت(

ا ويف  ق يف التحول يف األدب عموما ثم أخذت صورة املعوَّ

ا؛ إذ سعى نحو األد خلق شخصيات ب العرب خصوصا

انطالقاا من مفاهيم ومعايري جديدة وقابلة للتغيري باستمرار، 

 ،الطبِّ ك ميادين علمية وإنسانيةحاق بتطورات لِّ لِ يف حماولة 

اإلسهام يف تغيري وحتسني بية، والدين، وعلم النفس... ووالرت

ها؛ فانربى الشعر متخطياا حدود ورشوط هذه الفئة ظروف

ا البديل األفضل إنسانياا وثقافياا،  الواقع اًلجتامعي ومقدما

نوا نامذج برشية يف فنونه ، وواكبه الرسد، ففتح أبوابه هلم لُِيَكوِّ

وتدعوه إىل تقبلها وتكريمها كام  ،إنسانية اإلنسان ختاطب

 تصوير الواقعفرصة وأتاح الفن الرسدي للكاتب . تستحق

من جهة  توجيه النقد أو النصيحة للمجتمعاحلي من جهة، و

ثانية، حتى يتحرر بدوره من اإلعاقات الفكرية التي أعاقت 

فعكس الرسد  صورة ذي  تقبل أفراده املختلفني ودجمهم.

اآلفة بواقعية واكبت التحوًلت املجتمعية، فكانت السخرية 

تحدي والتنمر والتشكي من جهة، أو اإلعجاب والفخر وال

من جهة أخرى. ويمكن قسمة اجتاه األدب احلديث يف هذا 

ا –املجال  منحيني: منحى سلبي، ومنحى إجياب، إىل  أيضا

  يوجه كل منهام املجتمع أو األديب.

 

أو  السخريةالذم و وأالتنمر ومتثيل يف  املنحى السلبي:-أ

التي  بعض األعاملإذ بدا الذم والتحقري يف  الشكوى واجلزع،

اغياب الوعي املجتمعي،  عكست  ضعف احلسي ب حمكوما

، وتصدى الكتاب هلذا الفكر، فوقف بدر اإلنساين لدى أفراده

املومس "( مع بطلته 10، ص 9116شاكر السياب )

وهي تكسب قوهتا يف مهنة تغتال إنسانيتها، وقد  "العمياء

اضطرت إليها بعد مقتل أبيها اجلائع يف أثناء حماولة رسقة 

ومع أن الشاعر مل وقوعها بني براثن اجلنود الغرباء، فاشلة، ثم 

برصها؟ لكنه  "ياسمني"يوضح للقارئ كيف فقدت 

حارصها باجلربية، التي فرضت عليها وزميالهتا العيش عىل 

ق بؤسها حتى خطفت زميلتها اسمها  هامش املدينة، وعمي

  وعبثت بوجهها:

 البالءْ  ها سبُب ياسمني وحقدَ َة غري ولعلَّ 

 بالذرورِ هلا ومتسح ُ الءَ الطِّ  التي تضعُ فهي 

 فيه النواظر ُ   ا تطفأِت وجها 

 الءْ هو الطي  كيَف 
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 وأبدُ  وكيَف 

 ضياءْ قمر ٌ وردةٌ 

 زورْ  اخللِق  وكلُّ  زورٌ 

  مني وافرتاءْ والكون ُ

 -وكأن هدفهم عيوهنا-ومع إعراض زبائن املبغى عنها 

فها وفاقتها، نراها جتزع وتفكر باًلنتحار! لكن  زميلتها ختوي

 الشاعر .  ربام أراد"؟ين عىل لظاهاربصأتواجلحيم  "بالقول: 

فاستحرض  ،ياسمني وقريناهتاتغيرياألفكارالسائدة جتاه 

ا توطئةا للحديث عن العمى، ورمزا   ،"أوديب"أسطورة 

لالستباحة العمياء التي ًل تستطيع التفرقة بني احلالل 

التي تشبه فكرة القدر  "ية اجلرب "لفكرة  واحلرام؛ يف متكنيٍ 

 .ة دون تقديم علي جهالا  ،املخطئالقائمة عىل معاقبة اليونانية، 

ياسمني  معالناس  تعاطف مع أن الشاعر جهد يف حشد و

ث عن صبوهتا ه، حني حتدَّ لَ ، لكنه ربام نقض غزْ وزميالهتا

كانت إذا جلست إىل املرآة " فرضام الشهوة يف داخلها إو

، وحتملها رؤاها ... تعرص هندها بيدٍ  يفتنها صباها ... فتظلي 

من خمدع اآلثام يف املنفى إىل قرص األمري ... تقتات بالعسل 

ن أق الناس كيف يصدي ف "النقي وترتدي كسل احلرير ...

تركيبها  معحاجتها هي التي دفعتها إىل ذلك املنحدر 

، ص 9178)عباس،  "!بشبق جارف؟ الشهواين املستعر

د الشاعر عىل حال املدينة املنحدر 103-101 (. وطغى متري

ا، عىل مترده عىل اًلعتقادات السائدة حول  أخالقياا وماديا

ا، إذ أحكم   ا عاجزا اآلفة وصاحبتها، ومع ذلك كان متردا

عىل حياة الناس وغلي أيدهيم ضد أيي تغيري  "اجلربية"

 . "ياسمني"لواقعهم، بمن فيهم 

ض له بطل  أقصوصة   "العازف"ومن السخرية ما تعري

سجائر ال يمع  بائعَ . الذي يقف (عبد اهلل، د ت) الكفيف

ار امللهى باب ملهى،  مسوداين أماوال حيث يرفض وجوده زوي

 "زال من هذا املكانجيب أن تُ  فبعض الناس اعتربوه بقعةا "

عاق )خليف، وهذا تعزيز حلالة النبذ التي يتعرض هلا امل

اعتربوه عالمة، أو أحد مالمح "ويف أحسن أحواله  (.9178

امة وجه احلسن، والشي الامة عىل املكان، فهذا الرجل مثل الشي 

ها مع اخلد وحدها ًل تزيد عىل أن تكون نقطة سوداء، لكني 

 وكأن الكاتب يف َمثَلِ  ."ا ًل تشبع العني منهتكون منظرا 

قاد البعض أن وجود ذوي حييل القارئ إىل اعت "امةالشي "

اآلفات يربز كامل اآلخرين، ويبعثهم عىل السعادة بكامهلم. 

ويف هذا املجتمع العابث يتعرض البطل للسخرية من زبائن  

امللهى، فيقابلها باحلكمة، والذكاء، وعزة النفس رغم فقره 

الفرق "وكساد بضاعته؛ فقال لرفيقيه بائعي التبغ والسوداين: 

نني أعطي أكثر مما آخذ، فليس كلي الذين بيني وبينكام أ

ا أنتم فإنكم تأخذون  يسمعون عزيف وغنائي يدفعون يل، أمي

أكثر مما تعطون: فأحدكم ]أحدكام[ يبيع الدخان بأغىل من 

سعره، واآلخر يبيع السوداين بثمن الفستق أو )أبو فروة(، 

(. ومع ذلك مل 39)ص "وكأنه يبيع الدفء لقلوب الناس

ب بطله املرهف اإلحساس، حني وصف عزف ينصف الكات

وكان "زوجته، التي ظهرت للجمهور بعد وفاته بالقول: 

(، وهكذا 36)ص  "عزفها أمهر بكثري من عزف زوجها...

حاول العازف التغلب عىل آفته بالعزف، لكنه اصطدم 

 بسخرية املجتمع وإجحاف الكاتب. 

املكفوف يف سرية  طه حسني  "الفتى"ومل تكن حال 

( منَّا ببعيد، فليس اإلمهال والوحدة يف غرفة 9111) "األيام"

الدراسة بالقاهرة، وعجزه عن حفظ الطريق املؤدية إىل 

األزهر هي كل ما عاناه، بل تعرضه للسخرية رغم ذكائه 

وقوة حفظه، ومن ذلك ما حدث معه عند دخوله اًلمتحان 

متِحن بعد ، ثم يكرر امل "أقبْل يا أعمى"حني ناداه املمتِحُن: 

)ص  (9)"انرصف يا أعمى فتح اهلل عليك"أن ينهي امتحانه: 

( فوقعت هذه اجلملة من أذنه ومن قلبه أسوأ وقع، إذ 115

ا من الرفق، وجتنباا لذكر هذه اآلفة  د من أهله كثريا كان قد تعوي

 بمحرضه. 

 "وًل خَيفى أثر مثل هذه السلوكيات عىل صاحب اآلفة 

التسميات عليهم، وأساليب العزل  فتصنيف األفراد وإطالق

ن يكون هلا بالغ األثر عىل أالتي يتعرضون هلا؛ يمكن 

(. وغالباا ما 993)سليامن، د.ت، ص  "نفسياهتم وقدراهتم

ينتج عن السخرية نوعان من رديات الفعل: السخرية املضادة، 

السخرية  "الفتى"قابل  "األيام"أو اًلنطواء واحلرج، ويف 

هميش بالعدوانية، فكان جيالس أصحابه بالسخرية، والت

يرصد َهنات أساتذته فيحوهلا ملادة للسخرية والتندر، وربام 

                                                           

 ،"اسكت يا أعمى"( ينظر أيضا موقف أستاذه الذي خاطبه غاضبا: (9

ومثل هذا ما حصل له بداية دخوله للجامعة املرصية وجامعة )مونبلييه( 

 (.171-315-311)املرجع، ص: 
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، (9) "األسود"نظر ملن حوله نظرة عنرصية كوصفه خلادمه ب 

ا ما حتاشى وصف نفسه  "الرضير"ولشيخه ب مع أنيه  كثريا

هبا، فأصبح العامل منفى يشكي البطل فيه بنفسه وبالعامل، وبني 

ذه العدوانية والسخرية الضاحكة ينسحق العامل، فالبطل ه

يواجه ًل مباًلة املجتمع وإنكاره بالسخرية والعدوانية 

وأما احلرج، فكان يشعر به  (.9171)أدونيس، واًلحتقار

ا، جتاه العمى ذاته أو جتاه شذوذ ترصفاته  "الفتى" ا حادا شعورا

، فمنذ أن كان الناتج عن ذلك العمى ، كحاله يف أثناء الطعام

م عىل نفسه ألواناا من الطعام، مل ُتَبْح له  ا بني إخوته حري صغريا

إًل بعد أن جاوز اخلامسة والعرشين، وخاصة تلك التي 

تؤكل باملالعق، فكانت أمه خُتَيلِّ بينه وبني الطعام يف حجرة، 

يغلقها عىل نفسه؛ حتى ًل يرشف أحد عىل طعامه، واستمري 

ما سافر إىل فرنسا، فلم يكن يذهب إىل هذا النظام حتى عند

موائد السفينة، بل ُيؤتى إليه بطعامه، وكان ديدنه إذا نزل يف 

فندق أو يف أرسة أن حُيمل إليه الطعام يف غرفته، دون أن 

يتكلف الذهاب إىل املائدة العامة، وفوق ذلك كان حُيَرج من 

؛ "ورةالعمى ع"منظر عينيه، ويتبنى مقولة أب العالء ملعري: 

 لذا حرص عىل تغطيتهام بالنظارة الشمسية.

ا وعرشين  "ذاكرة اجلسد"وكذلك عاش خالد بطل  ُخسا

سنةا بذراع واحدة، مل ينَس عاهته إًل يف قاعات العرض، حني 

تكون العيون متجهة نحو اللوحات، ناسيةا النظر إىل ذراعه 

املبتورة، وبعد أن كان يفخر بفقد ذراعه يف أثناء كفاحه 

ستقالل بلده، أصبح خيجل من ذراع بدلته الفارغ فيخفيه ًل

بحياء يف جيب سرتته، وكأنه خيفي ذاكرته الشخصية، 

 وخياطب نفسه:

هذا الزمن ليس لك، إنيه زمن ملا بعد احلرب، للبدًلت 

ا ما  األنيقة والسيارات الفخمة..والبطوًلت املنتفخة؛ لذا كثريا

، ويف املطعم ويف ختجل من ذراعك وهي ترافقك يف امليرتو

املقهى، ويف الطائرة، ويف حفل تدعى إليه، تشعر أن الناس 

ينتظرون منك كل مرة أن ترسد عليهم قصتك... وحيدث أن 

حتزن وأنت تأخذ امليرتو، ومتسك بيدك الفريدة الذراَع املعلقة 

اب، ثم تقرأ عىل بعض الكرايس تلك العبارة:  أماكن  "للركي

، 1000)مستغانمي،  "احلوامل...حمجوزة ملعطوب احلرب و

 ( 73-71ص 

                                                           
 (.318- 311)املرجع:  "األسود"ا وصف الطالب ( ينظر أيضا (9

  "الساق التي أبكت اجلميع"وكان زمالء خنساء بطلة 

يعرفون قصة ساقها التي ُبرتت نتيجة القصف، ومع ذلك 

ختفي الكريس يف املستودع املجاور؛ خجالا من "ظلت 

الطالب، فال خترج حتى تأتيها به أمها، أو تقبل أن نخرج هبا 

 (.1، ص 1010)مجول،  "ب من املمري بعد انرصاف الطال

ولعل متالزمة احلرج التي ترافقهم مع ثقل اآلفة،  

وإجحاف املجتمع يف كثرٍي من األحيان، تدفعهم إىل اجلزع 

ي، وًل شك أن العمى من أثقل اآلفات؛ لذا نسمع  والتشكي

، وخاصة األطفال  ا ثقيالا من املكفوفني شكوى مريرة وجزعا

ويل الدين َيكن عىل لسان مكفوفة؛ منهم، ومن ذلك قصيدة 

ل والدهيا مسؤولية وجودها، وتتمنيى لو مل تأِت للحياة  حُتمِّ

 )اخلفيف(: 

 أبواي َّ اللذين أوجدمتايِن!

 

 أُتريداِن شقويِت لن تُريَدا!

 ِعْشُتام يف ظالل ِشمِل مجيعٍ  

 

 أنا وْحدي وجدُت شميل بَديَدا

 وإذا ُكنُت قْد ُولدُت فقيَدا 

 

 ليَتني ُكنُت قد ُفقدت ُوليَدا

 (357، ص 9156)الرشبايص،             

ر يف حاله وحال العامل  ومن ذلك نجوى طفل رضير يفكي

ه، وقد أمطرها بأسئلته  من حوله، ويطلق أنياته عىل مسامع أمي

 التعجيزية عن آفته، وسببها، ومصريها )من الكامل(: 

 أو َنَظرْ  ويالُه هْل أقيض احلياَة بغري َِعنيٍ 

نوب هِبا ُيعاكُسني القَدرْ    ماذا جنيُت من الذي

! ضاَق َب   الفَضا وِمن الَعَمى قلبي اْنَكرْس    يا أمَّ

يني إليِك فليَس غرَيِك من يرَبْ   ! ضمي  يا أمَّ

 ( 357، ص 9156)الرشبايص،                            

مذهب أب إىل تبني  "األيام"ودفعت آفُة العمى بطَل 

ا هلا، "العالء املعريي الذي  ا باحلياة وبغضا مأل نفس الفتى ضيقا

وأيأسه من اخلري، وألقى يف روعه أن احلياة جهٌد كليها، ومشقٌة 

(، حتى 191، ص 9111)حسني،  "كليها، وعناٌء كليها

أوصله اليأس إىل مدافعة شعور احلب يف نفسه، وإخفائه يف 

وقد استيقن "تى إىل نفسه، أعامق ضمريه، فال يتحدث به ح

أنه مل خيلق ملثل هذا الشعور، وأني مثل هذا الشعور مل خيلق 

 (.115)ص  "له ..، وأين هو من احلب؟ وأين احلب منه؟

من املعركة  "ذاكرة اجلسد"ومنذ أن خرج خالد يف 

مصاباا، شعر أنيه خرج إىل ساحة ليست للموت وًل للحياة، 

هذا الشعور إىل باريس حيث  ساحة لألمل فقط، حتى محل معه
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ملع نجمه؛ فظلي يفكر يف ذراعه التي اُقتلعت من جسده، 

فجعلته أشالء حرٍب، ومتثاًلا حمطاما داخل أثواٍب أنيقٍة، ورغم 

ث نفسه بالقول:   ما وصل إليه من املجد، ظل حيدي

ا بذراعني اثنتني،  ل لو بقيُت رجالا عاديا كنت أفضي

واحدة...مل يكن حلمي وًل أحتول إىل عبقري بذراع 

ا،  ا ومرفوضا ا، وًل نبياا، وًل فناناا رافضا أن أكون عبقريا

مل أجاهد من أجل هذا، كان حلمي أن تكون يل 

زوجٌة وأوًلٌد، ولكني القدر أراد يل حياة أخرى، فإذا 

ب أب  ألطفال آخرين، وزوٌج للغربة والفرشاة...لقد 

ا أحالمي )مستغانمي،  ، ص 1000برتوا أيضا

905 .) 

ومع هذه الصورة القامتة لذوي اإلعاقة يف األدب العرب 

ع اإلطار لظهور خمتلف هلم يف األدب واحلياة  احلديث، ُوسي

ا، فخاضوا غامرمها بعزيمة وإرصار، كام بدا يف األدب  معا

 املُنتج عنهم وهبم، وفيام ييل جوانب من تلك الصورة. 

 

قع ذوي رغم كل ما يكتنف وا املنحى اإلجياب:-ب 

اإلعاقة من سلبية، فثمة جوانب ملهمة من قوة اإلرادة 

والتمسك باحلياة، ووهج اإلنسانية، انعكس يف األدب إشادة 

فهذا الشاعر عيل حممود هبم وتغنياا بجامهلم ومجال صنائعهم، 

، (9)"موسيقية عمياء"( يتغزل ب901، ص 1091طه )

شاهدها تقود فرقتها املوسيقية وتنرش السعادة بقيثارهتا يف 

ترفيٍع عن العجز وتكييٍف مع الواقع. ولكن الشاعر بدًلا من 

ه األنظار إىل موسيقاها، ويتامهى مع تلك الصورة  أن يوجي

امللهمة، وما حتمله من معاين الكامل والتمييز، ولج عاملها وراح 

، فوضعها يف عامل من األنوار يستفزُّ األشجان النائمة فيها

 املحسوسة، افتتح هبا القصيدة )جمزوء الوافر(: 

 بكيُت لزهرٍة تبكي

  

 رَفضِّ مُ  بدمٍع غريِ 

هر ُ        سعدْ مل تُ زواها الدَّ

 

 مِح باللَّ من اإلرشاق ِ

 

                                                           

كان الشاعر يرتدد عىل )الفتيا( أحد مطاعم القاهرة الشهرية  ((9

، وكانت ترتأس الفرقة املوسيقية به حسناء، 9135شتاء عام  ،بموسيقاها

يل إىل من تعزف عىل القيثارة، وكانت عىل جانب من الرقة واجلامل، فال خُي 

 ن القدر أصاهبا يف عينيها، فلام وقف الشاعر عىل حقيقة حاهلا،أيراها 

 (.9111أوحى إليها مجاهلا اجلريح بالقصيدة )املتداوي، 

كر الشاعر البطلَة ومعجبيها بحرماهنا من  وبعد أن يذي

ا، وُيطبُِق جفنيها الظامئني للنورعىل  إدراك األنوار ولو ملحا

ا:   ظالم رسمدي، يطلب منها أن تكون كوكباا مشعا

نيا      أضيئي خاطرَ   يف جرحي َوَواِر سناكِ   الدُّ

وهنا حيقي للمرء أن يتساءل: كيف هلا بعد أن أثقلها 

ا لطاقٍة إجيابيٍة تيضُء  الشاعر بأسى الظالم، أن تكون مصدرا

خاطر الدنيا؟! ثم يوغل يف نكء جراحها، فيطلب منها أن 

ُتِري األقدار، ما فعلته بجسدها، فيام َييش بتحريض البطلة 

عىل األقدار، بدًلا من حثيها عىل التسليم والتامهي مع الواقع 

طلب منها أًل حتزن، وأن كام هو حاهلا قبُل، و بعد كل هذا ي

 تسعد بالكون من حوهلا، وأن تتلمس اجلامل باللمس:

يفاْش  الكونُ  إليِك   تفِّ

 

 باللَّمسِ ون ِالكَ  مجاَل 

ولعل الرتكيز عىل اللمس بعد أن نكأ جراحها، جيعل  

ا يف هذا املوضع، خاصةا أنه يعود ثانية ليصفها  تأثريه حمدودا

لوصفه هلا يف بداية القصيدة بالنجم غري الوقاد، وهذا خمالف 

فال ييضء خاطر الدنيا نجٌم خافٌت،  "أضيئي خاطر الدنيا "

ومع أنه  يقري أن احلبي تالقي القلوب، يسأل بطلته عن احلب 

بالنظر، ليختم  -ثانية  –مذكرا إياها "النظرة األوىل"من 

قصيدته بام ُينتظر منذ البداية، وهو تصوير البطلة تعزف احلياة 

رهتا أحلان: الصبابة، واآلمال، واآلًلم، واألفراح، بقيثا

واألحزان، واألزمان، واألكوان...، فتستغني باللمس عن 

 النظر.

وقد تدفع تلك التجاذبات املعنوية يف القصيدة إىل  

ا أني  عاه، وإمي ا أنيه مل يتأثر بالعمق الذي ادي اًلعتقاد أن الشاعر إمي

دته استجابةا عجىَل التجربة مل تنضج بداخله؛ فكانت قصي

لذلك احلسن اجلريح الذي أبرصه، ولعل الشاعر يف هذه 

القصيدة ًل يتوجه إىل املجتمع ليغري اًلعتقادات السائدة عن 

، وًل  املكفوف؛ فاملجتمع منسجم معها ويبادهلا احلبي باحلبي

ه إىل نفسه، التي  ، بل يتوجي إىل البطلة املتجاوزة للمحنة أصالا

اقة، فظلت كلامته تدور يف فلكها، وإن ختلل بقيت أسرية اإلع

 ذلك بعض اًلنفراجات.

ق إىل أعىل درجات  ويصل الشاعر عيل اجلارم باملعوَّ

ضا واًلنسجام مع النفس واحلياة، بل يذهب إىل أبعد من  الري
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ا  ا يقود بصريا ذلك عندما يصور كفيفا
، يف أسلوٍب ساخٍر من (9)

  املبرصين وقدراهتم، فيقول )الكامل(:

ُت أَْعَمى يِف الضَّ   باِب بِلَنَْدنِ برَصْ

 

هُ   َيْميِش َفاَل َيْشُكو َوًلَ َيَتَأوَّ

َداَية َ ُمْبرِصٌ    فَأَتاُه َيْسَأُلُه اهْلِ

 

ان  بُِط يِف الظالَِم َوَيْعَمهُ حيْ  َحرْيَ

 َفاْقَتاَدُه ْاألَْعَمى َفَساَر َوَراَءهُ  

 

هُ  َه َخْطُوُه َيَتَوجَّ  َأنَّى َتَوجَّ

 َوُهنَا بََدا اْلَقَدُر املَُْعْربُِد َضاِحكاا  

 

 باُب وًل َيَزاُل ُيَقْهقِهُ َوَمَض الضي 

 (360، ص 9156)الرشبايص،    

يف صورة استعارية، فجعله يقهقه  "القدر"وصور الشاعر 

ا من املبرص الذي كان يظن نفسه كامالا مستغنياا، فإذا به  ساخرا

حيتاج إىل معونة الكفيف! وهكذا ارتقى الشاعر بالفن 

والواقع إىل درجة من املثالية، حني جعل الكفيف معيناا 

ا لعونه.   للمبرص، ًل حمتاجا

، (1)احلديث بنامذج تنحو هذا املنحى وحيفل األدب العرب

خيط ضوء "يف أقصوصة  "اجلدة"ومن ذلك صورة 

رغم فقدها  "اجلريد"، التي مل تفقد مهارة نسج "يستدق

البرص، ما أثار فضول حفيدهتا؛ فعربت عن ذلك بالقول: 

كنت أتعمد أن أنحرش يف ِحجرها فيام يداها حتضناين ومتتدان "

ب ب عينيَّ اجلائعتني يف صفحتي عينيها إىل اجلريد، وأنا أنقي

ر عملها املتقن، وًل أفلح يف يشء  الرماديتني عن بؤبٍؤ نافع يربي

)العبودي،  "سوى اًلستمتاع هبزها فخذهيا وأنا هناك

ًل خيطئ قارُئ هذا النص تلمسَّ رغبة و. (7أ، ص 1095

الكاتبة يف تعزيز اإلعجاب باجلدة واحرتامها، من خالل 

النسج، واختزال املجتمع بحفيدهتا  عرض مهارهتا يف

الفضولية، التي كانت أسئلتها توايس اجلدة وتزيد ثقتها 

م ذلك بالصياغة اللفظية الغنية بالتشخيصات  بنفسها، وُدعي

ًل تنبس يداها يف الضحويات الواسعة سوى عن "مثل: 

هتاف أصابعها بتسبيٍح دافٍئ، أو اخرضاٍر باهٍت ينساب بني 

بتني... ًل ختطئ اليدان طريقهام نحو خرضة بلح يدهيا املخضي 

، فاألصابع هتتف، "الذاكرة، حيث ًل ينطفئ اجلريد منذ عقود

ا، يف تراسل  وُتنبِت البلح وُتبرص الطريق، واجلريد يشتعل نورا

                                                           

ا -لندن يف وهو –( رأى الشاعر (9  وسط مكفوف، إىل زمامه يسلم بصريا

 (.املرجع) بمهارة املكفوف ويقوده الرؤيا، فيه تتعذر الذي الضباب

يف عامل "( ينظر نامذج من أشعار العميان لشعراء حمدثني يف كتاب (1

 (.9156بايص ، )الرش "املكفوفني

ا عن العضو  صور، عربي عن تراسل أعضاء اجلدة تعويضا

 املتوقف.

 "برعم اخلوف برعم األمل"ويف نموذج آخر يف قصة 

مرأى من  اا قهريا خوفا يعاين البطل  (30-97ب، ص 1095) 

حني جيلس أمام منزله، معطيالا مرور ، ِرْجِل جاره املبتورة

الطفل إىل اللعب مع أقرانه يف احلي؛ فيفقد هناءة اللعب 

حني يتقلب  –ويف احلال األسوأ "ويفوته حقي اختيار اللعبة 

اين رعباا، وحني كنت أتصليب يف مك-جارنا يف غفوته املسائية

تذهب حلظة رعبي تلك، وأنفذ من طوق خويف، يكون أقراين 

قد نفضوا عن أيدهيم غبار اللعب، واستسلموا لنداء أمهاهتم 

وتنمو خماوف الطفل يف  ،"الذي يعلو قبل مغيب الشمس

ف يسبب أذىا  نفسه؛ فيظهر موقف األم التي رفضت أيَّ ترصي

املستحيل القيام بأي للجار، فشفقتها عىل الرجل جتعل من 

عمل، أو إطالق أيي مالحظة يمكن أن تشعره بتحوله إىل 

للصغار، فلم تستجب إىل توسالته حني كان يرجوها  )فزاعة(

أن ترافقه حتى يطمئنَّ إىل نفاذه بسالم، ومل تسعدها قطي فكرة 

وهكذا تستمر خماوف الطفل تلك الشكوى لزوجته. 

ة، تستبدل نظرته إىل ومنغصاته، حتى خترج األم بفكرة ع بقريي

الِرجل املبتورة من فزاعة يغمض عينيه عند املرور أمامها، إىل 

فكرة جذابة، يتحايل وخيتلق املواقف ًلسرتاقِّ النظر إليها، إذ 

إذ سينعم قريباا برجل جديدة "أومهت طفلها أن حاله مؤقَّتة: 

طازجة ستنبت مكان رجله املفقودة... وبقاؤه يف اخلارج أمر 

ا مالئاما  رضوري كي تنبت رجله من جديد، فإذا رشب قدرا

من املاء، وأكل وجباته وتعرض للشمس، فإن حالته ستتبدل، 

 . "وتنبت له ِرجل جديدة

ُة، بتحويل الشخص  موقف طفويل إنساين عكسته القاصَّ

ا عندما  ق إىل مصدر متعة وسعادة للطفل، وذهبت بعيدا املعوَّ

مشاعره السيئة نبت الِرجل كي ًل تنحس  "كبحت شكواه 

يف إحاطة للموقف شكالا ومضموناا، وهكذا تتبدل  "املحتمل

حال الطفل، وتتغري نظرته للجار، يف رسالة مبطنة من قبل 

الكاتبة تدعو إىل رضورة تغيري النظرة النمطية إىل ذوي 

ا للسعادة  .اإلعاقة، وتقبلهم، وجعلهم مصدرا

ومع رصاعات احلروب يصبح األطفال أكثر الفئات 

ا، ومن ذلك ما صورته  ا نفسياا وجسديا الساق "قصة ترضرا

 (؛ إذ1010لياسني عبد اهلل مجول ) "التي أبكت اجلميع
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ُبرتت ساقها نتيجة القصف، وتبدأ القصة طفلة تناولت حالة 

ا لتكليفها برسم ساق عندما تفاجئ الطفلة معلمتها  بأن تنفيذا

ووسط دهشة املعلمة ووجوم األطفال،  ،ما حيبون يرسموا

فقدت رجلها "تتقدم طفلٌة لتهمس يف أذن املعلمة أن الطالبة: 

يف القصف، لذا جتلس عند الباب ليسهل عليها اخلروج 

، ثم تسري القصة عىل نحو "بالكريس املتحرك عند اًلنرصاف

تي درامي، يعرب عن تضامن الكاتب  من خالل املعلمة ال

تعاطفت مع الطفلة، وسعت لتأمني رجل صناعية هلا، ومن 

ناحية أخرى، أبرز ذكاء الطفلة وسعيها للعلم، فكافأها 

باحلصول عىل منحة يف مدرسة دولية لذوي اًلحتياجات، 

كانت الطفلة قد تقدمت هلا عرب منصتها اًلفرتاضية، وهكذا 

 حياول الكاتب أن يأخذ بيد الطفلة، لتحصل عىل العالج

 "والتعليم، يف تطبيق لشعاره الذي رفعه يف مقدمة جمموعته 

ففيهام النرص و  ،للرتبية والتعليم بل .للدمارًل للموت ..  ًل

 ."عامر!اإل

لعل النامذج املرشقة قدياما وحديثاا، تقود إىل النظر يف تفوق 

قني ومتيزهم عىل أقراهنم حتى يف جمال العضو  كثري من املعوَّ

 املعطوب.

 

  متيز أصحاب اإلعاقة وتفوقهم: -ثااثال

رغم قسوة احلياة عليهم، وخذًلن أجسادهم، أو 

عقوهلم، أو نفوسهم، جتدهم يتفوقون يف جماًلت خمتلفة من 

احلياة، ومن املُدهش فيهم تفوقهم يف املجال الذي يستوجب 

سالمة العضو املصاب، فيعدو األعرج، ويبرص الكفيف، 

رص، ويستقر العصاب ويبدع ويسمع األطرش، ويتألق األب

املتخلف... وذلك بام ُوهبوا من إرادة، وما رزقوا من قوة 

التخييل، جتعلهم يستخدمون إمكاناهتم إىل أقىص احلدود. ومري 

يف احلرب فارس يبلغ مجيع بنا كيف فخر أبو طالب بأنه 

 ، وحتدى األصحاء يف الشجاعة واإلقدام والنجدة.إرادته

أقراهنم يف التميُّز، ما لفت نظر تصدر املكفوفون و 

وقدرهتم عىل  ( ذكاءهم9199) الصفدي فرسَّ القدماء؛ ف

والسبب الذي أراه يف ذلك، ": بالقول ،اا نفسيا التذكر تفسريا 

ذهن األعمى وفكره جيتمع ]جيتمعان[ عليه، وًل يعوُد  أني 

باا بام يراه، ونحُن َنَرى اإلنساَن إذا أراد أن يتذكر شيئ ا مَتَشعِّ

 "ر، فيقع عىل ما رشد من حافظتهأغمض عينيه وفكي  ؛نسَيهُ 

(. وينفي الباحثون املحدثون أن يكون للمكفوفني 73)ص 

قدرات خاصة يف الذكاء واإلدراك، ويرجعون األمر إىل 

ة مع الرغبة، وحضور الذهن؛ ما يؤدي إىل  تدريب احلاسي

براعة املكفوف، حتى ليبدو  أحياناا  أبرع من املبرص 

. ومن نوادر ذكائهم، ما رواه أحد (9156لرشبايص، )ا

نزلت يف بعض القرى، وخرجُت يف لييل "األصحاء، فقال: 

حلاجٍة، فإذا أنا بأعمى عىل عاتقه جرة، ومعه رِساج، فقلت 

له: يا هذا، أنَت والليُل والنهاُر عندك سواء، فام معنى 

، محلتُه معي ألعمى البصرية م ثلِك، الرساج؟ فقال: يا فضويلي

)الصفدي،  "يستيضُء به، فال يعثُر ب فأقع أَنا، وتنكرس اجلرة

( وشبيه بذلك أن أهل ِهيْت يكون 67-66، ص 9199

ب  ا، وكان منهم شخص صحيح العينني، فتعجي أكثُرهم عورا

ا أعمى، "من رآه وسأل، فأجاب الرائي:  يا سيدي إني يل أخا

 ."قد أخذ نصيبه، ونصيبي!

ا ويعتمد املكفوفون عىل تي اللمس والسمع تعويضا  حاسي

عن البرص، فيتحسسون ما حييط هبم، وينافسون املبرصين 

ا  ا ووصفا ا ما يوقعهم باحلرج، (9)إدراكا ، إًل أني اللمس كثريا

وربام تسبب هلم بمشكالت كثرية؛ فيعتمدون عىل السمع، 

الذي متيَّزوا بقوته، وقدرته عىل تغذية خمييلتهم، ولذلك ردي 

  :عىل من ًلمه يف حبيه )بحر الطويل( ردبشار بن ب

 تاَر َوارتَضفَُقلُت دَعوا قَلبي باِم اْخ 

 

 و اللُبِّ فَبِالَقلِب ًل بِالَعنِي يُبرِصُ ذُ 

 ىَوما تُبرِصُ الَعيناِن يف َموِضِع اهلَوَ  

 

 (1) َوًل تَسَمُع األُذناِن إًِلي ِمَن الَقلِب 

 ( 1/913، ص 9166ابن برد،)   

 (3)وهبذا املعنى أجاب الشاعر مظفر بن إبراهيم الرضير 

ب كيف شغفته حباا،  ا، وتعجي َمْن ًلَمه عىل عشقه ظبياا غريرا

وزاره طيفها يف املنام وهو مل يَرها، وكيف قدر عىل وصفها 

                                                           
قالت وهبتك "( ومن ذلك شعر عيل بن عبد الغني الكفيف احلرصي: (9

وقيل إن هذا مما يعرف أنه من أشعار العميان من دون أن  "مهجتي...

ودع الفراش  "يذكر قاله، وقد اسُتدل عىل أن هذا شعر أعمى من قوله: 

: 9199)الصفدي،  "وثنت إىل مثل الكثيب يدي "و "ونم عىل فخذي

73-71.) 

موضع آخر بقوله: يا قوم أذين لبعض احلي عاشقة      يف ( وأكد هذا املعنى (1

 (.1/911ا )املرجع:واألذن تعشــــق قبــــــل العني أحيـــــــــانا 

محد بن ناهض بن أبراهيم بن مجاعة بن عيل بن شامي بن إ( املظفر بن (3

م( احلنبيل،  9116 - 9911هـ( ) 613 - 511) عبد الرزاق العيالين

 (.91/117، 9113املرصي، الرضير )كحالة، 
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وختييلها! وتساءل بأي جارحة استطاع إدراكها ومعرفة 

متدي القلب  أوصافها؟ فأجاب: إنيه عشق بجارحة السامع التي

 بالعشق )جمزوء الكامل(: 

 َت لْ وَص  حةٍ جارِ  وبأيي 

 

 ؟اَم را ونظْ نثْ  هُ وصفَ 

  موسوي: إيني ُت فأجبْ   

 

 ا وفهاَم إنصاتا    العشِق ُي   

 امالسَّ  حةِ ى بجارِ وَ أهْ  

 

 ىسمَّ املُ  ى َذاَت وًل أرَ  عِ 

 (3/359، ص 1005)ابن رجب احلنبيل،                       

الشعراء املكفوفون باللجوء إىل البدائل، بل ومل يكتِف 

جتاوزوا ذلك إىل اإلبداع بالصور البرصية ذاهتا، معتمدين عىل 

خصوبة اخليال وقوته، القائمة عىل قوة الفكر، ومن ذلك ما 

 -الذي عرف باعتداده بنفسه ومترده-روي عن بشار بن برد 

)بحر ما قري ب القرار مذ سمعت قول امرئ القيس "أنه قال: 

 الطويل(:

ا  كأنَّ ُقلُوَب الطَّرِي َرطْباا ويابسا

 

 ها العُنَّاُب واحلََشُف البَايللَدى َوكْرِ 

 حتى صنعت )بحر الطويل(: 

 "وأسيافنا ليٌل هتاَوى كواكُِبه كأنَّ ُمثاَر النَّقِع فوَق رؤوسنا

  (9/115، ص 9188)ابن رشيق، 

يف هذه القصة ما يدلي عىل أمرين: أحدمها:  لعلي و

التصميم عىل هزم املبرصين، واآلخر: قوة اخليال، وهذا 

يعيدنا إىل تفسري الصفدي بأن سبب ذلك اجتامع الفكر وعدم 

تشعبه؛ فال ينشغل املكفوف بالصور البرصية يف الواقع، بل 

يستجمع قواه يف صور اخليال. ومن ذلك وصف الليل عند 

 )بحر الوافر(: ( 9) خيشي عىل منوال ليل امرئ القيسأب امل

 مي يَ  يف جوِف  وهم  ضافني

 

 بريُ يهام عندي كَ ال موَج كِ 

 والقلوُب معليقاٌت فبتنا  

 

اِح   بنا تطريُ  وأجنحة ُالريي

، وإذا قارن املرء بني ليل امرئ القيس، وليل أب املخيش 

ا بني عنارصها  ، وتآزرا أدرك أن الصورة عند الثاين أكثر حياةا

منها عند امرئ القيس، فالليل عند أب املخيشي بحٌر ذو موج 

ا يف جوفه، هو بدوره بحٌر ذو موج عظيم.  عظيم، حيوي مها

وبني هذين املوجني تظلي القلوب معلقة من الفزع، وكأن 

 .(909، ص 9185)هيكل، أجنحة الرياح تطري باهلموم 

                                                           

وليل كموج البحر أرخى سدوله    عيلَّ بأنواع "( بيت امرئ القيس: (9

 )املرجع(. "اهلموم ليبتيل

 

ا  ا وصف املعريي )د ت( للربق وصفا ومن هذا الباب أيضا

يعجز املبرصين؛ إذ شبه امحرار الربق يف أثناء انقداحه وتشظيه 

واخرتاقه جلة الليل، بدخول الشظايا يف جسد زنجي، وهي 

 صور لونية متحركة )بحر الوافر(: 

ريا  إذا ما اْهَتاَج أمَحرَ 
 اُمسَتطِ

 

 

 ِرحيازْنجيياا َج  َحِسْبَت اللييَل 

 

 

 (61)ص  

ومن متيز العميان نفاذ البصرية، كام بينت نوادرهم، ومنها 

ما رواه الشاعر عيل اجلندي عندما كان يسري يف وضح النهار 

-شارد الذهن، فصدم إنساناا كفيف البرص؛ فقال له الرجل 

؛ فأطربته هذه اللفتة، "هل أنت أعمى؟": -وهو يضحك

ا؛ ورأى زيادة يف جمامل ا معتذرا ته أن هيدي فأقبل عليه مصافحا

إليه هذه القصيدة، التي شهد فيها عىل نفسه أنيه هو األعمى، 

وُيعيُذ املخاَطب أن يأسى عىل برصه، فربي رضيٍر قاد جيالا بام 

 حباه اهلل من نور البصرية )الطويل(: 

ا املحجوُب عن رؤيِة الَورى   فيا أهيَّ

 

نيا ُحجبَت عن الرضرْ   وعن رؤيةِ الدي

 أعيُذك أن تأَْسى عىل ما فقدتَه  

 

يَن فيِه بذي َخطرْ   فام هو إن روَّ

 فربي رَضير ٍقاد َجيالا إىل الُعال  

 

 وقاده يَف السري ِعوٌد من الشجرْ 

 إذا حلي نوُر اهلل يف قلب ِعبِده  

 

 فام فاَت من نوِر عينيِه حمتقرْ 

 (363، ص 9156)الرشبايص،    

وطالب الشاعر حافظ إبراهيم بحق الكفيف، حتى 

ا عىل قدرته عىل بلوغ املجد،  يتمكن من استثامر قدراته، مؤكدا

 )اخلفيف(:  "أكملوا نقص الكفيف"يف قصيدة 

ا  أكملوا نقصه يكن ْعبقريا

 

ا يف الشموِس "طه "مثل َ زا  مربِّ

 كْم رأينَا من أكَمه ًل جُيارى  

 

 وضرٍي  ُيرجى ليوٍم عبوسِ 

 مل تقْف آفُة الَعمى ِحجازا  

 

 بني َوثباتِه وبني َالشُموس

  (306، ص 9131)إبراهيم،       

( بقوة احلفظ؛ 9111طه حسني ) "أيام"يف  "الفتى"ومتييز 

ل حاصل عىل شهادة  فحفظ القرآن يف سٍن مبكرٍة، وكان أوي

ل حاصل عىل الدبلوم يف  الدكتوراه يف اجلامعة املرصية، وأوي

خ يف )السوربون( من الطالب املرصيني، وكان حيفظ التاري

طريقه إىل الُكتَّاب يف قريته، وطريقه إىل األزهر يف القاهرة، 

ا، ومن أمثلة قدرته  ا دقيقا ا برصيا وكان يصف من حوله وصفا

عىل احلفظ، أنه دخل حمارضته األوىل يف اجلامعة املرصية، 

نه املبرصون، ومل فرشح جغرافية بالد اليونان باقتداٍر يعجز ع

 متنعه عاهته من أن يكون عميد األدب العرب.
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من أن  "ذاكرة اجلسد"كذلك مل يمنع برُت يِد خالد بطل 

ا، حتتفي به الصحافة العربية والباريسية،  ا مشهورا يصبح رساما

ا له عىل إثبات ذاته والوصول إىل  بل ربام كانت يده تلك حافزا

، ومل متنعه آفته من ته األدبيةالعاملية بلوحاته، وكتابة مذكرا

التعلق بأكثر الفتيات رشفاا ونسباا )ابنة قائده يف املقاومة(، 

ا، وهو ماعربعنه  وربام لو مل يفقد يده لكان رجالا عاديا

ا بذراعني  عاديا رجالا  كنت أفضل لو بقيُت  "برصخته اليائسة: 

)مستغانمى،  "اثنتني، وًل أحتول إىل عبقري بذراع واحدة

 .(901، ص 1000

اجلدة الكفيفة  بدت "خيط ضوء يستدق"ويف أقصوصة 

تستعرض خفة يدها أمام الطفلة فكانت ، متقنةا صنعتها

هنا سوى جريدها، تتعمد أن  هاهي تعرف أن ًل يشء يعني"و

فن ال ذلكوأرجعت القاصة مهاراهتا يف  "تبالغ يف مهارهتا

 :التي ًل يمكن أن متوت فيها ،برصي إىل ذاكرة احلاسةال

ا: إهنا ًل يمكن أن تفقد اإلحساس باجلريد، قالت أخريا "

ضوؤها، كان ينحرس  يشء، حني استدقي  حيث يكون هو كلي 

 
ٍ
يتقاطع...ًل ختطئ اليدان  ريدٍ جتتكشف بني  عن سامء

حيث ًل ينطفئ اجلريد منذ  ،طريقهام نحو خرضة الذاكرة

 (.8 ، صأ1095العبودي،)"عقود

قون من التميِّز، وقد احتل املكفوفون و بذلك متكن املعوَّ

ا يف اإلبداع األدب، وهو ما يمكن إرجاعه إىل  ا كبريا منهم حيزا

، ثم الدربة ومترين اجلسم عىل العمل دون العضو  اإلرادة أوًلا

أو احلاسة املعطلة ثانياا. واإلرادة هي رأس قوى اإلنسان إذا 

 "أيامه"شار إليه طه حسني يف قويت حقق ما يبهر، وهذا ما أ

( عند حديثه عن تقييده حلركاته جتنباا للحرج، فقال: 9111)

( وما 17)ص:  "ومنذ ذلك الوقت عرف لنفسه إرادة قوية"

تغلبه وتغلب اآلخرين عىل ما يواجههم من عقبات تعجز 

 أويل العزم، إًل ًلنتصار اإلرادة فيهم. 

 

 اخلامتة:

ق يف  لعل هذا اجلهد استطاع إماطة اللثام عن صورة املعوَّ

األدب العرب قديمه وحديثه، ووضع يده عىل املسببات 

والعوامل التي كانت خلف كل حالة، ويمكن إجياز ما 

 وصلت إليه الدراسة باآليت:

كانت نظرة املجتمع العرب القديم إىل ذوي اإلعاقة نظرة 

الروحي واحلضاري، الذي  قارصة، فعىل الرغم من التطور

ا بحق ذوي  يقدر اإلنسان يف أحواله كافة، ظلَّ املجتمع جمحفا

اإلعاقة يف كثري من مراحله، واستمرت النظرة السلبية هلم 

ملقية بظالهلا عىل األدب، ولكن فئة منهم مل تستسلم، 

فتصدت وأثبتت حضورها يف اإلبداع األدب؛ ونتيجة لتلك 

يسري يف منحيني: منحى سلبي،  اًلزدواجية، بقي األدب

 يساير نظرة املجتمع، وآخر إجياب، يقدرهم وحيرتمهم.

رواية أحدب "أما يف العرص احلديث، بعد ظهور 

فقد تغريت نظرة األدب إىل ذوي اإلعاقة، واختذت  "نوتردام

ا جتاههم، ومل تقترص األعامل األدبية عىل تناوهلم  منحى مغايرا

ا وأبطاًلا يف أعامهلا وحسب، بل جعلت منهم شخوصا 

الرسدية والشعرية، ومتاهى األدب العرب املحدث مع هذه 

أجناسه: الشعر، والرواية، والقصة، والقصة ب متناوهلالنظرة ف

ا، والسرية الذاتية ... لكنه مل حيقق نقلةا كاملة منذ  القصرية جدا

البداية، بل تدرج يف تطوره، حتى وصل إىل مستوى يتناسب 

األعامل العربية املتأخرة  تتضمنالتي حيملها؛ إذ والرسالة 

تدعو إىل رضورة تغيري شكل التعامل  ،رسائل إنسانية

ذوي اًلحتياجات، ونبذ املفاهيم املغلوطة التي مع ه ومضمون

كانت سائدة جتاههم، حتى برز يف األدب عبقريات، 

استطاعت أن حتتل مكانتها يف عامله الواسع، شعراء وأدباء يف 

 ف ميادينه.خمتل

 
وبالوقوف عىل العوامل التي أدت إىل وجود الصورة 

السلبية لذوي اإلعاقة يمكن قسمتها بني الذات واملجتمع، ملا 

للمجتمع من تأثري حموري يف حياة الفرد، ومن ناحية ثانية يأيت 

دور الفرد يف تلقيه لتلك النظرة، التي قد يغلب عليها 

ة املجتمع والنفس اًلستسالم والتامهي؛ فتجتمع هزيم

 وُينتجان الصورة القامتة.

ق جمتمعه  ولكن عندما يسبق وعي الشخص املعوَّ

ا يرقى إىل مستوى إنسانيته  ويتغلب عىل ظروفه، فيقدم منتجا

التي ًل ُتنِقُصه إعاقته، أو عندما يتطور وعي املجتمع ويتقبل 

أفراده باختالفاهتم، فيقدر مواهبهم ويستثمر طاقاهتم، فإن 

ق، وحميطه، ومن هنا كان لتحول نظرة  ذلك ينعكس عىل املعوَّ

املجتمع احلديث أثرها عىل اإلبداع األدب هلذه الفئة، حتى 
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أبطاًلا  برشيةال هنامذجأضحى هلم دور يف إنتاجه، ومكاٌن بني 

ا عامة  . وشخوصا

وتويص الباحثة بتكثيف البحث يف هذا املوضوع، وجعله 

األدب العرب، حتى يكون ألدهبم باباا من أبواب الدراسة يف 

  حضور يوازي حضورهم يف احلياة.
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 يوسف نموذجًا(اإلحالة بالضمري يف القصص القرآين وأثرها يف سبك النص )سورة 

 عبد اإلله حممد اخلضريي

 أستاذ علم اللغة التطبيقي املساعد، معهد تعليم اللغة العربية، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة

 هـ(21/3/2111 هـ، وقبل للنرش يف21/6/2111 )قدم للنرش يف

 

 .القرآين القصص ،الضامئر، اإلحالة  الكلامت املفتاحية:

يتناول الباحث يف هذه الدراسة الوصفية التحليلية، يف اجلانب النظري، اإلحالة بالضمري بنوعيها  :البحث ملخص

مقامية(، يف القصص القرآين، منطلقًا من مفهوم النص ومعايري النصية، وصوالً إىل اإلحالة بوصفها معيارًا  -)نصية

لل الدراسة يف جانبها اإلجرائي نصيًا مهاًم يف سبك النص من جهة، وربطه بمقامه اخلارجي من جهة  أخرى. ُتح

مواضع اإلحالة باستعامل الضمري يف سورة يوسف، بوصفها نموذجًا للقصص القرآين، مع التمثيل بآيات من 

السورة. وتثبت الدراسة النتائج اآلتية: اإلحالة بالضمري من أشهر أدوات اإلحالة يف القصص القرآين وقد يتعلق فهم 

 يف القرآ  بتحديد مرجع الضمري ومعرفته. قد تحستعمل ضامئر اضحضور )املتكلم واملخابب( أحداث النص القصيص

لإلحالة النصية يف القصص القرآين، وذلك عند رسد اضحوارات بني شخصيات القصة. معظم اإلحاالت النصية 

هي أكثر اإلحاالت ورودًا يف باستعامل الضامئر يف سورة يوسف هي لإلحالة القبلية، وهذا يثبت أ  اإلحالة القبلية 

النصوص العربية. قد تحستعمل ضامئر الغائب لإلحالة املقامية يف القصص القرآين، فيساعد السياق واملوقف اخلارجي 

للنص يف فهم مرجع اإلحالة. قد يحستعمل ضمري الغائب املفرد يف اإلحالة إىل مقطع يف النص يف القصص القرآين، 

 .ة املفرد هلذا النوع من اإلحالةمثل استعامل اسم اإلشار
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Abstract. The researcher in this descriptive analytical study addresses both types of reference (endophoric and 

exophoric) in the theoretical part, using anaphoric pronouns in Quranic stories. This starts with the concept of 

“text” and textuality criterion, and moves on to the so-called “anaphora” as a text criterion in text cohesion on one 
hand, and relating it to exophoric context on the other hand. In the applied part, the study analyses anaphora 

positions using the pronouns in Surat Yusuf as it is an exemplar for Quranic stories and exemplifying the 

phenomenon with some verses. The study came to the following results. First, anaphoric pronouns are the most 
popular items of anaphora in Quranic stories (Surat Yusuf), and that comprehension of text events may be related 

to anaphora. Second, the pronouns of the first person and the second person may be used as anaphora in Quranic 

stories when text included dialogs between the story characters. Third, the most common references in Surat Yusuf 
are anaphoric, which demonstrates that it is the most frequent in Arabic texts. Fourth, the third person pronouns 

may be used for exophoric references in Quranic stories, and the context assists in understanding the anaphora. 

Fifth: a third person singular pronoun may be used to refer to a passage in the text of Quranic stories, such as the 
use of singular determinants for such references. 
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 مقدمة 

الضمري ركن أساس يف اجلملة العربية، سواء أكانت 

درس نحاة العربية الضمري ضمن  فقداجلملة اسمية أم فعلية، 

دراستهم للجملة. ومن دراسة الضامئر عند نحاة العربية 

إشارهتم إىل استخدام الضمري للربط داخل اجلملة، أو لربط 

من ( الضمري 2332ابن هشام ) اجلمل بام يسبقها. فقد عد  

الروابط بني الكلامت واجلمل، وأشار إىل بعض اجلمل التي 

جيب أ  تشتمل عىل روابط تربطها بكلامت أو مجل سابقة مثل 

اجلملة التي تقع خربًا، واجلملة التي تقع صفة، ومجلة صلة 

ة، ومجلة  املوصول، واجلملة التي تقع حاالً، واجلملة املفِّسر

باب التنازع. وروابط  (، واجلملة يفن  جواب اسم الرشط )م  

 هذه اجلمل هي الضامئر غالبًا.

ويف اإلعراب النحوي تدرس الضامئر بوصفها أسامء 

مبنية، سواء أكانت منفصلة أم متصلة. وتعرب الضامئر 

املنفصلة يف حمل رفع ما عدا الضامئر املبدوءة بكلمة )إيا(، مثل 

 )الراجحي،فهي تقع يف حمل نصب  ،إياك..( -إيانا -)إياي

2333.) 

إعرابه  ناحيةورغم اهتامم النحاة بدراسة الضمري من 

الباحث مل يعثر عىل دراسة نحوية  فإ  ،وموقعه يف اجلملة

أثر الضمري يف متاسك اجلمل  قديمة أو حديثة، أشارت إىل

السيام الضمري أ  ، واملشهور يف قواعد النحووتعلقها ببعض. 

لف اذا خيوهاسم سابق، يعود إىل أقرب  ضمري الغائب

الدراسات النصية التي تشري إىل إمكانية عود الضمري إىل 

 مرجع الحق يف النص، سواء أكا  املرجع كلمة أم مجلة. 

ه وصفيف دراسات لسانيات النص بيحدرس الضمري  إ   

أداة تسهم يف بناء اجلمل يف النص، وتعلقها ببعض، وينصب 

ظاهريًا  النص نسجاالهتامم يف تلك الدراسات عىل معايري 

ومعنويًا. وهذه املعايري تكو  أدوات لفظية ظاهرة يف النص، 

تؤدي إىل تعلق معاين النص  ،معايري معنوية منطقيةتكو  أو 

 بعضها ببعض. 

فاملعايري اللفظية هي أدوات تظهر يف النص وتؤدي إىل 

سبك النص وارتباط أجزائه ببعض. ومن املعايري النصية 

ر اإلحالة، وهو معيار لفظي املتعلقة بسبك النص معيا

 وداليل، ومن أشهر أدواته الضمري.

 ودراساته لسانيات النصأبحاث درس الضمري يف يح و

ه وصفضمن معيار اإلحالة يف النص، حيث ينظر إىل الضمري ب

أداة إحالة، وتنقسم هذه األداة إىل نوعني بالنظر إىل مرجع 

حالة نصية، الضمري. فإ  كا  املرجع مذكورًا يف النص، فاإل

سواء أكا  املرجع سابقًا أم الحقًا للضمري. وإ  كا  مرجع 

الضمري خارج النص فاإلحالة مقامية، حيث يحفهم مرجع 

(. والضامئر 1029الضمري من مقام النص )البطايش، 

بأنواعها كثرية وشائعة يف النصوص، وهي تسهم يف بناء 

نص، ، سواء من حيث البناء الظاهري للوتشكلها النصوص

 أو من حيث إنتاج النص وارتبابه باملقام اخلارجي. 

هذا البحث هو دراسة وصفية ُتليلية هتدف إىل وصف و

وُتليل ضامئر اإلحالة الواردة يف القصص القرآين )سورة 

يوسف نموذجًا(، من خالل ُتديد نوع اإلحالة باستعامل 

د ثم ُتديالضمري يف السورة )إحالة نصية، أو إحالة مقامية(. 

مرجع اإلحالة سواء أكا  املرجع مذكورًا يف النص )إحالة 

نصية(، أم كا  املرجع غري مذكور يف النص، وذلك يف 

اإلحالة اخلارجية. مع تبيني أثر اإلحالة يف ربط أجزاء النص 

القصيص القرآين بعضها ببعض من جهة، وأثر اإلحالة يف 

 إنتاج النص وتعلقه باملقام اخلارجي من جهة أخرى.

تقسم الدراسة الضامئر يف سورة يوسف إىل ضامئر غياب، 

وضامئر حضور )ضامئر املخابب واملتكلم(، وُتدد الدراسة 

همدى شيوع كل ضمري  د  ح  سورة . والسورة وتكرارهيف  و 

تتناول يف معظم آياهتا قصة نبي اهلل  ،سورة مكيةيوسف 

يوسف عليه السالم، وهي قصة متتاز بقوة اضحبكة وارتباط 

أحداث القصة بعضها ببعض، بدءًا من رؤيا يوسف وانتهاء 

قصة يوسف و(. 1021اليوسف، وبتأويل الرؤيا )العامري، 

أبول قصة وردت يف موضع واحد يف القرآ  الكريم،  عد  تح 

( آيًة من 33ت القصة تسعًا وتسعني )حيث بلغ عدد آيا

 ( آية. 222جمموع آيات السورة وعددها مائة وإحدى عرشة )

 

 الدراسة النظرية: 

 املبحث األول: النص:

 )أ( مفهوم النص:

من القضايا األساسية التي اهتمت هبا دراسات لسانيات 

( بأنه: 1029النص، تعريف النص، فقد عرفه أمحد املتوكل )
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تواصلية تعدت اجلملة الواحدة سواء أكانت كل وحدة  "

اجلملة بسيطة أم معقدة. النص إذ  جمموعة من اجلمل 

البسيطة، أو جمموعة من اجلمل البسيطة واملعقدة تشكل 

 (.692)ص "خطابًا، أي وحدة تواصلية تامة

النص "( النص بقوله: 2339وعرف األزهر الزناد )

ه اخليوط جتمع نسيج من الكلامت يرتابط بعضها ببعض، هذ

واحد هو ما نطلق عليه  عنارصه املختلفة واملتباعدة يف كل  

 (.21 )ص "مصطلح النص

Richard Schmidt (1020 )و  Jack Richardsوحدد 

النص بكونه: قطعة لغوية مكتوبة أو منطوقة، تتكو  من 

جمموعة من اجلمل، وهلا غرض وداللة خاصة، وتفهم وفقًا 

 لسياق ومقام حمدد. 

( يف النص رشبني مها: أ  1021رتط حممد خطايب )واش

يتكو  من مجل متتالية، وأ  تكو  بني هذه اجلمل عالقات. 

ل كل  "يقول خطايب:  متتالية من اجلمل نصًا رشيطة أ   تشكر

تكو  بني هذه اجلمل عالقات، أو باألصح بني بعض عنارص 

 (.29)ص "هذه اجلمل عالقات

مع اخلطايب، يف وجوب ( 1000ويتفق به عبد الرمحن )

فهتعلق مجل النص بعضها ببعض،  عبد الرمحن بأنه:  فقد عر 

بناء يرتكب من عدد من اجلمل املرتبطة فيام بينها بعدد من "

 (.91)ص "العالقات

 ويلحظ الباحث يف تعريفات النص السابقة ما يأيت:

أوالً: يتحقق النص عند وجود مجل ترتبط فيام بينها 

ط )خطايب، وعبد الرمحن( وجود اشرت فقدبعالقات. 

عالقات تربط مجل النص بعضها ببعض، بحيث ترتبط كل 

عالقات أو مجل أخرى، من خالل بجملة  يف النصمجلة 

لفظية، وداللية. وتضمن تعريف )الزناد( أ  النص نسيج من 

ل مرتابطة ليتحقق  اجلمل، وهذا يعني رضورة وجود مجح

 النص.

اصل، ويظهر هذا من تعريف ثانيًا: أ  وظيفة النص التو

)املتوكل( الذي يشرتط ُتقق وظيفة التواصل يف النص، وهذا 

ن تِج  يعني أ    النص جيب أ  يقصد به التواصل مع اآلخرين.  مح

ثالثًا: أ  النص يبدأ من مجلتني فأكثر دو  ُتديد العدد 

أنه   تضمن تعريف )املتوكل( الن فقداألقىص جلمل النص. 

 يكفي أ  يتكو  النص من مجلتني فقط. 

 )ب( معايري النص:

بدراسة معايري  وأبحاثه لسانيات النص اهتمت دراسات 

النص، وهي إما معايري هلا ألفاظ خاصة تظهر عىل سطح 

النص، وإما معايري معنوية منطقية تؤدي إىل تعلق قضايا 

 بعضها ببعض.  ومفاهيمه النص

ع العربية يف تسمية مصطلحني ويوجد اختالف يف املراج

يشريا  إىل معايري النص. وهذا االختالف يف التسمية مرده إىل 

 ,Cohesion)عدم االتفاق يف ترمجة املصطلحني )

Coherence  العربية، فبعض اللغة من اللغة اإلنجليزية إىل

الدراسات تستخدم مصطلح )االتساق(، أو )الروابط(، أو 

الظاهرة يف النص، وبعضها  )السبك( للمعايري اللفظية

تستخدم )التامسك(، أو )االنسجام(، أو )اضحبك( للمعايري 

املعنوية املنطقية التي تربط قضايا ومفاهيم النص )الزناد، 

2339 .) 

من الذين اختاروا مصطلح )االتساق( لإلشارة إىل معايري 

( الذي بني  أ  االتساق 1021النص اللفظية، حممد خطايب )

املستوى الداليل، واملستوى اللفظي، ومن صوره: يظهر عىل 

اإلحالة، والربط يف النص. وعرف خطايب االتساق بقوله: 

يقصد باالتساق ذلك التامسك الشديد بني األجزاء املشكلة "

لنص ما، وهيتم بالوسائل اللغوية الشكلية التي تصل بني 

 (.1)ص "أو خطاب برمته ،العنارص املكونة جلزء من خطاب

مصطلح )السبك( بدالً يف هذه الدراسة ار الباحث ختاو

عن )االتساق(، لإلشارة إىل األدوات اللفظية الظاهرة التي 

أ  بناء  نظرًا إىل، وتركيبه يستعملها الكاتب يف بناء النص

 سبك ألفاظ ومجل. بمثابة النص هو 

العالقة التي تنشأ بني أجزاء النص هي عالقة لفظية ف

ات )السبك(، أو عالقة معنوية منطقية وداللية من خالل أدو

من خالل التعلق بني مفاهيم النص )اضحبك(. وهاتا  

العالقتا  متثال  البنية الداخلية للنص، أما البنية اخلارجية 

فيمثلها املقام واملوقف الذي أنتج فيه النص )خطايب، 

1021.) 

علق أجزاء سبك النص، يعني وجود ألفاظ وعبارات تح 

بعض. وللسبك أمهية يف بناء النص، فهو يظهر النص بعضها ب

الداليل بني مجل وعبارات و ،من خالل االرتباط اللفظي

 النص. 
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ومن معايري السبك يف النص )اإلحالة(، وهذا البحث 

يدرس وحيلل هذا املعيار النيص بشكل خاص، يف إحدى 

سور القرآ  الكريم، وهي سورة يوسف، من خالل أشهر 

ي الضامئر. ويقترص البحث عىل دراسة وه ،أدوات اإلحالة

مراجعها يف سورة تعيني ، ووُتليلها فقط الضامئر الظاهرة

  .يوسف

اإلحالة،  أداة واحدة من أدواتالضامئر بأنواعها متثل و

اإلحالة بالضمري، وتوجد أدوات أخرى لإلحالة مثل:  يوه

)ال( ، (2)املقارنة لفاظ)أسامء اإلشارة، األسامء املوصولة، أ

(، وهذه الدراسة ال تتناول هذه األدوات رغبة يف (1)العهدية

 االختصار.

 

 املبحث الثاين: اإلحالة: 

 )أ( مفهوم اإلحالة وأمهيتها:

تتفق دراسات لسانيات النص وُتليل اخلطاب عىل ُتديد 

بأهنا عالقة تربط بني عنارص النص، وأ   يف النص،اإلحالة 

هذه العنارص إما أ  تكو  أدوات إشارية يف النص، أو مراجع 

 ،هلذه األدوات، وهذه املراجع عىل نوعني: ظاهرة يف النص

سمى إحالة سمى إحالة داخلية، أو غري ظاهرة يف النص، فتح فتح 

عىل أ   ،خارجية. كام تتفق دراسات النص وُتليل اخلطاب

أدوات اإلحالة يتطلب معرفة مراجعها، وأ  هذه  فهم

األدوات هي: الضامئر، وأسامء اإلشارة، واألسامء املوصولة، 

ترعة،  الدالة عىل املقارنة )بو لفاظ، واأل)ال( التعريفو

1021.) 

أداة اإلحالة، وهي كلمة  -2يتكو  تركيب اإلحالة من: 

ول، واالسم املوص ،واسم اإلشارة ،مثل الضمري ،مبهمة

                                                           
( ألفاظ املقارنة هي األلفاظ املستعملة للمقارنة مثل: )أكرب، أصغر، 2)

أمجل، مشابه، مماثل..(، وغريها من األلفاظ. انظر: دراسة: )اإلحالة 

النصية وأثرها يف ُتقيق متاسك النص القرآين(. عبد اضحميد بوترعة. 

 اللسانيات ونحو النص(. إبراهيم خليل.وانظر: كتاب: )يف 

( )ال( العهدية تستخدم مثل اسم اإلشارة، فتحيل إىل لفظ سابق يف 1)

النص، وذلك عند ورود االسم يف النص نكرة، ثم وروده معرفًا 

بــــ)ال(. مثل قول الشاعر: )وإ  قتل اهلوى رجاًل فإين ذلك الرجل(. 

جل( الذي ورد سابقًا يف حيث أشارت )ال( يف )الرجل( إىل لفظ )ر

النص. انظر: دراسة: معايري النصية يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر 

 اجلرجاين. بوجالل الربيع.

مرجع اإلحالة، وهو  -1وألفاظ املقارنة، و)ال( التعريف. 

كلمة، أو مجلة، أو مقطع نيص تشري إليه أداة اإلحالة. وإذا كا  

أو مقطعًا نصيًا فإنه يظهر يف النص، أما  ،مرجع اإلحالة مجلة

أو زما ، فإما أ   ،أو مكا  ،إذا كا  املرجع يشري إىل ذات

فيفهم  ؛أ  يكو  خارج النصيكو  ظاهرًا يف النص، وإما 

 (. 1021من املقام )موسى، 

( إىل دور اإلحالة النصية 1021أشار حممد خطايب )وقد 

تشري إىل  يف ترابط النص، وهي إما أ  تكو  إحالة قبلية

تشري إىل  ، وإما أ  تكو  إحالة بعديةمرجع سابق يف النص

اخلارجية يف . كام أشار إىل تأثري اإلحالة مرجع الحق يف النص

ترابط أجزاء النص عندما ترد اإلحالة ضمن نصوص 

، حيث مقتبسة، مثل حوار الشخصيات يف النصوص الِّسدية

. وحدد خطايب أدوات اإلحالة تؤدي وظيفة اإلحالة النصية

املستخدمة لإلحالة اخلارجية )املقامية(، وهي ضامئر اضحضور 

 كا . )املتكلم واملخابب(، وأسامء اإلشارة، وظرف امل

اضحوارات  اإلحالة اخلارجية يف النصوص املقتبسة:مثال 

التي وردت يف قصة يوسف، قال تعاىل حكاية عن إخوة 

يهي يوسف: يلييَ  ۦ  ۞لََّقۡد ََكَن ِفي يُوُسَف ِإَوۡخَوت ئ
ا  يلسَّ  ٧َءاَيَٰٞت ل 
ييَنا مينَّا َوََنُۡن عُ  ب

َ
َحبُّ إيََلٰٓ أ

َ
ُخوهُ أ

َ
ْ ََلُوُسُف َوأ ۡصَبٌة إينَّ إيۡذ قَالُوا

بيين  بَانَا َلِفي َضَلَٰٖل مُّ
َ
تظهر يف  [.8 -7]سورة يوسف:  ٨أ

هذا اضحوار ضامئر املتكلم )أبينا، نحن، أبانا(، فتحيل إىل 

مرجع ورد يف النص، حيث ُتيل إىل )إخوة يوسف(، الذين 

اقتبس النص القرآين مقولتهم. لذا؛ فضامئر اضحضور هنا تربط 

 ، فتسهم يف اإلحالة النصية.أجزاء النص بعضها ببعض

( يف اإلحالة التطابق الداليل بني 1021واشرتط خطايب )

ومع ذلك، فالقواعد التي ُتكم  .عنرص اإلحالة ومرجعه

تركيب اإلحالة ليست مقيدة بالتطابق النحوي مثل التطابق 

يف التعريف أو التنكري، أو التطابق العددي، بل يكفي التطابق 

 اإلحالة ومراجعها يف النص. الداليل بني أدوات 

ال ) ( اإلحالة القبلية إىل إحالة 1029وقد قسم أنس فج 

)قريبة املدى(، وذلك عندما تشري أداة اإلحالة إىل مرجع يف 

اجلملة نفسها. وإحالة )بعيدة املدى( حني تشري األداة إىل 

ال ) ( اإلحالة من 1029مرجع يف مجلة سابقة. كام قسم فج 
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إحالة بناء: إذا كا  املتلقي ال  -2ني إىل حيث الوجود الذه

إحالة تعيني: إذا كا  مرجع  -1يعرف مرجع اإلحالة. 

اإلحالة موجودًا يف ذهن املخابب، وحيتاج إىل تعيينه فقط. 

دح  ويرى الباحث عدم اضحاجة إىل هذه التفريعات التي تحعقر

 مفهوم اإلحالة عند املتلقي.

من خالل الربط بني إىل سبك النص تؤدي  اإلحالةإ   

أجزائه، مما يساعد القارئ عىل اسرتجاع ما سبق ذكره يف 

سريد ذكره يف اإلحالة ما اإلحالة النصية القبلية، واالنتباه إىل 

(. يتضح ذلك يف قوله 1029النصية البعدية )أبو شارب، 

ْ  تعاىل حكاية عن يوسف عليه السالم: نَت  قَالُو ا
َ
ءينََّك ََل

َ
أ

ۖ قَۡد َمنَّ  يُوُسُفُۖ قَاَل  ِخي
َ
نَا۠ يُوُسُف َوَهََٰذا  أ

َ
ُ ٱأ َمن  ۥَعلَۡيَنا ُۖ إينَّهُ  ّللَّ

ۡ فَإينَّ  َ ٱَيتَّقي َوَيۡصِبي ۡجَر  ّللَّ
َ
يُع أ نييَ ٱََل يُضي ]سورة  ٩٠لُۡمۡحسي

[. حيث حييل الضمري )نا( إىل )يوسف وأخيه(، 30يوسف: 

. وحييل ، ضمن مقولة مقتبسةيف النصاملذكورين سابقًا 

لضمري )ــــه( إىل اجلملة الرشبية بعده )من يتق ويصرب فإ ا

اهلل ال يضيع أجر املحسنني(، وهذه إحالة إىل جزء الحق يف 

 النص.

ح األزهر الزناد )وقد أ ( الدور الذي تقوم به 2339وض 

أدوات اإلحالة يف النص، فهي تقوم بدور مزدوج يتمثل يف 

جهة، وتعويض تعيني وُتديد مرجع اإلحالة يف النص من 

املرجع بأداة اإلحالة من جهة أخرى، ويتوقف فهم أدوات 

من واإلحالة عىل تذكر واستحضار املرجع الذي تشري إليه. 

 إيذۡ قوله تعاىل حكاية عن إخوة يوسف: ،ذلك عىل سبيل املثال
بَانَا 

َ
ييَنا مينَّا َوََنُۡن ُعۡصَبٌة إينَّ أ ب

َ
َحبُّ إيََلٰٓ أ

َ
ُخوهُ أ

َ
قَالُواْ ََلُوُسُف َوأ

بيين  [. حيث حددت 8]سورة يوسف:  ٨لَِفي َضَلَٰٖل مُّ

الضامئر )ــــه، نا، نحن( األسامء )يوسف، إخوة يوسف(، 

 كام عوضت الضامئر هذه األسامء.

أثر فهم تركيب ( إىل 1001وأشار مخيس اجلويني )

إ  القارئ إذا حدد أداة  إذاإلحالة يف فهم معاين النص، 

اإلحالة سواء أكانت ضمريًا، أم غريه، وعرف مرجع اإلحالة 

قد استدل  هفإن ؛سواء أكا  كلمة، أم مجلة، أم مقطعًا يف النص

عىل معا   يف النص. 

من ذلك عىل سبيل املثال قوله تعاىل يف قصة يوسف مع و

تي ٱَوَرََٰوَدتُۡه  لعزيز:امرأة ا
هي  لَّ وََغلََّقتي  ۦُهَو ِفي بَۡيتيَها َعن نَّۡفسي

ََٰب ٱ بَۡو
َ
يُۖ ٱَوقَالَۡت َهۡيَت لََكَۚ َقاَل َمَعاَذ  َۡل ۡحَسَن  ۥإينَّهُ  ّللَّ

َ
ي  أ َرّب 

َٰليُمونَ ٱََل ُيۡفليُح  ۥَمۡثَواَيُۖ إينَّهُ  [. 19]سورة يوسف:  ٢٣لظَّ

ما عدا أداة  ،ضامئرحيث وردت مخس أدوات إحالة كلها 

هي االسم املوصول، واألدوات هي: )ــــه، التي،  ،واحدة

(، فإذا متكن القارئ من   واحدةكل  ُتديد مرجعهو، ها، ك 

، فإنه سيتمكن من فهم النص. وهذه األدوات ُتيل إىل منها

)يوسف، امرأة العزيز(.مها: مرجعني فقط، 

ال ) ع فج  منها  ( أدوات اإلحالة فعد  1029وقد وس 

)تكرار اللفظ(، واإلحالة بــــ)اللفظ الواصف(. ومث ل 

بَتي إيّن ي  إيذۡ لتكرار اللفظ بقوله تعاىل: 
َ
أ بييهي َيٰٓ

َ
قَاَل يُوُسُف َلي

َحَد َعََشَ َكۡوَكٗبا وَ 
َ
يُۡت أ

َ
ۡمَس ٱَرأ ۡيُتُهۡم َلي  ۡلَقَمرَ ٱوَ  لشَّ

َ
َرأ

ينَ  دي  [. فتكرار الفعل )رأيت(، فيه1]سورة يوسف:  ٤َسَٰجي

إحالة نصية إىل اجلملة السابقة: )رأيت أحد عرش كوكبًا 

ال(  والشمس والقمر(. أما اللفظ الواصف فيقصد به )فج 

: اإلتيا  بعبارة وصفية بدالً عن عبارة سابقة، ففي قوله تعاىل

يينَ ٱ وَن ِفي َسبييلي  َّلَّ
يُۖ ٱَءاَمُنواْ يَُقَٰتيلُ يينَ ٱوَ  ّللَّ َكَفُرواْ يَُقَٰتيلُوَن  َّلَّ

َُٰغوتي ٱَسبييلي ِفي  َا َء  لطَّ ۡوَلي
َ
ۡيَطَٰنيۖ ٱفََقَٰتيلُو اْ أ ۡيَطَٰني ٱإينَّ َكۡيَد  لشَّ  لشَّ

[. أحالت العبارة االسمية76]سورة النساء:  ٧٦ََكَن َضعييًفا

)أولياء الشيطا ( إىل عبارة )الذين كفروا(. ويرى الباحث أ  

 ، وليست مثاالً عىل(9)هذه اآلية مثال عىل االستبدال النيص

 اإلحالة.

( من معايري النص )االستبدال(، ويعني: استبدال كلمة أو عبارة يف 9)

النص، بكلمة أو عبارة أخرى. مثال: هل ُتب قراءة القصص؟ نعم، 

ت كلمة )ذلك(، بعبارة )قراءة القصص(. انظر: أحب ذلك. حيث استبدل

كتاب: املصطلحات األساسية يف لسانيات النص وُتليل اخلطاب. نعام  
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أسامء  -إ  االقتصار عىل أدوات اإلحالة املشهورة )ضامئر

)ال( العهدية(، هو  -ألفاظ مقارنة -أسامء موصولة -إشارة

لسببني: أوالً: أ  هذه  -من وجهة نظر الباحث-األوىل 

األدوات ال يمكن فهمها دو  الرجوع إىل مراجعها يف النص. 

ها ألفاظًا خاصة ثانيًا: أ  هذه األدوات يمكن وصفها و عد 

يف اللغة يسهل متييزها ودراستها، بوصفها أدوات شكلية 

 تظهر عىل سطح النص.

ع الزناد ) أ  كل  فهو يرى ،( مفهوم اإلحالة2339ووس 

كلامت اللغة داخلة يف تركيب اإلحالة، إذ إ  ألفاظ اللغة ُتيل 

 إىل ما هو خارج اللغة مثل إحالة األسامء إىل مسمياهتا، وإحالة

األفعال إىل معانيها وأزمنتها، وإحالة اضحروف إىل معانيها، 

فألفاظ اللغة عند )الزناد( إما أ  تكو  ألفاظًا إشارية، وإما أ  

 لتلك األلفاظ.  اً تكو  مراجع

 

 )ب( اإلحالة بالضمري:

اسم جامد "( الضمري بأنه: 1008عرف نعام  بوقرة )

أو الغائب،  ،أو املخابب ،للمتكلم ،يقوم مقام اسم ظاهر

االختصار، وهو أقوى أنواع ، والغرض من اإلتيا  به

 (. 211 )ص "املعارف

تستعمل الضامئر لالختصار فهي ختترص كثريًا من و

مفردات النصوص، والضمري قد يتكو  من حرف واحد 

، ِت، ــــه(، وقد  ، ت  ، ِك، تح كالضامئر املتصلة )ي، ك 

م، هم، تم .. وغريها(. حيث يتكو  من حرفني مثل: )نا، كح

 ختترص هذه الضامئر أسامء األشخاص، أو األشياء، وغريها. 

وقد أشار علامء العربية قدياًم إىل أثر الضمري يف اختصار 

الكلامت داخل اجلمل، عند اإلحالة باستعامل الضمري، حيث 

 أكد اجلرجاين وظيفة الضمري يف منع تكرار األسامء يف اجلملة

تامم علامء العربية باجلملة ُتديدًا، (. ورغم اه1007)خليل، 

فإ  إشارهتم إىل وظيفة الضمري يف اختصار الكلامت يف 

النص. من األمثلة عىل يف نطبق أيضًا عىل وظيفته ت ،اجلملة

 استعامل الضمري لالختصار يف القصص القرآين، قوله تعاىل:

                                                                                    

بوقرة. وانظر كتاب: لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب. حممد 

  خطايب. 

ْوِلي  لََقدۡ 
ُ
ي ٞ َل  هيۡم عيِۡبَة ۡلَبَٰبي  ٱََكَن ِفي قََصصي

َ
يٗثا  َۡل َما ََكَن َحدي

يَق  ن تَۡصدي ىَٰ َوَلَٰكي ييٱُيۡفََتَ ءٖ  َّلَّ ي ََشۡ
يَل ُك  َبۡيَ يََديۡهي َوَتۡفصي

يَقۡوٖم يُۡؤميُنونَ  [. حيث 222]سورة يوسف:  ١١١َوُهٗدى َورَۡۡحَٗة ل 

أغنى استعامل الضمري )هم( عن ذكر أسامء كل الرسل، أو 

 (. 1021أسامء يوسف، وإخوته )الزخمرشي، 

( اقتصار اإلحالة إىل نص 1021ذكر حممد خطايب )وقد 

أو مقطع يف النص، عىل اسم اإلشارة املفرد )هذا، هذه(، لكنه 

عندما تناول أقوال املفِّسين يف مرجع ضمري الغائب )ــــه( 

يينَ ٱ ( يف سورة البقرة:216يف قوله تعاىل يف اآلية رقم )  َّلَّ
َتََٰب ٱَءاَتۡيَنَُٰهُم  َءُهۡمُۖ ِإَونَّ فَرييٗقا  ۥهُ َيۡعريفُونَ  ۡلكي

ۡبَنا 
َ
َكَما َيۡعريفُوَن أ

يۡنُهۡم ََلَۡكُتُموَن  بعض املفِّسين أجاز ف ١٤٦َوُهۡم َيۡعلَُمونَ  ۡۡلَقَّ ٱم 

( يف قوله 211عودة الضمري إىل )اضحق( املذكور يف اآلية رقم )

َب وَۡجهيَك ِفي  قَدۡ  تعاىل:
َما ءۖي ٱنََرىَٰ َتَقلُّ َنَّ  لسَّ ي َك قيۡبلَٗة فَلَُنَوَل 

ي وَۡجَهَك َشۡطَر  َۚ فََول  ََٰها دي ٱتَۡرَضى وََحۡيُث َما ُكنُتۡم  ۡۡلََرامي  ٱ لَۡمۡسجي
ْ وُُجوَهُكۡم َشۡطَرهُ  يينَ ٱِإَونَّ  ۥ  فََولُّوا ْ  َّلَّ وتُوا

ُ
َتََٰب ٱأ ََلَۡعلَُموَن  ۡلكي

نَُّه 
َ
يهيۡم  َوَما  ۡۡلَقُّ ٱأ ب  ُ ٱمين رَّ ا َيۡعَملُونَ  ّللَّ يَغَٰفيلن َعمَّ ستنادًا وا ١٤٤ب

إىل هذا الرأي أثبت خطايب أ  مرجع الضمري قد يكو  

خطابًا كاماًل، أل  مرجع الضمري )اضحق(، وهو يشمل كل ما 

جاء به الرسول حممد صىل اهلل عليه وسلم. فضمري الغائب 

 وفقًا هلذا املرجع يعود إىل خطاب، وليس إىل عنرص يف النص. 

من اعتبار  -حثمن وجهة نظر البا-ذلك ال يمنع و

مرجع الضمري عنرصًا يف النص وليس خطابًا شاماًل، فكلمة 

معناها عىل كل ما جاء به حممد صىل اهلل عليه  )اضحق( وإ  دل  

 إىل لفظها. بالنظر  ،وسلم، فإهنا تعد عنرصًا يف النص

( إسهام الضمري يف سبك النص 1021يصف خطايب )و

بشكل فعال يف  الضمري يسهم"يف القرآ  الكريم بقوله: 

اتساق اخلطاب القرآين.. والضامئر وخاصة ضامئر الغيبة تقوم 

بوظيفتني: استحضار عنرص متقدم يف خطاب سابق، أو 

 "استحضار جمموع خطاب سابق يف خطاب الحق

(. يشري خطايب هنا إىل استعامل الضامئر خصوصًا 271)ص

الة حاإلسواء أكانت  ،ضامئر الغائب لإلحالة النصية القبلية
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الغائب حالة إىل نص سابق، لكن ضامئر كانت اإلأم  ،إىل لفظ

متأخر عنها يف النص )إحالة  ،قد ُتيل إىل عنرص الحق

 بعدية(. 

إحالة ضمري الغائب )ـــه( يف قوله تعاىل  ،مثال ذلك

تي ٱ َوَرََٰوَدتۡهُ  حكاية عن يوسف عليه السالم:
ُهَو ِفي بَۡيتيَها  لَّ

هي  ََٰب ٱَقتي وََغلَّ  ۦَعن نَّۡفسي بَۡو
َ
يُۖ ٱَوقَاَلۡت َهۡيَت لََكَۚ قَاَل َمَعاَذ  َۡل  ّللَّ

ۡحَسَن َمۡثَواَيُۖ إينَّهُ  ۥإينَّهُ 
َ
ي  أ َٰليُمونَ ٱََل ُيۡفليُح  ۥَرّب  ]سورة  ٢٣لظَّ

 ،[. حيث ورد يف هذه اآلية إحالتا  بعدية19يوسف: 

)إنه ريب(:  قوله:باستعامل ضمري الغائب. فمرجع اإلحالة يف 

)إنه ال يفلح  قوله:ومرجع اإلحالة يف  ؛(كلمة )ريب

)ال يفلح الظاملو (. وكالمها مرجع متأخر  :الظاملو (: مجلة

عن الضمري، وسريد ذكر هذا النوع من اإلحالة عند اضحديث 

 عن اإلحالة النصية البعدية يف هذه الدراسة.

( عىل أمهية ضامئر اإلحالة يف 1029وشدد حممد يونس )

إ  إعادة الضمري إىل مرجعه من أهم " سبك النص، بقوله:

ألهنا تزيل عنه اللبس  ؛املهام التي يقوم هبا حملل النص

. "وتوضح دالالته.. وإزالة اللبس عن النص يقوي متاسكه

 (. 68)ص

أو املقامية، ويف هذه  ،تستعمل الضامئر لإلحالة النصية

( 188الدراسة أحىص الباحث أربعمئة وثامنية وثامنني )

حالة بنوعيها باستعامل الضامئر الظاهرة. فمن تركيب إ

اإلحالة النصية، استعامل الضمري )هم( الذي ورد مرتني يف 

ْ َعلَۡيهي َفَعَرَفُهۡم َوُهۡم  وََجا ءَ  قوله تعاىل: إيۡخَوةُ يُوُسَف فََدَخلُوا
[. مرجع الضمري )هم(: 18]سورة يوسف:  ٥٨ُمنكيُرونَ  ۥَلُ 

ذكور يف النص. ومن اإلحالة )إخوة يوسف(، وهذا املرجع م

املقامية، استعامل ضامئر املتكلم )نحن، نا(، وضامئر املخابب 

(، يف قوله تعاىل ، ت  ۡحَسَن  ََنۡنُ : )ك 
َ
 ۡلَقَصصي ٱَنُقصُّ َعلَۡيَك أ

ۡوَحۡيَنا  إيََلَۡك َهََٰذا 
َ
يَما  أ لَميَن  ۦِإَون ُكنَت مين َقۡبليهي  ۡلُقۡرَءانَ ٱب

 ئرجع ضاما[. حيث إ  مر9وسف: ]سورة ي ٣ۡلَغَٰفيلييَ ٱ

)عليك، إليك، ، وضامئر املخابب )نحن، أوحينا( املتكلم

 فهم من املقام اخلارجي للنص.ذكر يف النص، وتح مل تح كنت(، 

فالذي قص  القصص وأوحى القرآ ، هو اهلل عزوجل، 

 والذي أحوحي إليه القرآ ، هو حممد عليه الصالة والسالم.

 

 الدراسات السابقة:

الباحث عىل عدد من الدراسات السابقة التي تناولت  عثر

موضوع اإلحالة يف القصص القرآين، واختار الباحث أقرب 

هذه الدراسات إىل موضوع هذه الدراسة، ومنهج الباحث يف 

اختيار الدراسات السابقة هو أ  تتناول الدراسة معيار 

اإلحالة من جهة، وتطبق الدراسة عىل شواهد من القرآ  

يم من جهة أخرى. وقد رتب الباحث الدراسات الكر

 السابقة وفقًا لرتتيبها الزمني.

الدراسة األوىل: )اإلحالة ودورها يف ُتقيق متاسك النص 

القصيص القرآين دراسة بعض الشواهد من قصتي موسى 

 ويوسف عليهام السالم(. ليندة زواوي.

هتدف الدراسة يف جانبها النظري إىل دراسة مفهوم 

ة، وأنواعها )نصية، مقامية(، وأدوات اإلحالة اإلحال

)الضامئر، أسامء اإلشارة، األسامء املوصولة(. ويف جانبها 

اإلجرائي قامت الباحثة بتطبيق الدراسة عىل آيات من القرآ  

الكريم يف قصة موسى عليه السالم يف سوريت األعراف، 

 وبه، وقصة يوسف عليه السالم يف سورة يوسف. 

حثة أثر اإلحالة بأدواهتا املختلفة يف ُتقيق وأثبتت البا

متاسك النص القصيص القرآين، من خالل ربط اجلمل 

 (.1026واآليات شكاًل وداللًة )زواوي، 

الدراسة الثانية: )اإلحالة وأثرها يف متاسك النص يف 

 القصص القرآين(. ألنس فجال.

هتدف هذه الدراسة املوسعة إىل دراسة أدوات التامسك 

الشكلية وُتليلها، ووسائل التامسك النيص الداللية  النيص

كلها، وتطبيق ذلك عىل شواهد من القرآ  الكريم. وقد 

توسعت الدراسة يف تناول معيار اإلحالة بوصفه أداة من 

أدوات التامسك النيص الشكيل، حيث خصصت الدراسة 

 الفصلني الثاين، والثالث، ملعيار اإلحالة.

إىل نوعني رئيسني: )إحالة قسمت الدراسة اإلحالة 

إحالة خارجية(. ثم قسمت اإلحالة الداخلية إىل  -داخلية

من حيث اجتاه املحال إليه: التقسيم املشهور:  -2أقسام هي: 
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من حيث نوع مرجع  -1إحالة بعدية(.  -)إحالة قبلية

من حيث  -9إحالة مقطعية(.  -اإلحالة: )إحالة معجمية

من حيث  -1إحالة بعيدة(.  -مدى اإلحالة: )إحالة قريبة

 إحالة تعيني(.  -الوجود الذهني ملرجع اإلحالة: )إحالة بناء

وتناولت الدراسة أدوات اإلحالة، حيث خصص 

اإلحالة بالضمري.  -2الباحث لكل أداة مبحثًا، واملباحث هي 

اإلحالة باالسم املوصول.  -9اإلحالة باسم اإلشارة.  -1

 -6الة بـــ)ال( التعريف. اإلح -1اإلحالة بالتكرار.  -1

 اإلحالة باللفظ الواصف.

 وأهم نتائج الدراسة املتعلقة باإلحالة: 

تستعمل اإلحالة بقصد االقتصاد يف ألفاظ النص، وربط  -2

أجزائه، بعضها ببعض. وهذا حيقق االستمرار والتامسك 

 يف النص.

لإلحالة دور مهم يف ُتقيق التامسك اخلارجي للنص؛  -1

 بمقامه اخلارجي. ألهنا تربط النص

اإلحالة القبلية أشهر أنواع اإلحالة الداخلية، وهلا دور  -9

 مهم يف متاسك النص واستمراريته.

تستعمل اإلحالة الداخلية البعدية يف توضيح معا    -1

غامضة يف النص، فتعمل عىل تكثيف اهتامم القارئ، 

 وحثه عىل مواصلة القراءة. 

ال، اإلحالة بالضمري هي أكثر اإلحاالت شي -1 وعًا )فج 

1029.) 

الدراسة الثالثة: )اإلحالة وأثرها يف ُتقيق متاسك النص 

القرآين دراسة تطبيقية عىل بعض الشواهد القرآنية(. لعبد 

 اضحميد بوترعة.

هتدف الدراسة إىل تبيني دور اإلحالة النصية يف تالحم 

أجزاء النص القرآين من خالل شواهد خمتارة من القرآ  

 الدراسة األسئلة اآلتية: الكريم. وتطرح

 ما مفهوم اإلحالة النصية لغة واصطالحًا؟ (2

 كيف يتجىل حضور اإلحالة يف القرآ  الكريم؟ (1

 ما أثر اإلحالة النصية يف ُتقيق متاسك النص القرآين؟ (9

وتناول الباحث يف دراسته عددًا من أدوات اإلحالة، 

املقارنة. ألفاظ  -9أسامء اإلشارة.  -1الضامئر.  -2وهي: 

األسامء املوصولة. مع الرشح والتمثيل لكل أداة من هذه  -1

 األدوات بشواهد من القرآ  الكريم.

وأثبت الباحث أ  لإلحالة بأدواهتا املختلفة من ضامئر، 

وأسامء إشارة، وغريها، دورًا كبريًا يف خلق سمة النصية، 

وربط أجزاء النص بعضها ببعض. تستوي يف ذلك اإلحالة 

مرجع سابق، واإلحالة إال مرجع الحق يف النص.  إىل

 (.1021)بوترعة، 

الدراسة الرابعة: )اإلحالة بالضامئر ودورها يف ُتقيق 

الرتابط يف النص القرآين دراسة وصفية ُتليلية(. لنائل 

 إسامعيل.

هتدف الدراسة إىل دراسة اإلحالة بوصفها معيارًا من أهم 

اسة أ  الضامئر من أهم معايري السبك النيص، وأثبتت الدر

أدوات اإلحالة، وأ  هلا دورًا بارزًا يف ربط أجزاء النص دالليًا 

 ولفظيًا.

ويف اجلانب اإلجرائي للدراسة ببق الباحث أمثلة 

اإلحالة بالضامئر عىل شواهد من القرآ  الكريم، يف مواضع 

خمتلفة يف سور القرآ ، وتوصل الباحث إىل عدد من النتائج، 

 أمهها:

ضامئر دور بارز يف الربط بني اجلمل واآليات يف القرآ  لل (2

الكريم، كام أ  هلا دورًا كبريًا يف إزالة اللبس واإلهبام يف 

 النص، من خالل معرفة مرجع الضمري.

وهو الضمري الذي يفصل بني النعت -لضمري الفصل  (1

 دور مهم يف ُتقيق صلة معنوية بني أجزاء الكالم. -واخلرب

قرآ  الكريم باستعامل الضامئر، وسيلة االلتفات يف ال (9

مؤثرة يف ُتقيق الرتابط النيص عىل املستويني الرتكيبي، 

 (.1022والداليل )إسامعيل، 

 

 إفادة الباحث من الدراسات السابقة:

أفاد الباحث من الدراسات السابقة يف الدراسة النظرية، 

من خالل عرض ودراسة معيار اإلحالة بوصفه معيارًا نصيًا، 

وتبيني أثره يف سبك النص القصيص القرآين. كذلك أفاد 

الباحث من الدراسات السابقة يف اجلانب النظري، من خالل 

دراسة وعرض نوعي اإلحالة: )نصية، ومقامية(، وعرض 

 ودراسة نوعي اإلحالة النصية )قبلية، بعدية(.

كام أفاد الباحث من الدراسات السابقة نظريًا، عند تناول  

بوصفها أشهر أدوات اإلحالة يف النصوص. حيث الضامئر 

ال ) (، ودراسة إسامعيل 1029أفاد الباحث من دراسة فج 
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( يف إبراز دور الضامئر يف فهم النص القرآين وإزالة 1022)

اللبس واإلهبام من جهة، وإبراز أمهية الضامئر وشيوعها 

 مقارنة بأدوات اإلحالة األخرى من جهة أخرى. 

سة إىل الدراسات السابقة منهجًا وتضيف هذه الدرا

جديدًا يف تناول مواضع اإلحالة بالضمري يف القصص 

القرآين. حيث إ  هذه الدراسة تقدم بريقة خمتلفة، تقوم عىل 

ُتديد مرجع الضمري يف النص يف اإلحالة النصية، واإلشارة 

إىل كو  الضمري حييل إىل خارج النص، يف اإلحالة اخلارجية. 

اإلحالة النصية يف سبك النص القصيص  مع توضيح أثر

القرآين، وأثر اإلحالة اخلارجية يف ربط النص القرآين بمقامه 

 اخلارجي.

وخيتلف منهج هذه الدراسة عن دراسة )زواوي(، 

ودراسة )إسامعيل( يف تناول ضامئر اإلحالة، حيث إ  هذه 

الدراسة هتتم بالضامئر الدراسة، البارزة فقط، يف حني أ  

الدراستني تناولتا يف بعض الشواهد، الضامئر املسترتة أيضًا. 

وختتلف هذه الدراسة عن الدراستني يف تناول موضوع 

لتفات يف الضامئر، حيث أشارت الدراستا  إىل هذه اال

الظاهر البالغية النصية، أما هذه الدراسة، فلم تتطرق إىل 

 ظاهرة االلتفات يف الضمري. 

وختتلف هذه الدراسة عن دراسة )بوترعة( التي اقترصت 

عىل أمثلة قليلة وحمدودة من الشواهد القرآنية، من عدة سور 

شارة املخترصة إىل أدوات اإلحالة يف القرآ  الكريم، مع اإل

املختلفة. أما هذه الدراسة، فقد اقترصت عىل أداة واحدة من 

أدوات اإلحالة وهي )الضمري(، لكنها توسعت يف األمثلة 

 التي استنبطها الباحث من سورة يوسف فقط.

ال( التي توسعت  وختتلف هذه الدراسة عن دراسة )فج 

لتامسك الداليل يف يف أدوات السبك النيص، ووسائل ا

النصوص. كام أهنا تناولت أدوات اإلحالة كلها، مع البسط 

والتمثيل والتطبيق عىل شواهد من سور خمتلفة يف القرآ  

. أما هذه الدراسة فقد اقترصت عىل معيار اإلحالة (1)الكريم

فقط، بوصفه أحد معايري سبك النص، كام أ  هذه الدراسة 

صفها أشهر أدوات اإلحالة. مقترصة عىل الضامئر فقط، بو

                                                           

( تحعد  هذه الدراسة دراسة شاملة يف جماهلا، وهي يف األصل رسالة 1)

الباحث الدرجة يف قسم اللغة العربية والرتمجة يف كلية  دكتوراه، منح فيها

 اللغات بجامعة صنعاء. 

ومن جهة أخرى اقترصت هذه الدراسة عىل آيات سورة 

يوسف، مع التوسع يف إحصاء املواضع التي وردت فيها 

 الضامئر، ومراجع اإلحالة يف آيات السورة.   

 

 الدراسة اإلجرائية:

 املبحث األول: اإلحالة النصية يف سورة يوسف: 

مواضع كثرية يف  ظهرت اإلحالة النصية بالضمري يف

سورة يوسف، وهي سورة تتناول يف معظم آياهتا قصة 

يوسف عليه السالم. وقد تنوعت ضامئر اإلحالة يف القصة 

وأحالت إىل شخصيات مذكورة رصاحًة أو موصوفة، 

وأسهمت هذه الضامئر يف تعلق أحداث القصة بعضها 

ببعض. وقبل البدء بتحليل مواضع اإلحالة بالضمري يف سورة 

وسف يمكن للباحث حرص الذوات، والشخصيات، ي

واألشياء املحال إليها باستعامل الضمري يف آيات السورة 

 حسب ترتيبها، وهي كاآليت:

 أوالً: مرجع الضمري لفظ اجلاللة )اهلل(. 

 ثانيًا: مرجع الضمري يدل عىل عاقل:

 يوسف عليه السالم.  .2

 يعقوب عليه السالم.  .1

 إخوة يوسف. .9

 ني(. أخو يوسف )بنيام .1

 إبراهيم عليه السالم.  .1

 إسحاق عليه السالم.  .6

 أرسة يوسف عليه السالم. .7

 السيارة )قافلة من املسافرين(. .8

 أحد أفراد السيارة )وارد املاء(. .3

 الذي اشرتى يوسف )عزيز مرص(. .20

 امرأة عزيز مرص. .22

 نسوة يف املدينة. .21

 العزيز وأهله. .29

تيا  )صاحبا يوسف يف السجن(. .21  ف 

 أهل مرص. .21

 ملك مرص. .26

 املأل )حاشية امللك(. .27

 رجال امللِك. .28
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 فِتيا  يوسف )عزيز مرص(. .23

 أهل القرية )أهل مرص(. .10

 الذين آمنوا. .12

 جلساء يعقوب عليه السالم.  .11

 أكثر الناس. .19

 أهل مكة. .11

 الذين اتقوا. .11

 الرسل. .16

 القوم املؤمنو . .17

 ثالثًا: مرجع الضمري غري عاقل:

 الكواكب، والشمس، والقمر. .2

 أوثا  يعبدها أهل مرص. .1

 بقرات. سبع .9

 سنوات شداد.  .1

 عام الغيث. .1

 األرض. .6

 قميص يوسف. .7

 رؤيا يوسف. .8

 أنباء الغيب. .3

 آية يف الساموات واألرض..20

 

 )أ( اإلحالة النصية القبلية:

معظم ضامئر اإلحالة النصية القبلية يف سورة يوسف هي 

 نيوسبعة وثالث نيبلغ جمموعها مئت فقدضامئر الغائب، 

( ضمريًا، وسوف يكتفي الباحث ببعض األمثلة 197)

لضامئر الغائب التي تكررت يف السورة، رغبًة يف االختصار. 

 اً ورد ضمري الغائب املتصل املذكر )ــــه( مائة وثالثفقد 

 ني( مرة، وورد ضمري )واو اجلامعة( اثنت299 )نيوثالث

( مرة، وورد ضمري الغائبني )هم( متصالً 71 )نيوسبع

( مرة. وتكررت ضامئر الغائب 19منفصاًل ثالثًا ومخسني )و

األخرى يف اإلحالة النصية القبلية بأعداد متفاوتة مثل ضمري 

( مرة، وضمري 10الغائبة املتصل )ها( حيث ورد عرشين )

( ورد أربع عرشة ) ( مرة، وضمري الغائب 21الغائبات )هن 

وورد ضمري  ( مرة،21عرشة ) ياملفرد املنفصل )هو( ورد اثنت

( مرات، وورد ضمري املفرد املنصوب 9املثنى )مها( ثالث )

 )إياه( مرة واحدة فقط.

كام وردت إحاالت نصية قبلية يف سورة يوسف باستعامل 

وفقًا ألبحاث -ضامئر املتكلم أو املخابب، وهذه اإلحالة 

ال تقع إال يف النصوص القصصية عند  -لسانيات النص

(. 1021)خطايب،  صيات يف النصاالستشهاد بأقوال الشخ

وحيث إ  سورة يوسف يف معظمها ُتكي قصة يوسف عليه 

وأحالت  ،السالم، فقد وردت ضامئر املتكلم واملخابب

عضها فأسهمت يف سبك النص وتعلق أحداثه ب ،إحالة نصية

 . ببعض

ومعظم أمثلة اإلحالة النصية يف سورة يوسف هي 

د أ  اإلحالة القبلية هي لإلحالة القبلية، وهذه األمثلة تؤك

األكثر استعامالً يف النصوص العربية. وسيفصل الباحث 

 اضحديث عن مواضع اإلحالة النصية القبلية يف هذا املبحث.

 

 أوالً: اإلحالة النصية القبلية بضامئر الغائب:

قد يرد ضمري الغائب يف اإلحالة النصية القبلية يف موضع 

، مثال ذلك يف سورة بعيد عن مرجعه يف القصص القرآين

يوسف، اإلحالة إىل )إخوة يوسف( الذين ذكروا رصاحًة يف 

عمل ضمريا الغائب )هم، الواو( كثريًا بعض اآليات ثم استح 

(، وانتهاء باآلية رقم 20لإلحالة إليهم، ابتداء باآلية رقم )

ْ يُوُسَف  قَاَل  ( يف قوله تعاىل:201) يۡنُهۡم ََل َتۡقُتلُوا يٞل م  ئ
قَا 

ۡلُقوهُ ِفي َغَيََٰبتي وَ 
َ
ي ٱأ يَّاَرةي ٱيَۡلَتقيۡطُه َبۡعُض  ۡۡلُب  إين ُكنُتۡم  لسَّ

َٰعيلييَ  يَك  [. وقوله تعاىل:20]سورة يوسف:  ١٠َف َٰل ۢنَبا ءي  َذ
َ
ميۡن أ

ۡمَرُهۡم وَُهۡم  ۡلَغۡيبي ٱ
َ
ْ أ ۡۡجَُعو ا

َ
يۡهيۡم إيۡذ أ يهي إيََلَۡكُۖ َوَما ُكنَت ََلَ نُوحي

[. حيث حييل الضمريا  201يوسف: ]سورة  ١٠٢َيۡمُكُرونَ 

)هم، الواو( إحالة نصية إىل )إخوة يوسف( املذكورين يف 

يهي  ( يف قوله تعاىل:7اآلية رقم )  ۦ  ۞لََّقۡد ََكَن ِفي يُوُسَف ِإَوۡخَوت
يلييَ  ئ

ا  يلسَّ [. وقد أسهم استعامل 7]سورة يوسف:  ٧َءاَيَٰٞت ل 

أجزائه  ضامئر الغائب هنا يف تعلق أحداث النص وارتباط

 بعضها ببعض. 
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واستعمل ضمري الغائب )هو( لإلحالة النصية البعيدة يف 

ۡجرن  إيۡن ُهَو إيَلَّ ذيۡكٞر   َ تَۡس  َوَما قوله تعاىل:
َ
لُُهۡم َعلَۡيهي ميۡن أ

يۡلَعَٰلَمييَ  [. حيث أحال الضمري 201]سورة يوسف:  ١٠٤ل 

ا إىل )القرآ  الكريم(، واملقصود مبعيدة )هو( إحالة نصية 

رهم به قومه ويذك   صىل اهلل عليه وسلم،اهلل  رسولح به ث حيد  

)القرآ ( يف  (. وقد ورد ِذكرح 1021من الوحي )الزخمرشي، 

َنُقصُّ َعلَۡيَك  ََنۡنُ  ( يف السورة يف قوله تعاىل:9اآلية رقم )
ۡحَسَن 

َ
ۡوَحۡيَنا  إيََلَۡك َهََٰذا  ۡلَقَصصي ٱأ

َ
يَما  أ ِإَون ُكنَت  ۡلُقۡرَءانَ ٱب

[. وأسهمت 9]سورة يوسف:  ٣ۡلَغَٰفيلييَ ٱلَميَن  ۦن َقۡبليهي مي 

اإلحالة النصية إىل مرجع بعيد يف النص، يف تعلق وربط 

 أجزاء النص بعضها ببعض.

وأبعد إحالة نصية يف سورة يوسف، هي اإلحالة  

باستعامل ضمري الغائب )ــــه(، إىل القرآ  املذكور يف اآلية 

ِۡبَةٞ  لََقدۡ  تعاىل: (، قال9السابقة رقم ) هيۡم عي ََكَن ِفي قََصصي
ْوِلي 

ُ
ي ۡلَبَٰبي  ٱَل 

َ
يَق  َۡل ن تَۡصدي ىَٰ َوَلَٰكي يٗثا ُيۡفََتَ ييٱَما ََكَن َحدي  َّلَّ

يَقۡوٖم يُۡؤميُنونَ  ءٖ وَُهٗدى َورَۡۡحَٗة ل  ي ََشۡ
يَل ُك   ١١١َبۡيَ يََديۡهي َوَتۡفصي

مة [. حيث حييل الضمري )ــه( يف كل222]سورة يوسف: 

 )يديه( إىل القرآ  الكريم. ويفصل بني الضمري ومرجعه نص  

وقد ( آيات. 208قرآين بويل بلغ عدد آياته مائة وثامين )

أسهمت اإلحالة النصية إىل مرجع بعيد يف النص، يف تعلق 

 أجزاء النص وترابطها.

وأحيانًا يرد ضمري الغائب يف اإلحالة النصية القبلية يف 

۞لََّقۡد  ًا ملرجعه، مثال ذلك قوله تعاىل:القصص القرآين تالي
يهي  يلييَ  ۦ  ََكَن ِفي يُوُسَف ِإَوۡخَوت ئ

ا  يلسَّ ]سورة يوسف:  ٧َءاَيَٰٞت ل 

[. حيث فصل بني الضمري )ــــه( ومرجعه: )يوسف(، 7

فقط. وقد يفصل )إخوة( ، واملعطوف )الواو( العطف حرفح 

قوله تعاىل واملجرور فقط، كام يف  بني الضمري ومرجعه اجلارح 

ا إخوة يوسف:كبري حكاية عن  ْ   َ ۡسَتۡي ٱ فَلَمَّ ميۡنُه َخلَُصواْ  ُسوا

َخَذ َعلَۡيُكم 
َ
بَاُكۡم قَۡد أ

َ
نَّ أ
َ
ْ أ لَۡم َتۡعلَُمو ا

َ
ُۖ َقاَل َكبيريُُهۡم أ ا ََنيي ٗ

يَن  يٗقا م  ۡوث ي ٱمَّ بَۡرَح  ّللَّ
َ
َومين َقۡبُل َما فَرَّطُتۡم ِفي يُوُسَفُۖ فَلَۡن أ

ۡرَض ٱ
َ
ۡو َيۡ  َۡل

َ
ِبي  أ

َ
َذَن َلي  أ

ۡ
َٰ يَأ ُ ٱ ُكمَ َحتَّ ۖ َوُهَو َخرۡيُ  ّللَّ َلي

[. حيث حييل الضمري 80]سورة يوسف:  ٨٠ۡلَحَٰكيمييَ ٱ

)هو( إحالة نصية، ومرجع اإلحالة لفظ اجلاللة )اهلل(، 

والفاصل بني الضمري ومرجعه اجلار واملجرور. ومثل ذلك، 

ُۖ ٱلَۡيُكُم ََل َتۡۡثييَب عَ  قَاَل  قوله تعاىل: ُ ٱَيۡغفيُر  َۡلَۡوَم لَُكۡمُۖ  ّللَّ
رَۡحُم 

َ
ييَ ٱَوُهَو أ َٰۡحي [. حيث فصلت 31]سورة يوسف:  ٩٢لرَّ

شبه اجلملة )لكم( بني الضمري )هو(، ومرجعه لفظ اجلاللة 

وهذه اإلحالة إىل مرجع قريب يف النص تشري إىل  )اهلل(.

رب، التنوع يف مراجع اإلحالة يف النص، من حيث مدى الق

 أو البعد عن أداة اإلحالة.

وأحيانًا يكو  ضمري اإلحالة مستثنى يف اجلملة، مثل قوله 

يهي  َما تعاىل: نُتۡم  ۦ  َتۡعُبُدوَن مين ُدون
َ
ۡيُتُموَها  أ ۡسَما ٗء َسمَّ

َ
إيَلَّ  أ

نَزَل 
َ
ا  أ ُ ٱَوَءابَا ؤُُكم مَّ يَها مين ُسۡلَطَٰنن  إيني  ّللَّ ي  ۡۡلُۡكمُ ٱب َّ إيَلَّ ّللي

مَ 
َ
يَك أ َٰل َۚ َذ ْ إيَلَّ  إييَّاهُ ا َلَّ َتۡعُبُدو 

َ
يينُ ٱَر أ يمُ ٱ َل  ۡكَۡثَ  ۡلَقي 

َ
نَّ أ َوَلَٰكي

[. حيث حييل 10]سورة يوسف:  ٤٠ََل َيۡعلَُمونَ  نلَّاسي ٱ

. ومل الوارد يف اجلملةالضمري املستثنى )إياه(، إىل لفظ اجلاللة 

 ضع. يرد الضمري املنفصل )إياه( يف السورة إال يف هذا املو

فهم مرجع ضمري الغائب من سياق اآليات، مثال وقد يح 

ُواْ  ُثمَّ  ذلك الضمري )هم( يف قوله تعاىل:
َ
يۢن َبۡعدي َما َرأ بََدا لَُهم م 

َٰ حييٖ  ۥلَيَۡسُجُننَّهُ  ٓأۡلَيَٰتي ٱ [. 91]سورة يوسف:  ٣٥َحتَّ

)حممود الزخمرشي،  ،فمرجع الضمري: )عزيز مرص وأهله(

 قَاَل  مذكورين يف النص. ويف قوله تعاىل:(، ومها غري 1021
ۡهليَها  إين ََكَن 

َ
يۡن أ َ َرََٰوَدتِۡني َعن نَّۡفِسي  َوَشهيَد َشاهيٞد م  ِهي

بييَ ٱقُدَّ مين ُقُبٖل فََصَدقَۡت وَُهَو ميَن  ۥقَمييُصهُ  َٰذي ]سورة  ٢٦ۡلَك

عزيز مرص(،  زوج)هي( إىل ) :[. حييل الضمري16يوسف: 

 (.1029سياق اآليات )يونس،  وهذا املرجع يفهم من



 هـ(2111م/1012جامعة امللك سعود، الرياض ) (،9، ع )(99) ، مجاآلدابجملة 

 

12 

ذف فيها مرجع الضمري، وفحهم من   ومن املواضع التي حح

َٰ  سياق اآليات قوله تعاىل حكاية عن يعقوب: َعۡنُهۡم  َوتََوِلَّ
َٰ يُوُسَف وَ  َسَِفَٰ لََعَ

َ
أ ۡت ٱَوقَاَل َيٰٓ َفُهَو  ۡۡلُۡزني ٱَعۡيَناهُ ميَن  ۡبَيضَّ
يمٞ  مل ، كلمة )عيناه(الضمري يف ف[. 81]سورة يوسف:  ٨٤َكظي

، ويمكن تقدير مرجع اإلحالة من اآلية السابقة هيذكر مرجع

نُفُسُكۡم  قَاَل  هلذه اآلية وهي قوله تعاىل:
َ
لَۡت لَُكۡم أ بَۡل َسوَّ

ُۖ َعَِس  ۡمٗراُۖ فََصِۡبٞ َۡجييٌل
َ
ُ ٱأ َۚ إينَّهُ  ّللَّ يهيۡم َۡجييًعا ييَِني ب ت

ۡ
ن يَأ

َ
ُهَو  ۥأ

[. التقدير: )قال 89يوسف: ]سورة  ٨٣ۡۡلَكييمُ ٱ ۡلَعلييمُ ٱ

 يعقوب(.

وقد يرد يف القصص القرآين ضمري الغائب العاقل فيحيل 

الضمري )هم( الذي ورد يف مثل إحالة نصية إىل غري العاقل، 

أحال إىل )الشمس والقمر والكواكب(، قال ويوسف  قصة

َحَد  إيذۡ  تعاىل:
َ
يُۡت أ

َ
بَتي إيّن ي َرأ

َ
أ بييهي َيٰٓ

َ
َعََشَ قَاَل يُوُسُف َلي

ۡمَس ٱَكۡوَكٗبا وَ  ينَ  ۡلَقَمرَ ٱوَ  لشَّ دي ۡيُتُهۡم َلي َسَٰجي
َ
]سورة  ٤َرأ

( استعامل 1021[. وعلل حممود الزخمرشي )1يوسف: 

ضمري العاقل يف هذا املوضع بأنه ورد يف السياق فعل يقع من 

 ،والشمس ،العاقل وهو )السجود(، فأعطيت )الكواكب

 مري. والقمر( حكم العاقل يف استعامل الض

ومن اإلحالة إىل غري العاقل باستعامل ضمري العاقل يف 

، نو  مجع املؤنث )هن   يالقصص القرآين، استعامل ضمري

 ( يف ثالث آيات يف سورة يوسف، يف قوله تعاىل:النسوة

َها  يُوُسُف  يُّ
َ
يقُ ٱأ ي د  ي ُكلُُهنَّ  لص 

ۡ
َماٖن يَأ ۡفتيَنا ِفي َسۡبعي َبَقَرَٰٖت سي

َ
أ

ُع َسۡبٌع عيَجاٞف وَ  رۡجي
َ
ي  أ
يَسَٰٖت لََّعّل  َخَر يَاب

ُ
َسۡبعي ُسۢنُبَلَٰتن ُخۡۡضٖ َوأ

[. وقوله 16]سورة يوسف:  ٤٦لََعلَُّهۡم َيۡعلَُمونَ  نلَّاسي ٱإيََل 

ۡمُتۡم  ُثمَّ  تعاىل: ُكۡلَن َما قَدَّ
ۡ
َدادٞ يَأ يَك َسۡبٞع شي َٰل ِتي ميۢن َبۡعدي َذ

ۡ
يَأ

ُنونَ  ا ُُتۡصي يمَّ [. 18]سورة يوسف:  ٤٨لَُهنَّ إيَلَّ قَلييٗٗل م 

ومرجع اإلحالة يف هذه اآليات )سبع بقرات/ سبع 

سنوات(، وهذا املرجع غري عاقل. واختار الزخمرشي 

النسوة( إىل )سبع  ( أ  إسناد ضمري العاقل )نو 1021)

إ  الناس يأكلو  يف هذه  إذسنوات( من اإلسناد املجازي، 

 السنوات السبع ما زرعوه، فأسند )األكل( إليها. 

مكررًا يف القصص القرآين ضمري الغائب  وقد يستعمل

، من ذلك الضمري )هم( حيث ورد مكررًا يف زيد من البيا مل

تييُكَما  قَاَل  قوله تعاىل عىل لسا  يوسف عليه السالم:
ۡ
ََل يَأ

يهي  وييليهي  ۦ  َطَعامٞ تُۡرزَقَان
ۡ
يَتأ تُُكَما ب

ۡ
تيَيُكَماَۚ  ۦإيَلَّ َنبَّأ

ۡ
ن يَأ

َ
َقۡبَل أ

ي   يُۡؤميُنوَن ب
ي   إيّن ي تََرۡكُت ميلََّة قَۡومٖ َلَّ َمِني َرّب 

ا َعلَّ َٰليُكَما ميمَّ ي ٱَذ  ّللَّ
ي  َرةي ٱَوُهم ب [. ومرجع 97]سورة يوسف:  ٣٧ُهۡم َكَٰفيُرونَ  ٓأۡلخي

وكرر  (.1021الضمري: )قوم(، وهم أهل مرص )الزخمرشي، 

الضمري )هم(، لتبيني شناعة فعلهم، إذ إهنم يكفرو  باهلل، 

 ويكفرو  باليوم اآلخر.

وقد يرد ضمري الغائب يف مجلة واحدة، فيأيت مرة متصاًل، 

، مثال ذلك قوله تعاىل .ومرة منفصالً، ومرجع الضمري واحد

تي ٱ َوَرََٰوَدتۡهُ  (:19رقم )يف اآلية 
هي  لَّ  ۦُهَو ِفي بَۡيتيَها َعن نَّۡفسي

ََٰب ٱوََغلََّقتي  بَۡو
َ
يُۖ ٱَوقَالَۡت َهۡيَت لََكَۚ قَاَل َمَعاَذ  َۡل ي   ۥإينَّهُ  ّللَّ َرّب 

ۡحَسَن َمۡثَواَيُۖ إينَّهُ 
َ
َٰليُمونَ ٱََل ُيۡفليُح  ۥأ ]سورة يوسف:  ٢٣لظَّ

)ـــــه، هو(، ومرجعهام [. حيث ورد ضمريا الغائب 19

 ( يف قوله تعاىل:12)يوسف(، الوارد ذكره يف اآلية رقم )

ييٱ َوقَاَل  َٰهُ ٱ َّلَّ ى يۡۡصَ لي  ۡشََتَ يهي مين م  ت
َ
َُٰه َعَِسٰٓ  ۦ  ۡمَرأ ۡكريِمي َمۡثَوى

َ
أ

َذهُ  ۡو َنتَّخي
َ
ن يَنَفَعَنا  أ

َ
ُوُسَف ِفي  ۥأ نَّا َلي يَك َمكَّ َٰل اَۚ َوَكَذ ۡرضي ٱَوََلٗ

َ
 َۡل

 ُ يَمهُ َونلي وييلي  ۥَعل 
ۡ
َحادييثي  ٱمين تَأ

َ
ُ ٱوَ  َۡل ۡمريهي  ّللَّ

َ
ٰٓ أ  ۦََغليٌب لََعَ

ۡكَۡثَ 
َ
نَّ أ [. 12]سورة يوسف:  ٢١ََل َيۡعلَُمونَ  نلَّاسي ٱَوَلَٰكي

ويحلحظ هنا ورود الضمري بعد االسم املوصول للمؤنث 

)التي(، ومعرفة مرجع اإلحالة يف هذا املوضع من النص 

هم النص، حيث وقع عدم تطابق يف القرآين يساعد يف ف

اجلنس بني الضمري واالسم املوصول، إذ حييل كل واحد منهام 

 إىل مرجع خمتلف يف النص.
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مرة متصاًل، ومرة منفصاًل،  الضمرياإلتيا  بأمثلة ومن 

واملرجع واحد، اإلحالة يف عدة مواضع يف سورة يوسف إىل 

و(، مثال الغائب )ــــه، ه يرب العاملني باستعامل ضمري

َۚ  ۥَربُّهُ  ۥَلُ  ۡسَتَجاَب ٱفَ  ذلك، قوله تعاىل: فََۡصََف َعۡنُه َكۡيَدُهنَّ
مييعُ ٱُهَو  ۥإينَّهُ  [. ومرجع 91]سورة يوسف:  ٣٤ۡلَعلييمُ ٱ لسَّ

اإلحالة كلمة )رب( الواردة يف اآلية. وقوله تعاىل عىل لسا  

ُۖ  قَاَل  يعقوب: ۡمٗراُۖ فََصِۡبٞ َۡجييٌل
َ
نُفُسُكۡم أ

َ
لَۡت لَُكۡم أ بَۡل َسوَّ

ُ ٱَعَِس  َۚ إينَّهُ  ّللَّ يهيۡم َۡجييًعا ييَِني ب ت
ۡ
ن يَأ

َ
 ٨٣ۡۡلَكييمُ ٱ ۡلَعلييمُ ٱُهَو  ۥأ

[. ومرجع اإلحالة لفظ اجلاللة )اهلل(. 89]سورة يوسف: 

ۖ إينَّ  قَاَل  وقوله تعاىل: ي  ۡسَتۡغفيُر َلُكۡم َرّب 
َ
 ۡلَغُفورُ ٱُهَو  ۥهُ َسۡوَف أ

يمُ ٱ [. ومرجع اإلحالة كلمة 38]سورة يوسف:  ٩٨لرَّحي

بََوۡيهي لََعَ  َوَرَفعَ  :تعاىل عىل لسا  يوسف )ريب(. وقوله
َ
أ

واْ َلُ  ۡلَعۡرشي ٱ وييُل رُۡءَيََٰي مين  ۥوََخرُّ
ۡ
بَتي َهََٰذا تَأ

َ
أ ٗداُۖ َوقَاَل َيٰٓ ُسجَّ

ُۖ وَ  ا ي َحق ٗ َها َرّب 
ۡخرََجِني ميَن َقۡبُل قَۡد َجَعلَ

َ
ۡحَسَن ِبي  إيۡذ أ

َ
قَۡد أ

ۡجني ٱ ي يَن  لس  يُكم م  ن نَّزَ  ۡۡلَۡدوي ٱوََجا َء ب
َ
ۡيَطَٰنُ ٱ غَ ميۢن َبۡعدي أ  لشَّ

يَما يََشا ُءَۚ إينَّهُ  يٞف ل  ي لَطي  ۡلَعلييمُ ٱُهَو  ۥبَۡيِني َوَبۡيَ إيۡخَوتي   إينَّ َرّب 
[. ومرجع اإلحالة كلمة 200]سورة يوسف:  ١٠٠ۡۡلَكييمُ ٱ

)ريب(. وقد دلت اإلحالة املكررة إىل مرجع واحد يف هذه 

 املواضع عىل أمهية مرجع اإلحالة وهو )اهلل( عزوجل. 

ومن أنواع اإلحالة النصية القبلية باستعامل ضمري الغائب 

يف القصص القرآين، اإلحالة إىل مجلة يف النص، ومن ذلك 

ا حكاية عن )عزيز مرص(:قوله تعاىل  قُدَّ مين  ۥرََءا قَمييَصهُ  فَلَمَّ
يمٞ  ۥُدبُرٖ قَاَل إينَّهُ  ُۖ إينَّ َكۡيَدُكنَّ َعظي ُكنَّ ]سورة  ٢٨مين َكۡيدي

[. حيث حييل الضمري يف كلمة )إنه( إحالة نصية 18يوسف: 

، يف قوله تعاىل حكاية عن امرأة مقطع نيص سابقإىل قبلية 

ۡت قَمييَصهُ  ۡۡلَاَب ٱ ۡستََبَقاٱوَ : العزيز ۡلَفَيا  ۥَوقَدَّ
َ
مين ُدبُرٖ َوأ

ا  يَدَها ََلَ ۡهليَك ُسو ًءا إيَلَّ   ۡۡلَابي  ٱَسي 
َ
يأ َراَد ب

َ
قَالَۡت َما َجَزا ُء َمۡن أ

مٞ  َلي
َ
ۡو َعَذاٌب أ

َ
ن يُۡسَجَن أ

َ
وقد  [.11]سورة يوسف:  ٢٥أ

أسهمت هذه اإلحالة بضمري الغائب )ـــه( إىل مقطع سابق 

نص، يف ترابط أجزاء النص، وتعلق أحداثه بعضها يف ال

ببعض. فضمري الغائب هنا مثل اسم اإلشارة )هذا، ذلك(، 

 يف استعامله لإلحالة إىل مقطع نيص.

ضمري الغائب يف اإلحالة إىل مقطع  ومن أمثلة استعامل

ۡجنَ ٱَمَعُه  َوَدَخَل  ، قوله تعاىل:يف قصة يوسف نيص ي ۖ  لس  َفَتَياني
ُ ََخۡٗراُۖ َوقَاَل  ۡعۡصي

َ
َِٰني  أ َرى

َ
َحُدُهَما  إيّن ي  أ

َ
َِٰني   ٓأۡلَخرُ ٱقَاَل أ َرى

َ
إيّن ي  أ

ُكُل 
ۡ
ا تَأ ِسي ُخۡۡبٗ

ۡ
ۡۡحيُل فَۡوَق َرأ

َ
رۡيُ ٱأ وييليهي  لطَّ

ۡ
يَتأ يۡئَنا ب إينَّا  ۦ ُۖ ميۡنُهُۖ نَب 

ََٰك ميَن  نييَ ٱنََرى حييل  إذ[. 96]سورة يوسف:  ٣٦لُۡمۡحسي

كلمة )تأويله( إىل مقطع نيص وهو  مري الغائب )ــــه( يفض

)ما ذكره الفتيا  من الرؤيا(، فالضمري هنا مثل اسم اإلشارة 

 (. 1021)ذلك(، والتقدير: )تأويل ذلك(، )الزخمرشي، 

وتكرر استعامل ضمري الغائب )ــــه( يف اإلحالة إىل 

تعاىل مقطع نيص، وذلك عند اضحديث عن رؤيا امللك يف قوله 

ييٱ َوقَاَل : (11يف اآلية رقم ) َكرَ ٱََنَا ميۡنُهَما وَ  َّلَّ نَا۠  دَّ
َ
ةن أ مَّ

ُ
َبۡعَد أ

وييليهي 
ۡ
يَتأ يُئُكم ب نَب 

ُ
لُوني  ۦأ رۡسي

َ
 إذ[. 11]سورة يوسف:  ٤٥فَأ

حييل ضمري الغائب يف كلمة )تأويله( إىل ما ورد يف اآلية رقم 

َماٖن  إيّن ي   لَۡمليُك ٱ َوقَاَل  ( يف قوله تعاىل:19) َرىَٰ َسۡبَع َبَقَرَٰٖت سي
َ
أ

يَسَٰٖتۖ  َخَر يَاب
ُ
ُكلُُهنَّ َسۡبٌع عيَجاٞف َوَسۡبَع ُسۢنُبَلَٰتن ُخۡۡضٖ َوأ

ۡ
يَأ

َها  يُّ
َ
أ  ٱَيٰٓ

ُ
ونَ  لَۡمَل يلرُّۡءيَا َتۡعُِبُ ۡفُتوِني ِفي رُۡءَيََٰي إين ُكنُتۡم ل

َ
 ٤٣أ
وقد أسهم ضمري الغائب املفرد )ـــه(  [.19]سورة يوسف: 

يف اختصار كلامت كثرية يف النص، حيث أغنى عن إعادة 

مقولة امللك: )إين أرى سبع بقرات سام  يأكلهن سبع عجاف 

 وسبع سنبالت خرض وأخر يابسات(. 

يف اإلحالة يف )النو (،  الغائب عمل ضمري النسوةاست  و

يهي  ۡئُتوِني ٱ لَۡمليُك ٱ اَل َوقَ : مثال ذلك، قوله تعاىلقصة يوسف،   ۖۦُ ب
ا َجا َءهُ  عۡ ٱقَاَل  لرَُّسوُل ٱفَلَمَّ يَك فَۡس  رۡجي يۡسَوةي ٱۡلُه َما بَاُل   َ إيََلَٰ َرب   لن 

َٰتي ٱ
هينَّ َعلييمٞ  لَّ يَكۡيدي ي ب َۚ إينَّ َرّب  َيُهنَّ يۡدي

َ
ۡعَن أ قَاَل َما  ٥٠َقطَّ

هي َخۡطُبُكنَّ إيۡذ َرََٰودتُّنَّ يُوُسَف َعن نَّفۡ  ي َما  ۚۦَ سي َّ قُۡلَن َحََٰش ّللي
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ُت ٱَعليۡمَنا َعلَۡيهي مين ُسو ءٖ  قَالَتي 
َ
َحۡصَحَص  ۡلَٰٔـنَ ٱ ۡلَعزييزي ٱ ۡمَرأ

نَا۠ َرََٰودتُّهُ  ۡۡلَقُّ ٱ
َ
هي  ۥأ قييَ ٱلَميَن  ۥِإَونَّهُ  ۦَعن نَّۡفسي َٰدي ]سورة  ٥١لصَّ

النسوة بالفعلني  نو  ت[. حيث اتصل12 -10يوسف: 

يف ، االسم الوارد الضمري)قط عن، قلن(، ومرجع املاضيني 

وهذه إحالة نصية قبلية أسهمت ، )النسوة( (:10اآلية رقم )

 يف تعلق كلامت النص بعضها ببعض. 

 

 ثانيًا: اإلحالة النصية القبلية بضامئر املخابب: 

تستعمل ضامئر املتكلم واملخابب )ضامئر اضحضور( 

ىل مراجع خارج النص. لكن لإلحالة املقامية، أي أهنا ُتيل إ

يكثر اقتباس  ،يف القصص القرآين كام يف النصوص الِّسدية

مقوالت وحوارات لشخصيات القصة، وقد ُتيل ضامئر 

اضحضور يف هذه اضحوارات إىل مراجع مذكورة يف النص، ومن 

هاهنا يمكن  يف قصة يوسف وردت ضامئر وإحالة نصية.  عد 

ة، وأحالت إحالة نصية املخابب، واملتكلم يف مواضع كثري

 قبلية، وبعدية. وأمثلتها كاآليت:

م،  وردت ضامئر املخاببني املنفصلة واملتصلة )أنتم، كح

تحم، واو اجلامعة(، وأحالت إحالة نصية قبلية، وذلك عند 

خطاب يوسف عليه السالم لصاحبي السجن يف قوله تعاىل 

َبي : عىل لسا  يوسف ۡجني ٱ َيََٰصَٰحي ي ۡرَباٞب  لس 
َ
يقُوَن َخرۡيٌ َءأ َتَفر  مُّ

مي 
َ
ُ ٱأ دُ ٱ ّللَّ َٰحي ارُ ٱ ۡلَو يهي  ٣٩ۡلَقهَّ ۡسَما ٗء  ۦ  َما َتۡعُبُدوَن مين ُدون

َ
إيَلَّ  أ

نَزَل 
َ
ا  أ نُتۡم َوَءابَا ؤُُكم مَّ

َ
ۡيُتُموَها  أ ُ ٱَسمَّ يَها مين ُسۡلَطَٰنن  إيني  ّللَّ ب

ي  ۡۡلُۡكمُ ٱ َّ يَك  إيَلَّ ّللي َٰل َۚ َذ ْ إيَلَّ  إييَّاهُ ا َلَّ َتۡعُبُدو 
َ
َمَر أ

َ
يينُ ٱأ يمُ ٱ َل   ۡلَقي 
ۡكَۡثَ 

َ
نَّ أ  -93]سورة يوسف:  ٤٠ََل َيۡعلَُمونَ  نلَّاسي ٱَوَلَٰكي

( كم، أنتم، آباؤتم ، سميو[. حيث ُتيل الضامئر )تعبد10

يا إحالة نصية قبلية، ومرجع الضامئر املنادى املضاف )

دخل يف اخلطاب من هم عىل دينهام من صاحبي السجن(. وي

واستحعمل ضمري املخابب (. 1021أهل مرص )الزخمرشي، 

مكررًا هنا نظرًا للقرب املكاين بني املخاب بني ويوسف عليه 

 السالم، إذ مها صاحباه يف السجن.

ام(،وتكرر استعامل ضمري املخابب ني  الذي حييل إىل  )كح

 عىل لسا  يوسف يف قوله تعاىلصاحبي يوسف يف السجن، 

َبي  عليه السالم: ََٰصَٰحي ۡجني ٱ َي ي َحُدُكَما فَيَۡسِقي َربَّهُ  لس 
َ
ا  أ مَّ
َ
 ۥأ

ا  مَّ
َ
ُكُل  ٓأۡلَخرُ ٱََخۡٗراُۖ َوأ

ۡ
رۡيُ ٱَفُيۡصلَُب َفَتأ هي  لطَّ سي

ۡ
أ َ  ۚۦَ مين رَّ قُِضي

ۡمرُ ٱ
َ
ييٱ َۡل [. حيث 12]سورة يوسف:  ٤١فييهي تَۡسَتۡفتيَياني  َّلَّ

)أحدكام( إحالة نصية قبلية، ومرجع  أحال الضمري يف كلمة

 صاحبي السجن(. يا اإلحالة املنادى املضاف يف اآلية: )

ضمري املخاببني )تحم(، استعامل ورد يف قصة يوسف و

 َوقَاَل  وأحال إحالة نصية يف قوله تعاىل عىل لسا  ملك مرص:
ُكلُُهنَّ سَ  لَۡمليُك ٱ

ۡ
َماٖن يَأ َرىَٰ َسۡبَع َبَقَرَٰٖت سي

َ
ۡبٌع عيَجاٞف إيّن ي  أ

َها  يُّ
َ
أ يَسَٰٖتۖ َيٰٓ َخَر يَاب

ُ
 ٱَوَسۡبَع ُسۢنُبَلَٰتن ُخۡۡضٖ َوأ

ُ
ۡفُتوِني ِفي  لَۡمَل
َ
أ

ونَ  يلرُّۡءيَا َتۡعُِبُ [. 19]سورة يوسف:  ٤٣رُۡءَيََٰي إين ُكنُتۡم ل

حيث أحال الضمري )تحم( إحالة نصية قبلية إىل )املأل( 

 لك، القريبني منه.و)املأل( هم جلساء امل املذكورين يف اآلية.

ووردت اإلحالة النصية القبلية باستعامل ضمري 

م( يف قوله تعاىل: ا املخاببني )كح ََهازيهيۡم َجَعَل  فَلَمَّ زَُهم ِبي َجهَّ
َقايَةَ ٱ ي ُتَها  لس  يَّ

َ
يٌن أ ذََّن ُمَؤذ 

َ
يهي ُثمَّ أ خي

َ
إينَُّكۡم  ۡلعيريُ ٱِفي رَۡحلي أ

َسَٰريقُونَ 
م( [. حيث 70]سورة يوسف:  ٧٠لَ أحال الضمري )كح

إىل مضاف حمذوف تقديره )أصحاب(، واستعمل حرف 

النداء للمؤنث )أيتها(؛ أل  االسم بعده غري عاقل )العري(، 

فعومل معاملة املؤنث يف النداء. واملقصود بـــاخلطاب 

هذه اإلحالة  د  ع  )أصحاب العري( وهم )إخوة يوسف(. وتح 

أل  مرجع اإلحالة  -من وجهة نظر الباحث -إحالة نصية

)مركب إضايف(، وقد ورد يف النص املضاف إليه: )العري(، 

 واملضاف مع املضاف إليه بمنزلة الكلمة الواحدة.

(، مرتني لإلحالة  واستحعمل ضمري املخابب املتصل )ك 

ْ  ف:النصية القبلية، يف قوله تعاىل حكاية عن إخوة يوس  قَالُوا
َٰ يُوُسَف ِإَونَّا َلُ  َ۬منَّا لََعَ

ۡ
بَانَا َمالََك ََل تَأ

َ
أ ُحونَ  ۥَيٰٓ  ١١لََنَٰصي
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ْ ٱ [. وقوله تعاىل:22]سورة يوسف:  ُعو ا بييُكۡم  رۡجي
َ
إيََلٰٓ أ

بَانَا  إينَّ 
َ
أ ْ َيٰٓ يَما َعليۡمَنا َوَما  ۡبَنَك ٱَفُقولُوا  ب

َق َوَما َشهيۡدنَا  إيَلَّ ََسَ
يلۡ  يَ ُكنَّا ل [. حيث إ  82]سورة يوسف:  ٨١َغۡيبي َحَٰفيظي

) : االسم )أبانا(. يف اآليتني مرجع ضمري املخابب )ك 

 نصية قبلية. إحالة فاإلحالة يف اآليتني 

 

 ثالثًا: اإلحالة القبلية بضمري املتكلم: 

عمل ضمري املتكلمني )نا( لإلحالة النصية القبلية يف استح 

سف، مثل قوله تعاىل عىل لسا  املقوالت املقتبسة يف قصة يو

َٰهييَم ِإَوۡسَحََٰق  تََّبۡعُت ٱوَ : يوسف عليه السالم ميلََّة َءابَا ءيي  إيبَۡر
ي  َۡشيَك ب

ُّ ن ن
َ
ي ٱَوَيۡعُقوَبَۚ َما ََكَن نَلَا  أ ۡضلي  ّللَّ

يَك مين فَ َٰل ءٖ  َذ مين ََشۡ
ي ٱ ۡكَۡثَ  نلَّاسي ٱَعلَۡيَنا َولََعَ  ّللَّ

َ
نَّ أ ََل  نلَّاسي ٱَوَلَٰكي

[. حيث أحال ضمري 98]سورة يوسف:  ٣٨يَۡشُكُرونَ 

املتكلمني )نا( إحالة نصية قبلية إىل األسامء املذكورة يف 

النص: )إبراهيم، وإسحاق ويعقوب( عليهم السالم، وجيوز 

واستعامل ضمري املتكلمني  )ىل (.اعتبار مرجع اإلحالة كلمة 

عابفة القوية لإلحالة إىل يوسف مع أبيه، وجديه، يشري إىل ال

التي تربط النبي يوسف عليه السالم بآبائه األنبياء عليهم 

السالم، فهو يف أشد اضحاجة إىل تذكرهم واالقتداء هبم، مما 

خيفف عنه كربة السجن، والكيد الذي واجهه من امرأة العزيز 

 وصاحباهتا.

 

 رابعًا: اإلحالة القبلية بالضمري املنعكس )نفسه(:

الضمري املنعكس أو الضميمة املنعكسة هي ضمري املتكلم 

أو املخابب أو الغائب املسبوق بكلمة )نفس(، ويقع هذا 

الضمري موقع املفعول به، أو املجرور بحرف اجلر أو املجرور 

 (. 1022باإلضافة )نحلة، 

ردت اإلحالة النصية القبلية باستعامل الضمري قد و

ة مواضع يف قصة يوسف. املنعكس الغائب )نفسه( يف عد

 واألمثلة عىل ذلك كاآليت: 

تي ٱ َوَرََٰوَدتۡهُ  قوله تعاىل: .2
هي  لَّ يَها َعن نَّۡفسي وََغلََّقتي  ۦُهَو ِفي بَيۡت

ََٰب ٱ بَۡو
َ
يُۖ ٱَوقَالَۡت َهۡيَت لََكَۚ قَاَل َمَعاَذ  َۡل ۡحَسَن  ۥإينَّهُ  ّللَّ

َ
ي  أ َرّب 

َٰليُمونَ ٱََل ُيۡفليُح  ۥَمۡثَواَيُۖ إينَّهُ  [. 19]سورة يوسف:  ٢٣لظَّ

ومرجع اإلحالة )يوسف( املذكور قبل هذه اآلية، يف قوله 

ييٱ َوقَاَل : تعاىل َٰهُ ٱ َّلَّ ى يۡۡصَ لي  ۡشََتَ يهي مين م  ت
َ
ۡكريِمي  ۦ  ۡمَرأ

َ
أ

َذهُ  ۡو َنتَّخي
َ
ن يَنَفَعَنا  أ

َ
َُٰه َعَِسٰٓ أ نَّا  ۥَمۡثَوى يَك َمكَّ َٰل اَۚ َوَكَذ َوََلٗ
ُوُسَف ِفي  ۡرضي ٱَلي

َ
يَمهُ  َۡل َُعل  وييلي  ۥَونلي

ۡ
َحادييثي  ٱمين تَأ

َ
ُ ٱوَ  َۡل  ّللَّ

ۡمريهي 
َ
ٰٓ أ ۡكَۡثَ  ۦََغليٌب لََعَ

َ
نَّ أ  ٢١ََل َيۡعلَُمونَ  نلَّاسي ٱَوَلَٰكي

 [.12]سورة يوسف: 

يۡسَوةٞ ِفي : قوله تعاىل .1 يَنةيٱ۞َوقَاَل ن ُت ٱ لَۡمدي
َ
َٰويُد  ۡلَعزييزي ٱ ۡمَرأ تَُر

هي  ََٰها َعن نَّۡفسي َٰٖل  ۖۦُ َفَتى ََٰها ِفي َضَل ى ُۖ إينَّا لَََنَ قَۡد َشَغَفَها ُحبًّا
بييٖ  [. مرجع اإلحالة االسم 90]سورة يوسف:  ٣٠مُّ

)فتى(، وقد فصل بني الضمري املنعكس )نفسه( ومرجعه 

 حرف اجلر )عن(.

ييٱفََذَٰليُكنَّ  قَالَۡت : قوله تعاىل .9 لُۡمُتنَِّني فييهۖي َولََقۡد  َّلَّ
هي َعن نَّ  ۥَرََٰودتُّهُ   ۥَولَئين لَّۡم َيۡفَعۡل َما  َءاُمُرهُ  ۡسَتۡعَصَمُۖ ٱفَ  ۦۡفسي

يَن  َٰغيريينَ ٱلَيُۡسَجََنَّ َوََلَُكوٗنا م  ]سورة يوسف:  ٣٢لصَّ

[. مرجع اإلحالة سبق ذكره، وهو االسم )فتى(، 91

 (.90رقم )السابقة الوارد يف قول النسوة يف اآلية 

َما َخۡطُبُكنَّ إيۡذ َرََٰودتُّنَّ يُوُسَف َعن  قَاَل  قوله تعاىل: .1
هي  ي َما َعليۡمَنا َعلَۡيهي مين ُسو ءٖ  قَالَتي  ۚۦَ نَّۡفسي َّ قُۡلَن َحََٰش ّللي

ُت ٱ
َ
۠ َرََٰودتُّهُ  ۡۡلَقُّ ٱَحۡصَحَص  ۡلَٰٔـنَ ٱ ۡلَعزييزي ٱ ۡمَرأ نَا

َ
َعن  ۥأ

هي  قييَ ٱلَميَن  ۥِإَونَّهُ  ۦنَّۡفسي َٰدي . [12]سورة يوسف:  ٥١لصَّ

 مرجع إحالة الضمري املنعكس املكرر: )يوسف(.

ُ : قوله تعاىل .1 ٞخ لَّ
َ
َق أ ْ إين يَۡۡسيۡق َفَقۡد ََسَ َۚ  ۥ۞قَالُو ا مين َقۡبُل

هي  ََسََّها يُوُسُف ِفي َنۡفسي
َ
ٞ  ۦفَأ نُتۡم َش 

َ
َها لَُهۡمَۚ قَاَل أ َولَۡم ُيۡبدي

ُۖ وَ  ََكٗنا ُ ٱمَّ ُفونَ  ّللَّ يَما تَصي ۡعلَُم ب
َ
[. 77يوسف: ]سورة  ٧٧أ

مرجع اإلحالة للضمري املنعكس: )يوسف(. وقد فصل 

 اجلر )يف(.  بني الضمري املنعكس ومرجعه حرفح 
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 )ب( اإلحالة النصية البعدية: 

 أوالً: اإلحالة النصية البعدية بضامئر الغائب:

استحعملت ضامئر الغائب لإلحالة النصية البعدية يف سورة 

عدية إىل كلمة، أو يوسف يف عدة مواضع، وهي إحالة ب

تركيب وصفي أو إضايف، أو مجلة يف النص. من ذلك، 

ينَّا   :اإلحالة إىل )موصوف، وصفة(، مثل قوله تعاىل نَزۡلَنَُٰه  إ
َ
أ

ا لََّعلَُّكۡم َتۡعقيلُونَ  يي ٗ [. حيث 1]سورة يوسف:  ٢قُۡرَٰءنًا َعَرب

 الرتكيبحييل الضمري يف كلمة )أنزلناه( إحالة بعدية إىل 

 (.قُۡرَٰءنًا)بعده الوصفي 

ومن اإلحالة البعدية بضمري الغائب يف سورة يوسف، 

مثال ذلك سبق ذكره، واإلحالة إىل )مضاف ومضاف إليه(، 

تي ٱ َوَرََٰوَدتۡهُ  وهو قوله تعاىل حكاية عن يوسف عليه السالم:
 لَّ

هي  ََٰب ٱوََغلََّقتي  ۦُهَو ِفي بَۡيتيَها َعن نَّۡفسي بَۡو
َ
َهۡيَت لََكَۚ  َوقَالَۡت  َۡل

يُۖ ٱقَاَل َمَعاَذ  ۡحَسَن َمۡثَواَيُۖ إينَّهُ  ۥإينَّهُ  ّللَّ
َ
ي  أ ََل ُيۡفليُح  ۥَرّب 

َٰليُمونَ ٱ [. حيث حييل الضمري 19]سورة يوسف:  ٢٣لظَّ

اإلضايف  رتكيب)ــــه( يف كلمة )إنه( إحالة بعدية إىل ال

)ريب(، واملقصود به عزيز مرص، الذي هو سيد يوسف 

(. ويف اآلية إحالة بعدية إىل مجلة 1021زخمرشي، ومالكه )ال

فعلية، حيث حييل ضمري الشأ  )إنه( إىل اجلملة الفعلية: )ال 

 يفلح الظاملو (. 

ومن اإلحالة النصية البعدية إىل مجلة فعلية يف سورة 

َّ  يوسف، قوله تعاىل: ْ ٱ َيََٰبِني ْ مين يُوُسَف  ۡذَهُبوا ُسوا َفَتَحسَّ
يهي َوََل تَاْۡي  خي

َ
ۡوحي   َ َوأ ْ مين رَّ يُۖ ٱُسوا ۡوحي   َ ََل يَاْۡي  ۥإينَّهُ  ّللَّ ُس مين رَّ
ي ٱ َٰفيُرونَ ٱ ۡلَقۡومُ ٱإيَلَّ  ّللَّ [. حيث 87]سورة يوسف:  ٨٧ۡلَك

أحال ضمري الشأ  )إنه( إىل اجلملة الفعلية: )ال ييأس من 

 فرو (.روح اهلل إال القوم الكا

ومن اإلحالة البعدية بضمري الغائب يف السورة، اإلحالة 

، مثال ذلك، إحالة الضمري )ها( يف قوله تنياسمي تنيإىل مجل

ُ : تعاىل ٞخ لَّ
َ
َق أ ْ إين يَۡۡسيۡق َفَقۡد ََسَ ََسََّها  ۥ۞قَالُو ا

َ
َۚ فَأ مين َقۡبُل

هي  نُتمۡ  ۦيُوُسُف ِفي َنۡفسي
َ
َها لَُهۡمَۚ قَاَل أ ُۖ وَ  َولَۡم ُيۡبدي ََكٗنا ٞ مَّ ُ ٱَش   ّللَّ

ُفونَ  يَما تَصي ۡعلَُم ب
َ
[. فمرجع الضمري 77]سورة يوسف:  ٧٧أ

)أنتم رش  مكانًا واهلل  :اجلملتا املكرر )ها( )فأرسها، يبدها(: 

بََوۡيهي لََعَ  َوَرَفعَ : ويف قوله تعاىل أعلم بام تصفو (.
َ
 ۡلَعۡرشي ٱأ

ْ َلُ  وا ٗداُۖ َوقَاَل َيٰٓ  ۥوََخرُّ وييُل رُۡءَيََٰي مين َقۡبُل ُسجَّ
ۡ
بَتي َهََٰذا تَأ

َ
أ

ۡخرََجِني ميَن 
َ
ۡحَسَن ِبي  إيۡذ أ

َ
ُۖ َوقَۡد أ ا ي َحق ٗ َها َرّب 

ۡجني ٱقَۡد َجَعلَ ي  لس 
يَن  يُكم م  ن نَّزَ  ۡۡلَۡدوي ٱوََجا َء ب

َ
ۡيَطَٰنُ ٱ غَ ميۢن َبۡعدي أ بَۡيِني َوَبۡيَ  لشَّ

َۚ إينَّهُ  يَما يََشا ُء يٞف ل  ي لَطي  ١٠٠ۡۡلَكييمُ ٱ ۡلَعلييمُ ٱُهَو  ۥإيۡخَوتي   إينَّ َرّب 
ضمري الشأ  )إنه( إحالة بعدية  [. حييل200]سورة يوسف: 

إىل اجلملة الالحقة للضمري: )هو الغفور الرحيم(، )هو 

 العليم اضحكيم(. 

مجلة الحقة، يف تعلق  وقد أسهمت اإلحالة البعدية إىل

أجزاء النص بعضها ببعض، كام أسهمت يف تشويق القارئ 

وجذب انتباهه لقراءة ما يلحق أداة اإلحالة، سواء أكانت 

اإلحالة إىل مجلة فعلية، أم كانت اإلحالة إىل مجلة اسمية 

 الحقة يف النص.

 

 ثانيًا: اإلحالة النصية البعدية بضامئر املخابب:

خابب )أنت( لإلحالة النصية البعدية استحعمل ضمري امل

من ذلك قوله تعاىل ويف الكالم املستشهد به يف سورة يوسف، 

ْ  :حكاية عن إخوة يوسف نَا۠  قَالُو ا
َ
نَت يُوُسُفُۖ قَاَل أ

َ
ءينََّك ََل

َ
أ

ۖ قَۡد َمنَّ  ِخي
َ
ُ ٱيُوُسُف َوَهََٰذا  أ ۡ  ۥَعلَۡيَنا ُۖ إينَّهُ  ّللَّ َمن َيتَّقي َوَيۡصِبي

َ ٱفَإينَّ  ۡجَر  ّللَّ
َ
يُع أ نييَ ٱََل يُضي [. 30]سورة يوسف:  ٩٠لُۡمۡحسي

حيث أحال الضمري )أنت( إىل االسم الوارد بعده مبارشة 

)يوسف(. ومن اإلحالة النصية البعدية باستعامل ضمري 

ي قَۡد : املخابب يف السورة، قوله تعاىل عىل لسا  يوسف ۞َرب 
وييلي  لُۡمۡلكي ٱَءاتَۡيَتِني ميَن 

ۡ
ۡمَتِني مين تَأ

َحادييثي  ٱوََعلَّ
َ
َر  َۡل َفاطي

َمََٰوَٰتي ٱ ۡرضي ٱوَ  لسَّ
َ
ي  َۡل نَت َوِلي 

َ
ۡنَياٱِفي  ۦأ َرةۖي ٱوَ  َلُّ ِني ُمۡسليٗما  ٓأۡلخي

تََوفَّ
ي  ۡۡليۡقِني ب

َ
يَ ٱَوأ َٰليحي [. حيث أحال 202]سورة يوسف:  ١٠١لصَّ

ي الضمري )أنت( إىل عبارة ) ۡنَياٱِفي  ۦَوِلي  َرةۖي ٱوَ  َلُّ املذكورة  (ٓأۡلخي
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وقد أسهمت اإلحالة باستعامل الضمري  .مبارشة بعد الضمري

)أنت( إىل عبارة الحقة يف النص، يف استمرار النص، وتشويق 

 القارئ إلكامل القراءة.

 

 ثالثًا: اإلحالة البعدية بضامئر املتكلم:

ورد مثال واحد يف سورة يوسف الستعامل ضمري املتكلم 

ا نصية البعدية، وذلك يف قوله تعاىل:يف اإلحالة ال َدَخلُواْ  َولَمَّ
ُخوَك فََٗل تَۡبَتئيۡس 

َ
۠ أ نَا
َ
ُۖ قَاَل إيّن ي  أ َخاهُ

َ
َٰ يُوُسَف َءاَوىٰٓ إيََلۡهي أ لََعَ

ْ َيۡعَملُونَ  يَما ََكنُوا [. حيث حييل 63]سورة يوسف:  ٦٩ب

أنا( يف مجلة )إين أنا أخوك(، ، املتكلم املتصل )الياء اضمري

اإلضايف بعدمها: )أخوك(،  رتكيبإحالة نصية بعدية إىل ال

وتسهم اإلحالة البعدية هنا  واملقصود )يوسف عليه السالم(.

 يف استمرار النص، وتشويق القارئ لتلقي معاين النص.

 املبحث الثاين: اإلحالة املقامية يف سورة يوسف:

ظهرت اإلحالة املقامية بالضمري يف سورة يوسف يف 

ألهنا  ؛ثرية. واإلحالة املقامية تسهم يف إنتاج النصمواضع ك

ظهر هذا وقد (. 1029)البطايش،  تربطه بسياقه اخلارجي

يوسف التي  سورةخمتلفة يف  مواضعالنوع من اإلحالة يف 

. وقبل البدء بتحليل مواضع قصة يوسف اتناولت معظم آياهت

اإلحالة املقامية بالضمري يف سورة يوسف يمكن للباحث 

 املراجع اخلارجية التي أحالت إليها الضامئر يف النص، حرص

 واملراجع كاآليت:

 )اهلل( عزوجل. .2

 القرآ  الكريم. .1

 أهل مكة. .9

 النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم. .1

 يوسف عليه السالم. .1

 يعقوب عليه السالم. .6

 إخوة يوسف. .7

 امرأة عزيز مرص. .8

 الفتيا  صاحبا يوسف يف السجن. .3

 أحد الفتيني يف السجن. .20

 ملك مرص. .22

 املأل )حاشية امللك(. .21

 الناس يف مرص. .29

 رسول امللك. .21

 النسوة صاحبات امرأة العزيز. .21

 )بنيامني( أخو يوسف. .26

 مؤذ  امللك. .27

 األخ األكرب ليوسف. .28

 املأل يف جملس يعقوب عليه السالم. .23

 

 )أ( اإلحالة املقامية بضامئر الغائب: 

يوسف باستعامل ضامئر  قصةوردت إحاالت مقامية يف 

 ،ب يف القصص القرآينائالغائب، وهذا يعني أ  ضامئر الغ

تسهم أحيانًا يف إنتاج النص )إحالة خارجية(، وليس دور 

هذه الضامئر مقصورًا عىل اإلحالة الداخلية التي تسهم يف 

سبك النص )إحالة نصية(، وهذا خيالف ما أشارت إليه 

 . (1)بعض دراسات لسانيات النص

فمن استعامل ضمري الغائب لإلحالة املقامية قوله تعاىل يف 

ْ  مشهد اهتام )بنيامني( بالِّسقة: اَذا  قَالُوا  َعلَۡيهيم مَّ
ْ ۡقَبلُوا

َ
َوأ

ْ َنۡفقيُد ُصَواَع  ٧١َتۡفقيُدونَ  يهي  لَۡمليكي ٱقَالُوا يَمن َجا َء ب ُۡل  ۦَول ۡحي
يهي  ۠ ب نَا

َ
ْ تَ  ٧٢زَعييمٞ  ۦبَعيريٖ َوأ ي ٱقَالُوا ۡئَنا  ّللَّ ا جي لََقۡد َعليۡمُتم مَّ

َد ِفي  ُۡفسي ۡرضي ٱنلي
َ
ْ قَا ٧٣َوَما ُكنَّا َسَٰريقييَ  َۡل ُؤهُ  لُوا إين  ۥ  َفَما َجَزٰٓ
بييَ  ُؤهُ  ٧٤ُكنُتۡم َكَٰذي ْ َجَزٰٓ َد ِفي رَۡحليهي  ۥقَالُوا َفُهَو  ۦَمن وُجي

ُؤهُ  يَك ََنۡزيي  ۚۥَ َجَزٰٓ َٰل َٰليمييَ ٱَكَذ  -72]سورة يوسف:  ٧٥لظَّ

من ضامئر الغائب،  يث ورد يف هذه اآليات عدد  [. ح71

وهي: )الواو، هم، ــــه( يف الكلامت: )قالوا ]مكررة مخس 

مرات[، أقبلوا، عليهم، تفقدو ، جزاؤه ]مكررة ثالث 

مرات[، رحله(، وال يوجد هلذه الضامئر مراجع يف سياق 

ويستطيع القارئ استنباط مراجع اإلحالة من مقام اآليات. 

 ملراجع كاآليت: النص، وا

                                                           

. اإلشارة إىل كتاب: لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب. حممد 1

 خطايب. 
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(: )قالوا، أقبلوا(: مرجع اإلحالة: أصحاب 72اآلية ) .2

 العري. )عليهم، تفقدو (: املرجع: رجال امللك.

(: )قالوا(: مرجع اإلحالة: رجال امللك. )به(: 71اآلية ) .1

 املرجع صواع امللك. )به(: املرجع محل بعري.

 (: )قالوا(: مرجع اإلحالة: أصحاب العري.79اآلية ) .9

(: )قالوا(: مرجع اإلحالة: رجال امللك. 71اآلية ) .1

 )جزاؤه(: املرجع: سارق صواع امللك.

(: )قالوا(: مرجع اإلحالة: أصحاب العري. 71اآلية ) .1

 )جزاؤه، رحله، جزاؤه(: املرجع: سارق صواع امللك.

أسهم مقام النص اخلارجي يف فهم مراجع اإلحالة يف لقد 

 ئر، واختالف املراجع.اآليات السابقة رغم كثرة الضام

كام ورد ضمري الغائبني )هم( يف أحد مشاهد قصة  

. إىل خارج النص يوسف عليه السالم، فأحال إحالة مقامية

نُفُسُكۡم  قَاَل : قال تعاىل عىل لسا  يعقوب
َ
لَۡت لَُكۡم أ بَۡل َسوَّ

ُۖ َعَِس  ۡمٗراُۖ فََصِۡبٞ َۡجييٌل
َ
ُ ٱأ َۚ إينَّهُ  ّللَّ يهيۡم َۡجييًعا ييَِني ب ت

ۡ
ن يَأ

َ
ُهَو  ۥأ

[. حيث حييل الضمري 89]سورة يوسف:  ٨٣ۡۡلَكييمُ ٱ ۡلَعلييمُ ٱ

)هم( إحالة مقامية إىل يوسف، وأخيه بنيامني، وأخيهام 

(، رغم عدم ذكرهم يف 1021األكرب )حممود الزخمرشي، 

  .النص سياق

وأحالت ومن املواضع التي وردت فيها ضامئر الغائب 

: إحالة مقامية يف سورة يوسف، قوله تعاىل حكاية عن يوسف

ۡهليَها  إين ََكَن  قَاَل 
َ
يۡن أ َ َرََٰوَدتِۡني َعن نَّۡفِسي  َوَشهيَد َشاهيٞد م  ِهي

بييَ ٱقُدَّ مين ُقُبٖل فََصَدقَۡت وَُهَو ميَن  ۥقَمييُصهُ  َٰذي ]سورة  ٢٦ۡلَك

لة مقامية [. حيث حييل ضمري الغائبة )هي( إحا16يوسف: 

إىل خارج النص، ومرجع اإلحالة امرأة عزيز مرص )يونس، 

1029.) 

ومن اإلحالة املقامية باستعامل ضامئر الغائب يف سورة 

( يف السورة، يف قوله 78 -77يوسف، ما ورد يف اآليتني: )

ُ : تعاىل ٞخ لَّ
َ
َق أ ْ إين يَۡۡسيۡق َفَقۡد ََسَ ََسََّها  ۥ۞قَالُو ا

َ
َۚ فَأ مين َقۡبُل

هي يُ  ُۖ وَ  ۦوُسُف ِفي َنۡفسي ََكٗنا ٞ مَّ نُتۡم َش 
َ
َها لَُهۡمَۚ قَاَل أ ُ ٱَولَۡم ُيۡبدي  ّللَّ

ُفونَ  يَما تَصي ۡعلَُم ب
َ
ْ : [. وقوله تعاىل77]سورة يوسف:  ٧٧أ  قَالُوا

َها  يُّ
َ
أ َحَدنَا َمََكنَهُ  ۥ  إينَّ َلُ  ۡلَعزييزُ ٱَيٰٓ

َ
ٗبا َشۡيٗخا َكبيرٗيا فَُخۡذ أ

َ
إينَّا  ۥ ُۖ أ

ََٰك  نييَ ٱميَن  نََرى [. حيث إ  78]سورة يوسف:  ٧٨لُۡمۡحسي

مرجع الضمري يف كلمة )له( يف اآليتني: أخو يوسف األصغر 

فهم من )بنيامني(، وهو غري مذكور يف النص، واإلحالة هنا تح 

 .مقام النص

يف املواضع  بضامئر الغائبقد أسهمت اإلحالة املقامية ل 

، وتعلق معاين النص يف ربط النص بمقامه اخلارجيالسابقة، 

بالسياق اخلارجي الذي يفهمه املتلقي، ويفهم مراجع اإلحالة 

 .وفقًا لذلك

 

 )ب( اإلحالة املقامية بضامئر املخابب: 

وردت ضامئر كثرية للمخابب يف سورة يوسف وأحالت 

إحالة مقامية إىل خارج النص، وتنوعت الضامئر إىل ضامئر 

 متصلة، وضامئر منفصلة، واألمثلة عليها ما يأيت:  

ورد ضمري املخابب املفرد املذكر )أنت(، وأحال إحالة 

مقامية يف قوله تعاىل حكاية عن إخوة يوسف خماببني أباهم 

ْ  :يعقوب يُق َوتََرۡكَنا يُوُسَف عينَد  قَالُوا بَانَا  إينَّا َذَهۡبَنا نَۡستَب
َ
أ َيٰٓ
َكلَُه 

َ
يئُۡبُۖ ٱَمَتَٰعيَنا َفأ َا َولَۡو ُكنَّا  َّل  يُمۡؤميٖن نلَّ نَت ب

َ
َوَما  أ

قييَ  [. حيث حييل ضمري 27]سورة يوسف:  ١٧َصَٰدي

املخابب )أنت( إحالة مقامية إىل يعقوب عليه السالم، وهذه 

إلحالة املقامية يفهمها متلقي النص وفقًا لسياقه، فاخلطاب ا

 .موجه من أبناء يعقوب عليه السالم إىل أبيهم

وورد ضمري املخاببني )أنتم( وأحال إحالة مقامية يف 

من ذلك قوله تعاىل حكاية عن وعدد من آيات سورة يوسف، 

يهي  قَاَل  يعقوب عليه السالم:  ب
ْ ن تَۡذَهُبوا

َ
ي ََلَۡحُزنُِني  أ

 ۦإيّن 
ُكلَُه 

ۡ
ن يَأ

َ
َخاُف أ

َ
يئُۡب ٱَوأ نُتۡم َعۡنُه َغَٰفيلُونَ  َّل 

َ
]سورة  ١٣َوأ

: [. وقوله تعاىل حكاية عن يوسف عليه السالم29يوسف: 

 ُ ٞخ لَّ
َ
َق أ ََسََّها يُوُسُف  ۥ۞قَالُو اْ إين يَۡۡسيۡق َفَقۡد ََسَ

َ
َۚ َفأ مين َقۡبُل

هي ِفي َنفۡ  ُۖ وَ  ۦسي ََكٗنا ٞ مَّ نُتۡم َش 
َ
َها لَُهۡمَۚ قَاَل أ ُ ٱَولَۡم ُيۡبدي يَما  ّللَّ ۡعلَُم ب

َ
أ

ُفونَ  َهۡل  قَاَل : [. وقوله تعاىل77]سورة يوسف:  ٧٧تَصي
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نُتۡم َجَٰهيلُونَ 
َ
يهي إيۡذ أ خي

َ
ا َفَعۡلُتم بيُيوُسَف َوأ ]سورة  ٨٩َعليۡمُتم مَّ

ذه املواضع [. حيث حييل الضمري )أنتم( يف ه83يوسف: 

الثالثة إحالة مقامية إىل إخوة يوسف ما عدا بنيامني، حيث 

خياببهم والدهم يعقوب يف اآلية األوىل، وخياببهم أخوهم 

يوسف يف اآليتني األخريني، وتفهم هذه اإلحالة استنادًا إىل 

 مقام النص.

م(  كام ورد ضمري املخاببني املتصل باالسم أو اضحرف )كح

( موضعًا، وأحال يف 17بعة  وعرشين )يف سورة يوسف يف س

من األمثلة عىل ذلك: قوله وهذه املواضع إحالة مقامية، 

ا لََّعلَُّكۡم َتۡعقيلُونَ  إينَّا  : تعاىل يي ٗ نَزۡلَنَُٰه قُۡرَٰءنًا َعَرب
َ
]سورة  ٢أ

م( إىل خارج 1يوسف:  [. حيث حييل ضمري املخاببني )كح

وهم العرب  النص، ومرجع اإلحالة )املخاببو  بالقرآ (

 النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم.  هلم الذين بحعث

م( مرتني، يف قوله تعاىل  كام استحعمل ضمري املخاببني )كح

ْ ٱ: عىل لسا  إخوة يوسف وي  ۡقُتلُوا
َ
ۡرٗضا ََيُۡل  ۡطرَُحوهُ ٱيُوُسَف أ

َ
أ

ي  ه ْ ميۢن َبۡعدي بييُكۡم َوتَُكونُوا
َ
يَ  ۦلَُكۡم وَۡجُه أ  ٩قَۡوٗما َصَٰليحي

م( إىل 3ورة يوسف: ]س [. حيث حييل الضمري املجرور )كح

ث در خارج النص، ومرجع اإلحالة إخوة يوسف الذين حيح 

ذكر مرجع بعضهم بعضًا هبذا التآمر عىل يوسف، ومل يح 

ويفهم املتلقي مرجع اإلحالة هنا وفقًا  اإلحالة يف النص.

 لفهمه السياق اخلارجي للنص.

 َوَرَفعَ : عليه السالميف قوله تعاىل حكاية عن يوسف و
بََوۡيهي لََعَ 

َ
واْ َلُ  ۡلَعۡرشي ٱأ وييُل  ۥوََخرُّ

ۡ
بَتي َهََٰذا تَأ

َ
أ ٗداُۖ َوقَاَل َيٰٓ ُسجَّ

ۡحَسَن ِبي  إيۡذ 
َ
ُۖ َوقَۡد أ ا ي َحق ٗ َها َرّب 

رُۡءَيََٰي مين َقۡبُل قَۡد َجَعلَ
ۡخرََجِني ميَن 

َ
ۡجني ٱأ ي يَن  لس  يُكم م  ن نَّزَ ميۢن َبعۡ  ۡۡلَۡدوي ٱوََجا َء ب

َ
 غَ دي أ

ۡيَطَٰنُ ٱ َۚ إينَّهُ  لشَّ يَما يََشا ُء يٞف ل  ي لَطي ُهَو  ۥبَۡيِني َوَبۡيَ إيۡخَوتي   إينَّ َرّب 
[. حييل ضمري 200]سورة يوسف:  ١٠٠ۡۡلَكييمُ ٱ ۡلَعلييمُ ٱ

م( إىل خارج النص، ومرجع اإلحالة أرسة  املخاببني )كح

ضمري ويفهم القارئ مرجع إحالة اليوسف عليه السالم. 

م( اعتامدًا عىل فهمه للسياق اخلارجي للنص.  )كح

( يف سورة  واستحعمل ضمري املخابب املفرد املتصل )ك 

( موضعًا، وأحال يف هذه 17يوسف يف سبعة وعرشين )

كام استعمل املواضع كلها إحالة مقامية حسب سياق النص. 

( يف ثالثة مواضع، وأحال فيها إحالة  ضمري املخابب )ت 

(، افمن املواضع التي ورد فيها ضمريمقامية.   املخابب )ك 

:) ۡحَسَن  ََنۡنُ : قوله تعاىل )ت 
َ
يَما   ۡلَقَصصي ٱَنُقصُّ َعلَۡيَك أ ب

ۡوَحۡيَنا  إيََلَۡك َهََٰذا 
َ
لَميَن  ۦِإَون ُكنَت مين َقۡبليهي  ۡلُقۡرَءانَ ٱأ
( 9]سورة يوسف:  ٣ۡلَغَٰفيلييَ ٱ [. حيث ورد الضمري )ك 

( مرة، مرتني،  ومرجع اإلحالة إىل خارج والضمري )ت 

النص، واملخابب يف اآلية النبي حممد عليه الصالة والسالم، 

  فاإلحالة هنا إحالة مقامية.

ۢنَبا ءي : قوله تعاىليف و
َ
يَك ميۡن أ َٰل يهي إيََلَۡكُۖ َوَما  ۡلَغۡيبي ٱَذ نُوحي

ۡمَرُهۡم وَُهۡم َيمۡ 
َ
ْ أ ۡۡجَُعو ا

َ
يۡهيۡم إيۡذ أ ۡكَۡثُ  ١٠٢ُكُرونَ ُكنَت ََلَ

َ
َوَما  أ

يُمۡؤمينييَ  نلَّاسي ٱ  -201]سورة يوسف:  ١٠٣َولَۡو َحَرۡصَت ب

( إحالة مقامية إىل نبي اهلل حممد عليه 209 [. حييل الضمري )ت 

 -صىل اهلل عليه وسلم- الصالة والسالم، ومل يرد اسم حممد

ة مقاميوال صفته يف سياق اآليات، لذا فإ  اإلحالة هنا إحالة 

 خارجية. 

عد املوضع األول بح  (209، 201، 9)ويحلحظ يف اآليات 

( عن املوضعني التاليني له يف سياق  الذي ورد فيه الضمري )ت 

النص، حيث ورد الضمري يف املوضع األول يف بداية السورة، 

ثم ورد يف موضعني متتاليني يف ختام السورة، وبني املوضع 

فاصيلها كاملة، يف نص األول والثاين ذحكرت قصة يوسف بت

من القرآ  الكريم. وقد  ( آيةً 37بلغ بوله سبعًا وتسعني )

من جهة،  أدى ذلك إىل تعلق آيات السورة بعضها ببعض

 .وتعلق النص بمقامه اخلارجي من جهة أخرى

ومن ضامئر املخابب املتصلة يف سورة يوسف ضمري 

املخاببني املتصل بالفعل املايض )تحم(، حيث ورد هذا 
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الضمري يف تسعة مواضع يف السورة، وأحال يف هذه املواضع 

إىل خارج النص. فمن املواضع التي ورد فيها الضمري )تحم(، 

يۡنُهۡم ََل َتۡقُتلُواْ  قَاَل : قوله تعاىل حكاية عن إخوة يوسف يٞل م  ئ
قَا 

ۡلُقوهُ ِفي َغَيََٰبتي 
َ
ي ٱيُوُسَف َوأ يَّاَرةي ٱيَۡلَتقيۡطُه َبۡعُض  ۡۡلُب  إين  لسَّ

َٰعيلييَ  [. حيث أحال الضمري 20]سورة يوسف:  ١٠ُكنُتۡم َف

املتصل بالفعل )كنتم( إىل إخوة يوسف باستثناء القائل، 

 واإلحالة هنا إىل خارج النص. 

وورد ضمري مجع املؤنث املخابب املتصل باالسم أو 

( يف سورة يوسف ن  يف أربعة مواضع، ويف أحد  ،اضحرف )كح

صار له يف استعامل قرآين خاص، هذه املواضع ورد اخت

وأحال يف هذه املواضع األربع إحالة مقامية حسب وروده يف 

سياق اآليات. فاملوضع األول والثاين الستعامل الضمري 

( يف قصة يوسف ا قوله تعاىل: :)كن  قُدَّ مين  ۥرََءا قَمييَصهُ  فَلَمَّ
يمٞ  ۥُدبُرٖ قَاَل إينَّهُ  ُۖ إينَّ َكۡيَدُكنَّ َعظي ُكنَّ ]سورة  ٢٨مين َكۡيدي

( مرتني إحالة 18يوسف:  ن  [. حيث أحال الضمري )كح

 مقامية، ومرجع اإلحالة )معرش النساء(. 

َما َخۡطُبُكنَّ إيۡذ َرََٰودتُّنَّ  قَاَل : املوضع الثالث قوله تعاىل
هي  ي َما َعليمۡ  ۚۦَ يُوُسَف َعن نَّۡفسي َّ َنا َعلَۡيهي مين ُسو ءٖ  قُۡلَن َحََٰش ّللي

ُت ٱقَالَتي 
َ
۠ َرََٰودتُّهُ  ۡۡلَقُّ ٱَحۡصَحَص  ۡلَٰٔـنَ ٱ ۡلَعزييزي ٱ ۡمَرأ نَا

َ
َعن  ۥأ

هي  قييَ ٱلَميَن  ۥِإَونَّهُ  ۦنَّۡفسي َٰدي [. حيث 12]سورة يوسف:  ٥١لصَّ

( إحالة إىل خارج النص،  ن  حييل ضمري مجع املؤنث املتصل )كح

 يف سياق اآلية. يحذكر  ومرجع الضمري )النسوة(، ومل

( بلفظ استح فقد املوضع الرابع أما  ن  عمل فيه الضمري )كح

خمترص، حيث ترك ب الضمري مع اسم اإلشارة للبعيد )ذلك( 

(. وقد ورد ذلك يف قوله عند خطاب مجع املؤنث )ذلكح  ن 

ييٱفََذَٰليُكنَّ  قَالَۡت : تعاىل َعن  ۥلُۡمُتنَِّني فييهۖي َولََقۡد َرََٰودتُّهُ  َّلَّ
هي  ين لَّۡم َيۡفَعۡل َما  َءاُمُرهُ  ۡسَتۡعَصَمُۖ ٱفَ  ۦنَّۡفسي لَيُۡسَجََنَّ  ۥَولَئ

يَن  َٰغيريينَ ٱَوََلَُكوٗنا م  [. فالنو  91]سورة يوسف:  ٣٢لصَّ

 ،) املشددة هنا اختصار لضمري مجع املؤنث املخابب )كن 

ه  واتصل الضمري باسم اإلشارة )ذلك(؛ أل  اخلطاب موج 

 وهذا استعامل خاص يف القرآ  الكريم.إىل النسوة، 

واستحعمل يف سورة يوسف ضمري مجع املؤنث املخابب 

(، مرتني فقط يف موضعني يف  املتصل بالفعل املايض )تحن 

( إحالة مقامية إىل خارج النص.  السورة، وأحال الضمري )تحن 

ييٱفََذَٰليُكنَّ  قَالَۡت  وذلك يف قوله تعاىل يف اآلية السابقة:  َّلَّ
 ُ هي  ۥۡمُتنَِّني فييهۖي َولََقۡد َرََٰودتُّهُ ل ين لَّۡم  ۡسَتۡعَصَمُۖ ٱفَ  ۦَعن نَّۡفسي َولَئ

يَن  ۥَيۡفَعۡل َما  َءاُمُرهُ  َٰغيريينَ ٱلَيُۡسَجََنَّ َوََلَُكوٗنا م  ]سورة  ٣٢لصَّ

[. حيث حييل ضمري مجع املؤنث املخابب 91يوسف: 

النص،  املتصل بالفعل )ملحتحن ني( إحالة مقامية إىل خارج

ومرجع اإلحالة )النسوة الاليت قطعن أيدهين(. ويفهم املتلقي 

أل  سياق اآليات أشار إىل حديث النسوة  ؛مرجع اإلحالة

يۡسَوةٞ ِفي : قبل هذه اآلية، يف قوله تعاىل يَنةيٱ۞َوقَاَل ن ُت ٱ لَۡمدي
َ
 ۡمَرأ

هي  ۡلَعزييزي ٱ ََٰها َعن نَّۡفسي َٰويُد َفَتى ََٰها ِفي قَۡد َشَغَفَها ُحبًّ  ۖۦُ تَُر ى ُۖ إينَّا لَََنَ ا
بييٖ   [.90]سورة يوسف:  ٣٠َضَلَٰٖل مُّ

(، قوله تعاىل : املوضع الثاين الذي ورد فيه الضمري )تحن 

هي  قَاَل  قُۡلَن َحََٰش  ۚۦَ َما َخۡطُبُكنَّ إيۡذ َرََٰودتُّنَّ يُوُسَف َعن نَّۡفسي
ي َما َعليۡمَنا َعَلۡيهي مين ُسو ءٖ  قَاَلتي  َّ ُت ٱّللي

َ
 ۡلَٰٔـنَ ٱ ۡلَعزييزي ٱ ۡمَرأ

۠ َرََٰودتُّهُ  ۡۡلَقُّ ٱَحۡصَحَص  نَا
َ
هي  ۥأ لَميَن  ۥِإَونَّهُ  ۦَعن نَّۡفسي

قييَ ٱ َٰدي [. حيث حييل ضمري مجع 12]سورة يوسف:  ٥١لصَّ

( إحالية مقامية إىل خارج النص ، املؤنث املخابب )تحن 

ويفهم القارئ مرجع اإلحالة هنا  .ومرجع اإلحالة )النسوة(

إىل مقام النص، فاضحوار وقع بني ملك مرص والنسوة استنادًا 

الاليت تآمر  عىل يوسف، حيث أحرضهن امللك، وخاببهن، 

 واستمع إىل أقواهلن.

ومن ضامئر املخابب املتصلة التي وردت يف سورة 

يوسف وأحالت إحالة مقامية إىل خارج النص، ضمري املفردة 
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ري املفردة املخاببة املتصل باالسم أو باضحرف )ِك(، وضم

املخاببة املتصل بالفعل املايض )ِت(. حيث ورد هذا  

الضمريا  يف آية واحدة فقط يف سورة يوسف، وأحاال إحالة 

مقامية إىل خارج النص، وذلك يف قوله تعاىل عىل لسا  عزيز 

ۡعريۡض َعۡن َهََٰذاَۚ وَ  يُوُسُف  مرص خماببًا زوجه:
َ
 ۡسَتۡغفيرييٱأ

ۖ إينَّكي ُكنتي  ۢنبيكي َ [. 13]سورة يوسف:  ٢٩يَ   يۡۡلَاطي ٱميَن  َّلي

حيث أحال الضمريا  )ِك، ِت( يف الكلامت: )لذنبِك، إنِك، 

 كنِت(، إحالة مقامية إىل خارج النص. 

 يف سورةاملستعملة لإلحالة املقامية ومن ضامئر املخابب 

ام(، حيث ورد يف قوله يوسف ، ضمري املثنى املنصوب )كح

ه السالم خماببًا صاحبيه يف تعاىل حكاية عن يوسف علي

يهي  قَاَل : السجن تييُكَما َطَعاٞم تُۡرزَقَان
ۡ
تُُكَما  ۦ  ََل يَأ

ۡ
إيَلَّ َنبَّأ

وييليهي 
ۡ
يَتأ ي   إيّن ي تََرۡكُت  ۦب َمِني َرّب 

ا َعلَّ َٰليُكَما ميمَّ َۚ َذ تيَيُكَما
ۡ
ن يَأ

َ
َقۡبَل أ

ي   يُۡؤميُنوَن ب
ي ٱميلََّة قَۡوٖم َلَّ ي  ّللَّ َرةي ٱَوُهم ب  ٣٧ُهۡم َكَٰفيُرونَ  ٓأۡلخي

ام( مكررًا أربع 97]سورة يوسف:  [. حيث ورد الضمري )كح

مرات يف هذه اآلية، وأحال يف كل مرة إحالة مقامية إىل خارج 

النص، ومرجع اإلحالة )الفتيا  صاحبا يوسف يف السجن(. 

وورد يف هذه اآلية استعامل خاص يف القرآ  الكريم، وهو 

إ  ام( وتركيبه مع اسم اإلشارة )ذلكام(. اختصار الضمري )كح 

استعامل الضمري )كام( يف هذا املوضع يف السورة لإلحالة 

املقامية، وهو خيتلف عن استعامله لإلحالة النصية يف اآلية 

التي سبق ذكرها، وهي قوله تعاىل عىل لسا  يوسف:  

َبي  ۡجني ٱَيََٰصَٰحي ي َحُدُكَما فَيَۡسِقي َربَّهُ  لس 
َ
ا  أ مَّ
َ
ا  ۥأ مَّ

َ
 ٓأۡلَخرُ ٱََخۡٗراُۖ َوأ

ُكُل 
ۡ
رۡيُ ٱَفُيۡصلَُب َفَتأ هي  لطَّ سي

ۡ
أ  .مين رَّ

 

 )ج( اإلحالة املقامية باستعامل ضامئر املتكلم:

وردت ضامئر املتكلم لإلحالة املقامية يف قصة يوسف يف 

مواضع كثرية، واستعملت الضامئر املتصلة يف معظم هذه 

املواضع، وقد أسهمت اإلحالة املقامية باستعامل ضمري 

املتكلم يف ربط النص بمقامه اخلارجي. وتفصيل ذلك 

 كاآليت: 

َنُقصُّ  ََنۡنُ : ورد ضمري املتكلمني )نحن( يف قوله تعاىل
ۡحَسَن 

َ
ۡوَحۡيَنا  إيََلَۡك َهََٰذا  ۡلَقَصصي ٱَعلَۡيَك أ

َ
يَما  أ ِإَون  ۡلُقۡرَءانَ ٱب

[. 9]سورة يوسف:  ٣ۡلَغَٰفيلييَ ٱلَميَن  ۦُكنَت مين َقۡبليهي 

ومرجع اإلحالة )اهلل عزوجل( الذي أوحى القرآ  إىل حممد 

عليه الصالة والسالم. ويفهم هذا املرجع من مقام النص، 

  استحعمل ضمري اجلمع هنا للتعظيم.و

ييَنا  إيذۡ : يف قوله تعاىلو ب
َ
َحبُّ إيََلٰٓ أ

َ
ُخوهُ أ

َ
ْ ََلُوُسُف َوأ قَالُوا
بيين  بَانَا َلِفي َضَلَٰٖل مُّ

َ
]سورة يوسف:  ٨مينَّا َوََنُۡن ُعۡصَبٌة إينَّ أ

[. مرجع اإلحالة )إخوة يوسف(، والقائل هو أحد إخوة 8

أل  اإلخوة متفقو  عىل  ؛معيوسف، واستعمل صيغة اجل

هذا القول. ويفهم مرجع إحالة الضمري )نحن( من مقام 

النص، حيث وصف إخوة يوسف أنفسهم هبذه اجلملة 

اضحالية: )ونحن عصبة(، أي رجال أكفاء )الزخمرشي، 

1021 .) 

وتكرر استعامل ضمري مجع املتكلمني )نحن( لإلحالة 

: من ذلك قوله تعاىلاملقامية يف آيات أخرى يف سورة يوسف، 

 ْ َكلَُه  قَالُوا
َ
يۡن أ يئُۡب ٱلَئ ونَ  َّل  ُ ا  إيٗذا لََّخَٰۡسي   ١٤َوََنُۡن ُعۡصَبٌة إينَّ

فهم من مقام النص، [. واإلحالة هنا تح 21]سورة يوسف: 

حيث وصف إخوة يوسف أنفسهم مرة ثانية بأهنم )عصبة(، 

 وكرر القرآ  الكريم حكاية هذه اجلملة اضحالية عن أنفسهم:

  )ونحن عصبة(.

ْ  يف قوله تعاىل:و وييلي  قَالُو ا
ۡ
يَتأ ۡحَلَٰمٖۖ َوَما ََنُۡن ب

َ
ۡضَغَُٰث أ

َ
أ

ۡحَلَٰمي ٱ
َ
يَعَٰليمييَ  َۡل [. أحال الضمري 11]سورة يوسف:  ٤٤ب

)نحن( إحالة مقامية إىل املأل الذين كانوا جيلسو  يف جملس 

ملك مرص يف زمن يوسف عليه السالم، واإلحالة بضمري 

فهم من مقام املتكلم يف هذه اآلية هي إحالة حضورية تح 

 النص.
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واستعمل ضمري املتكلم املفرد )أنا( يف عدة مواضع يف 

إحالة مقامية حسب املوضع الذي ورد  قصة يوسف، وأحال

ييٱ َوقَاَل : فيه، مثال ذلك قوله تعاىل َكرَ ٱََنَا ميۡنُهَما وَ  َّلَّ َبۡعَد  دَّ
وييليهي 

ۡ
يَتأ يُئُكم ب نَب 

ُ
۠ أ نَا

َ
ةن أ مَّ

ُ
لُوني  ۦأ رۡسي

َ
]سورة يوسف:  ٤٥فَأ

[. ففي هذه اآلية حييل الضمري )أنا( إحالة مقامية إىل 11

ف يف السجن( الذي أصبح ساقيًا املتكلم وهو )صاحب يوس

  للملك.

ووردت ضامئر املتكلم املتصلة يف سورة يوسف يف 

مواضع كثرية، مثل ضمري املتكلمني )نا( الذي ورد إحدى 

( مرة يف السورة، متصاًل باالسم، أو بالفعل، أو 72وسبعني )

ينَّا  : باضحرف. من ذلك قوله تعاىل يي ٗ  إ نَزۡلَنَُٰه قُۡرَٰءنًا َعَرب
َ
ا أ

ا: [. وقوله تعاىل1]سورة يوسف:  ٢لََّعلَُّكۡم َتۡعقيلُونَ   فَلَمَّ
يهي  ن ََيَۡعلُوهُ ِفي َغَيََٰبتي  ۦَذَهُبواْ ب

َ
ۡۡجَُعو اْ أ

َ
َۚ ٱَوأ ي ۡوَحۡيَنا  إيََلۡهي  ۡۡلُب 

َ
َوأ

ۡمريهيۡم َهََٰذا وَُهۡم ََل يَۡشُعُرونَ 
َ
يأ يَئنَُّهم ب ]سورة يوسف:  ١٥ََلُنَب 

ييٱ قَاَل وَ  [. وقوله تعاىل:21 َٰهُ ٱ َّلَّ ى يۡۡصَ لي  ۡشََتَ يهي مين م  ت
َ
 ۦ  ۡمَرأ

َذهُ  ۡو َنتَّخي
َ
ن يَنَفَعَنا  أ

َ
َُٰه َعَِسٰٓ أ ۡكريِمي َمۡثَوى

َ
يَك  ۥأ َٰل اَۚ َوَكَذ َوََلٗ

ُوُسَف ِفي  نَّا َلي ۡرضي ٱَمكَّ
َ
يَمهُ  َۡل َُعل  وييلي  ۥَونلي

ۡ
َحادييثي  ٱمين تَأ

َ
 َۡل

ُ ٱوَ  ۡمريهي  ّللَّ
َ
ٰٓ أ ۡكَۡثَ  ۦََغليٌب لََعَ

َ
نَّ أ  ٢١ََل َيۡعلَُمونَ  نلَّاسي ٱَوَلَٰكي

يهي  َولََقدۡ : [. وقوله تعاىل12]سورة يوسف:  ۡت ب يَها  ۖۦُ َهمَّ َوَهمَّ ب
يهي  ن رََّءا بُۡرَهََٰن َرب 

َ
َۡۡصيَف َعۡنُه  ۚۦَ لَۡوََل  أ يَك نلي َٰل و ءَ ٱَكَذ  لسُّ

َۚ ٱوَ  َبادينَا  ۥإينَّهُ  ۡلَفۡحَشا َء يَ ٱميۡن عي رة يوسف: ]سو ٢٤لُۡمۡخَلصي

[. حيث حييل الضمري )نا( يف هذه املواضع كلها إحالة 11

مقامية إىل )اهلل عزوجل( الذي أنزل القرآ  عىل حممد، 

ن له يف أرض مرص،  وأوحى إىل يوسف وهو يف البئر، ومك 

واستحعمل ضمري اجلمع  ورصف عنه السوء والفحشاء.

 للتعظيم.

ع كثرية يف وورد ضمري املتكلم املفرد )الياء( يف مواض

( موضعًا، 77وسبعني ) ةسورة يوسف، بلغ عددها سبع

من ذلك ووأحال إحالة مقامية حسب السياق الذي ورد فيه. 

قَاَل يُوُسُف  إيذۡ : قوله تعاىل حكاية عن يوسف عليه السالم
َحَد َعََشَ َكۡوَكٗبا وَ 

َ
يُۡت أ

َ
بَتي إيّن ي َرأ

َ
أ بييهي َيٰٓ

َ
ۡمَس ٱَلي  ۡلَقَمرَ ٱوَ  لشَّ

ينَ  دي ۡيُتُهۡم َلي َسَٰجي
َ
: [. وقوله تعاىل1]سورة يوسف:  ٤َرأ

تي ٱ َوَرََٰوَدتۡهُ 
هي  لَّ ََٰب ٱوََغلََّقتي  ۦُهَو ِفي بَۡيتيَها َعن نَّۡفسي بَۡو

َ
 َۡل

يُۖ ٱَوقَالَۡت َهۡيَت لََكَۚ َقاَل َمَعاَذ  ۡحَسَن َمۡثَواَيُۖ إينَّهُ  ۥإينَّهُ  ّللَّ
َ
ي  أ  ۥَرّب 

َٰليُموٱََل ُيۡفليُح  : [. وقوله تعاىل:19]سورة يوسف:  ٢٣نَ لظَّ

ۡهليَها  إين ََكَن  قَاَل 
َ
يۡن أ َ َرََٰوَدتِۡني َعن نَّۡفِسي  َوَشهيَد َشاهيٞد م  ِهي

بييَ ٱقُدَّ مين ُقُبٖل فََصَدقَۡت وَُهَو ميَن  ۥقَمييُصهُ  َٰذي ]سورة  ٢٦ۡلَك

ي  قَاَل  [. وقوله تعاىل:16يوسف:  ۡجنُ ٱرَب  ي َحبُّ إيََلَّ ميمَّ  لس 
َ
ا أ

ۡصُب إيََلۡهينَّ 
َ
ي َكۡيَدُهنَّ أ يَۡدُعونَِني  إيََلۡهۖي ِإَوَلَّ تَۡۡصيۡف َعِن 

يَن  ُكن م 
َ
: [. وقوله تعاىل99]سورة يوسف:  ٣٣ۡلَجَٰهيلييَ ٱَوأ

نَّهُ  َوقَاَل 
َ
يي َظنَّ أ يَّلَّ يۡنُهَما  ۥل َُٰه  ۡذُكۡرِني ٱنَاٖج م  نَسى

َ
يَك فَأ عينَد َرب 

ۡيَطَٰنُ ٱ يهي  لشَّ ۡجني ٱفَلَبيَث ِفي  ۦذيۡكَر َرب  ي نييَ  لس  يۡضَع سي ]سورة  ٤٢ب

[. حيث حييل ضمري املتكلم )الياء( يف هذه 11يوسف: 

فهم مرجع اإلحالة املواضع كلها إىل يوسف عليه السالم، ويح 

 من مقام النص. 

( فقد ورد يف ثامنية مواضع يف  أما ضمري املتكلم املفرد )تح

هذه املواضع إحالة مقامية حسب  سورة يوسف، وأحال يف

من ذلك قوله تعاىل حكاية عن والسياق الذي ورد فيه. 

يهي  قَاَل  يوسف عليه السالم: تييُكَما َطَعامٞ تُۡرَزقَان
ۡ
إيَلَّ  ۦ  ََل يَأ

وييليهي 
ۡ
يَتأ تُُكَما ب

ۡ
ي    ۦَنبَّأ َمِني َرّب 

ا َعلَّ َٰليُكَما ميمَّ َۚ َذ تيَيُكَما
ۡ
ن يَأ

َ
َقۡبَل أ

ي إيّن ي تَرَ   يُۡؤميُنوَن ب
ي ٱۡكُت ميلََّة قَۡوٖم َلَّ ي  ّللَّ َرةي ٱَوُهم ب ُهۡم  ٓأۡلخي

َٰهييَم ِإَوۡسَحََٰق َوَيۡعُقوَبَۚ  تََّبۡعُت ٱوَ  ٣٧َكَٰفيُرونَ  يبَۡر ميلََّة َءابَا ءيي  إ
ي  َۡشيَك ب

ُّ ن ن
َ
ي ٱَما ََكَن نَلَا  أ ۡضلي  ّللَّ

يَك مين فَ َٰل ءٖ  َذ ي ٱمين ََشۡ  ّللَّ
ۡكَۡثَ  اسي نلَّ ٱَعلَۡيَنا َولََعَ 

َ
نَّ أ  ٣٨ََل يَۡشُكُرونَ  نلَّاسي ٱَوَلَٰكي

( 98 -97]سورة يوسف:  [. حيث حييل ضمري املتكلم )تح

(، إحالة مقامية إىل  ، اتبعتح يف الكلامت )نبأتحكام، تركتح

 يوسف عليه السالم. 
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عمل فيها ضمري ومن مواضع اإلحالة املقامية التي استح 

(، قوله تعاىل عىل ل : سا  يعقوب عليه السالماملتكلم )تح

ٖد وَ  َوقَاَل  ْ ميۢن بَاٖب َوَٰحي َّ ََل تَۡدُخلُوا ْ ٱَيََٰبِني َٰٖب  ۡدُخلُوا بَۡو
َ
ميۡن أ

يَن  ۡغِني َعنُكم م 
ُ
ۖ َوَما  أ يقَةٖ َتَفر  ي ٱمُّ ۖ إيني  ّللَّ ءن إيَلَّ  ۡۡلُۡكمُ ٱمين ََشۡ

ي 
ُۡتُۖ وََعلَۡيهي فَۡلَيَتَوَّكَّ يُۖ َعلَۡيهي تََوَّكَّ َّ ُونَ ٱّللي ي ]سورة  ٦٧لُۡمَتَوَّك 

[. حيث حييل ضمري املتكلم املتصل بالفعل 67يوسف: 

( إحالة مقامية إىل يعقوب عليه السالم.   )توكلتح

يف  ،قد أسهمت اإلحالة املقامية باستعامل ضمري املتكلمل

وقد دلت هذه اإلحالة املتكررة  ربط النص بسياقه اخلارجي.

صة، إذ إ  معظم إىل يوسف، عىل أمهية شخصه يف الق

 األحداث تدور حوله، لذلك كثرت الضامئر التي ُتيل إليه.

 

 خامتة

بعد هذا التطواف يف اإلحالة النصية، ومواضع اإلحالة 

بالضمري يف سورة يوسف، يستطيع الباحث أ  يثبت النتائج 

 اآلتية:

النصية، أوالً: اإلحالة بالضمري أشهر أدوات اإلحالة 

القصص القرآين )سورة يوسف  يفواإلحالة املقامية، 

نموذجًا(، ويتعلق فهم أحداث النص القصيص يف القرآ  

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج  .ومعرفته بتحديد مرجع الضمري

 (.1029(، ودراسة فجال )1022دراسة إسامعيل )

: معظم ضامئر اإلحالة النصية يف القصص القرآين انياً ث

 ائب.)سورة يوسف نموذجًا(، هي ضامئر الغ

ستعمل ضامئر اضحضور )املتكلم واملخابب( ًا: تح ثالث

لإلحالة النصية يف القصص القرآين، وذلك عند رسد 

 اضحوارات بني شخصيات القصة )قصة يوسف نموذجًا(. 

ًا: معظم اإلحاالت النصية باستعامل الضامئر يف رابع

سورة يوسف هي لإلحالة القبلية، وهذا يثبت أ  اإلحالة 

ويتفق هذا مع  األكثر ورودًا يف النصوص العربية. القبلية هي

ال )  (.1029نتائج دراسة فج 

سًا: ظهرت اإلحالة املقامية بالضامئر يف سورة يوسف خام

يف مواضع كثرية، فأسهمت يف ربط النص باملوقف واملقام 

 اخلارجي.

ًا: قد تستعمل ضامئر الغائب لإلحالة املقامية يف دسسا

القصص القرآين )سورة يوسف نموذجًا(، فيساعد السياق 

واملوقف اخلارجي للنص يف فهم مرجع اإلحالة، وهذا خيالف 

بعض دراسات لسانيات النص التي أشارت إىل أ  استعامل 

الضمري لإلحالة املقامية يتمثل بضامئر اضحضور )املتكلم 

 خابب( فقط. وامل

ستعمل ضمري الغائب املفرد يف اإلحالة إىل : قد يح سابعاً 

مقطع يف النص يف القصص القرآين، مثل استعامل اسم 

  اإلشارة املفرد هلذا النوع من اإلحالة.

 

 :العربية املراجع

السبك واضحبك يف تفسري  (.1029أبو شارب، صالح. )

رسالة ) الكشاف للزخمرشي يف ضوء اللسانيات النصية

 ،دكتواره غري منشورة(، جامعة العلوم اإلسالمية العاملية

 عام  .

مغني اللبيب عن كتب (. 2332ابن هشام، عبد اهلل. )

ُتقيق: حممد عبد اضحميد. بريوت: املكتبة  األعاريب.

 العرصية.

(. اإلحالة بالضامئر ودورها يف ُتقيق 1022إسامعيل، نائل. )

غزة: جملة ة وصفية ُتليلية. الرتابط يف النص القرآين دراس

 .2200 -2062(، 29جامعة األزهر بغزة، املجلد )

الرتابط النيص يف ضوء التحليل (. 1029البطايش، خليل. )

 عام  : دار جرير للنرش والتوزيع.اللساين للخطاب. 

(. اإلحالة النصية وأثرها يف 1021بوترعة، عبد اضحميد. )

تطبيقية عىل بعض ُتقيق متاسك النص القرآين دراسة 

 .38 -32(، 26. اجلزائر: جملة األثر، )الشواهد القرآنية

(. اسرتاتيجيات االستنتاج 1001اجلويني، مخيس. )

الرياض: جملة واالستدالل يف القراءة وفهم النصوص. 

 .38 -79(، 28جامعة امللك سعود، )

لسانيات النص مدخل إىل انسجام (. 1021خطايب، حممد. )

 ت: املركز الثقايف العريب، الطبعة الثالثة. بريو اخلطاب.

عام  :  يف اللسانيات ونحو النص.(. 1007خليل، إبراهيم. )

 دار املسرية للنرش والتوزيع.

الرياض:  التطبيق النحوي.(. 2333الراجحي، عبده. )

 مكتبة املعارف للنرش والتوزيع.
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الكشاف عن حقائق التنزيل (. 1021الزخمرشي، حممود. )

 بريوت: دار ابن حزم. األقاويل يف وجوه التأويل. وعيو 

نسيج النص بحث فيام يكو  به (. 2339الزناد، األزهر. )

 بريوت: املركز الثقايف العريب. امللفوظ نصًا.

(. اإلحالة ودورها يف ُتقيق متاسك 1026زواوي، ليندة. )

النص القصيص القرآين دراسة بعض الشواهد من قصتي 

قسنطينة، اجلزائر: جملة  السالم. موسى ويوسف عليهام

 .908 -188(، 26اآلداب، جامعة اإلخوة منتوري، )

(. من مظاهر 1021العامري زيد واليوسف، هشام. )

التامسك النيص يف القصص القرآين اضحذف يف سورة 

الرياض: جملة جامعة امللك سعود، يوسف نموذجًا. 

(16 ،)261- 282.  

 أصول اضحوار وجتديد الكالم.يف (. 1000عبد الرمحن، به. )

 الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، الطبعة الثانية.

ال، أنس. ) (. اإلحالة وأثرها يف متاسك النص يف 1029فج 

 القصص القرآين. األحساء: نادي األحساء األديب.

قضايا اللغة العربية يف اللسانيات (. 1029املتوكل، أمحد. )

 ات ضفاف.بريوت: منشور الوظيفية.

القاهرة: دار  يف لسانيات النص.(. 1021موسى، أيمن. )

 عامل الكتب.

آفاق جديدة يف البحث اللغوي (. 1022نحلة، حممود. )

 القاهرة: مكتبة اآلداب. املعارص.

 

 املراجع األجنبية:

Richards, Jack, and Schmidt, Richard. (2010). 

Longman Dictionary of Language Teaching & 

Applied Linguistics. Edinburgh: Pearson 
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 املعرف  وأداء التّعلم: مااكة  استخدام مواقع شبكات التواصل االجتامعي وتأثريها عىل

 دكاس  حال 

 عبد اهلل محود املقرن

ةلي   قسم علم املعلومات،أستاذ علم املعلومات املااكك، 

 جامع  امللك سعود اآلداب،

 إبراهيم بن حممد متمبك

، قسم علم املعلومات، ةلي  املساعدأستاذ علم املعلومات 

 اآلداب، جامع  امللك سعود

 هـ(66/9/6112 هـ، وقبل للنرش يف65/5/6112  )قدم للنرش يف

مواقع التواصل االجتامعي، مااكة  املعرف ، تعلم الطالب، الدكدش  واملناقا ، إنااء املحتوى،  الكلامت املفتاحي :

 .مااكة  امللفات، االستمتاع والرتفيه

من أبرز ما SNS ( (Social Networking Sites تعد مواقع شبكات التواصل االجتامعي ومنصاهتا :البحث ملخص

ااكةته  ّكن مستخدميها من التواصل مع اآلخرين من خالل ما يتم مم توصلت إليه التطوكات التقني  احلديث  التي ُتم

عربها من تدوينات ومقاالت وفيديوهات وصوك وغريها. هدفت هذه الدكاس  إىل قياس دكج  توظيف استخدام 

( مااكة  امللفات. 3( إنااء املحتوى. )2( الدكدش  واملناقا . )6غراض: )مواقع شبكات التواصل االجتامعي أل

( SNS( االستمتاع والرتفيه. وقياس تأثري هذه األهداف األكبع  الستخدام مواقع شبكات التواصل االجتامعي )1)

أجل حتقيق أهداف  عىل مااكة  املعرف  وتعلم الطالب، وةذلك قياس أثر تبادل املعرف  عىل أداء تعلم الطالب، ومن

الدكاس ؛ اختريت جمموع  من طالب جامع  امللك سعود من داكيس البكالوكيوس والدكاسات العليا باستخدام 

مااكًةا، تم توظيف استبان  الكرتوني ، تضمنت  363( وبلغ عدد العين  convenience samplingالعين  املرحي  )

ك االستبان  يف اجلزء الثاين. وأظهرت النتائج أن هناك عالقات إجيابي  البيانات الديموغرافي  يف اجلزء األول، وحماو

ةبرية بني الدكدش  واملناقا  ومااكة  امللفات ومااكة  املعرف  والرتفيه واالستمتاع، وتعلم الطالب عرب مواقع 

 SNSجتامعي شبكات التواصل االجتامعي، وأن هناك اختالًفا يف دكج  توظيف أهداف مواقع شبكات التواصل اال

يف مااكة  امللفات، والدكدش ، وانتاج املحتوى، والرتفيه واالستمتاع. وأوصت الدكاس  برضوكة توجيه ةل من 

يف نقل  SNSأعضاء هيئ  التدكيس والطالب إىل توظيف أهداف استخدام مواقع شبكات التواصل االجتامعي 

أثناء تصميم  SNSشبكات التواصل االجتامعي  املعرف  والّتعلم، وةذلك رضوكة دمج أهداف استخدام مواقع

 .الدوكات التدكيبي ، واقرتحت الدكاس  إجراء املزيد من الدكاسات عىل مؤسسات أخرى غري التعليم

 هـ(6112م/2326جامع  امللك سعود، الرياض ) ،85-56ص ص  (،3، ع )(33) ، مججمل  اآلداب
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Keywords: SNS, knowledge sharing, student learning, chatting and discussion, creating content, sharing files, 

entertainment and enjoyment. 
Abstract: Social Networking Sites (SNS) is one of the most prominent developments in modern technology that 

allow users to interact with others through the blogs, articles, videos, and photos being shared via this technology. 

This study aims to measure the degree to which the four objectives of social networking sites tools are employed: 
(1) chatting and discussion, (2) creating content, (3) sharing files, (4) enjoyment and entertainment. Measuring the 

effect of the four types of SNS use objectives on sharing knowledge and students' learning, as well as measuring 

the effect of knowledge sharing on students ’learning performance in order to achieve the study objectives, a 
convenience sample of 350 undergraduate and postgraduate students was selected. An electronic questionnaire 

consisting of two parts was employed, the first part was related to demographic data, and the second part was 

related to the domains of the questionnaire. The results showed that there are significant positive relationships 
between chatting, online discussion, file sharing, knowledge sharing, entertainment, and student learning, and that 

there is a difference in employing the SNS objectives in file sharing, chatting, and content creating. The study 

recommended that faculty members and students should be directed to employ SNS tools in sharing knowledge 
and learning performance, as well as to integrate SNS tools during the design of training courses. The study 

suggested conducting more studies on institutions other than education. 
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 املقدم :

 ،التكنولوجيــ  احلديثــ  يف االتصــاالتأدت التطــوكات 

( إىل تســلي  WWWوشــبك  الويــع العامليــ  ) ،واإلنرتنــت

الضوء عىل املزيد مـن فـرص ظهـوك تطبيقـات عديـدة عـرب 

يف تلـك التطبيقـات  تطـّوك  ةبـري  اإلنرتنت، وقد كافـق ذلـك 

؛ بسـبع 2الويـع  أمطلـق عليهـاخالل العقد املـا،، التـي 

ظهوكها واستخدامها املكثف يف مواقع وشـبكات التواصـل 

، ومن األمثل  SNS (Social Networking Sites)االجتامعي 

 Twitterو LinkedInو Facebookو Myspaceعـىل ذلـك: 

 ,.WhatsApp (Stetten, et alو Instagramو Flickerو

2019 .) 

 Social)مواقــع وشــبكات التواصــل االجتامعــي  ُتثــل

Networking Sites) SNS  دوكًا بـــــاكزاال يف االتصـــــال

ــاعالت املســتخدمني والســام   ــم  ــز تف والتواصــل؛ لتعزي

بتوصيل املعلومات واخلـربات الاخصـي ، ةـام أتـا تسـم  

لألفـراد بتصــميم امللفــات الاخصـي  والتواصــل والتفاعــل 

كت وظـائف (. ثم طمو  2366والتعاون مع اآلخرين )قطبي، 

مها الحقا؛ ألن عدًدا ةبرًيا من املستخدمني ينضـمون استخدا

تباًعا إىل هذه الابكات االجتامعي  ويزوكوتا، ولذلك بـدأت 

املنظامت التجاكي  يف استغال ا للتسويق والتوظيف وتـرويج 

وليد املعرف  ومااكة  املعلومات، وال غرابـ  يف لتأو  ،األفكاك

البرشـ  هـو مناقاـ  عد الطبيعي للسلوك التفاعيل ذلك، فالبم 

ك اسـتخدام وّ طالـاملوضوعات والقضايا واألفكاك، ومـن ثـمت تال 

ــبكات  ــي ش ــل االجتامع ــ   SNSالتواص ــاكة  املعرف إىل ما

 (.2366والّتعلم عىل املستويني الفرد  والتنظيمي )سمري، 

وتعتمــد معظــم مؤسســات التعلــيم العــاة يف الطريقــ  

اكة أنظمـ  الـّتعلم عـد ؛ إلدالتقليدي  للـتعلم والتعلـيم عـن بم 

(LMSs)  وتقديمها عـرب اإلنرتنـت للمتعلمـني وبخاصـ  يف

الوقت الراهن مع انتااك جائح  ةوكونا، باإلضـاف  إىل ذلـك 

ــالب  ــتخدم الط ــبكات يس ــي ش ــل االجتامع ؛ SNSالتواص

ــاهيم،  ــوعات أو املف ــ  املوض ــات ومناقا ــاكة  املعلوم ملا

ليـ ، ةـام تـوفر والتعاون عىل املااكيع وإةامل الواجبـات املنز

طرًقـا مرحيـ  وعيعـ  لتبـادل  SNSهذه املنصـات واملواقـع 

املعرف  والتعـاون بـني األشـخاص، إذ تبـدو عنـدهم طريقـ  

 ،الـذاي عىل الـّتعلمالّتعلم املفضل ، وتاجع املتعلمني اجلدد 

وُتثل دافًعا مهاًم للتحول من الـّتعلم التقليـد  املرتكـز عـىل 

 (. 2366إىل الّتعلم املتمرةز حول الطالع )برص ،  ،املعلم

بحثـت دكاسـات متعـددة يف مـدى توظيـف مواقـع لقد 

ــىل  ــا ع ــيم وأثره ــي يف التعل ــل االجتامع ــبكات التواص وش

التحصــيل الــدكايس، ففــي املســتوى العــرا أجــرى )مــراد 

( دكاسً ؛ هبدف استكااف دكج  اسـتخدام 2365وحماسن ، 

وشـبكات التواصـل االجتامعـي يف  الطلب  اجلـامعيني ملواقـع

العملي  التعليمي  ومعوقـات اسـتخدامها، وأةـدت نتائجهـا 

عالقـات بـني اسـتخدام مواقـع وشـبكات التواصـل  وجودال 

 والدافع للتعلم ومااكة  املعرف .  ،االجتامعي

( التي تناولت التعـرف 2361وةافت دكاس  )عوض، 

ي عـىل عىل أثر توظيف مواقع وشـبكات التواصـل االجتامعـ

حتصيل األبناء املدكيس يف حمافظ  طـولكرم مـن وجهـ  نظـر 

األمهات؛ عـن تـأثري إجيـاا عـىل حتصـيل األبنـاء املـدكيس، 

ا إجيابيـا حتـت تلك املواقع استخدامً  تمستخدموبخاص  عندما 

كعاي  األهل، وأظهرت النتـائج أن الطـالب يوظفـون هـذه 

ك عـن بعـ  املواقع يف تبادل اخلـربات واملعرفـ  واالستفسـا

الواجبات، ومتابع  ناـاطات املدكسـ  التعليميـ ، وأوصـت 

الدكاس  برضوكة كفع مسـتوى األمهـات يف ةيفيـ  توظيـف 

لزيادة معدل التحصيل  ؛مواقع وشبكات التواصل االجتامعي

 الدكايس لدى األبناء.

( إىل التعــرف عــىل 2366وهــدفت دكاســ  )الصــوايف، 

االجتامعـي واملسـتوى  العالق  بني استخدام وسائل التواصل

التحصـييل للطــالب يف املرحلــ  األساسـي  يف حمافظــ  شــامل 

ا طالًبـ 366الرشقي  يف اجلزائر، وتم اختياك عين  عاوائي  من 

مــن ثــامين مــداكس مــن الصــفني الســابع والعــا ، وبيتنــت 

الدكاسـ  أن أبـرز اسـتخدامات مواقـع وشـبكات التواصــل 

إذ  ؛ب يف أغـراض الدكاسـ زت يف إفادة الطالاالجتامعي ترةّ 

ةــانوا يســتغلوتا يف متابعــ  الــدكوس، وإكســال الواجبــات 

واالستفساكات الرسيع  للمعلمني، وتبـادل بعـ  امللفـات 

 بينهم.

أما عىل مستوى توظيف شبكات التواصل االجتامعـي يف 

ــد  ــ  الســعودي ، ف تــا ق ــوكة  أفــادتاململكــ  العربي مــن الث

، وما صـاحبها مـن 2333اإللكرتوني  التي دعت اليها كؤي  

حظيـت  فقـداملواقع وتوظيفها يف جماالت عديدة،  اانتااك  ذ
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مواقع وشبكات التواصل االجتامعي باهتامم فئـات املجتمـع 

السعود  ةله، وةـان مـن نتـائج ذلـك االنتاـاك اسـتخدام 

غريها )احلسـني، ، و"اليوتيوب"، و"اإلنستجرام"، و"تويرت"

ا عنها، فقد أشاكت نتائج (. ومل يكن جمال التعليم بعيدً 2369

التـي هـدفت إىل قيـاس  (Alyoussef et al., 2019)دكاسـ  

مستوى الّتعلم واملاـاكة  والتعـاون والتواصـل مـن خـالل 

ــ  مــن  ــ  مكون ــا  235اســتخدامها، وطمبقــت عــىل عين طالًب

ــاك  ــ ، إىل أن هن ــ  الطبقي ــريًة مــن باســتخدام العين ــدًة ةب فائ

استخدام مواقع شـبكات التواصـل االجتامعـي يف التـدكيس 

والّتعلم، تتمثـل يف التـأثري عـىل مسـتوى الـّتعلم واملاـاكة  

والتعاون والتواصـل يف املواقـف التعليميـ ، وأن السـبع يف 

ذلك يعود إىل الفائدة التـي يكتسـبها الطالـع مـن توظيفهـا، 

 أن ااجاهات الطالب نحـو وسهول  استخدامها، باإلضاف  إىل

توظيف هذه املواقع يف العملي  التعليمي  بصوكة عامـ  ةانـت 

 إجيابي .

 ماكل  الدكاس :

الدكاسـات  قلـ م  ،السابق  ومتابعتهـاالدكاسات  لوحظ يف

ــأثري اســتخدام مواقــع وشــبكات التواصــل  ــاول ت ــي تتن الت

 االجتامعي عىل مااكة  املعرف  والّتعلم عىل مسـتوى التعلـيم

وبخاص  يف اململك  العربيـ  السـعودي .  ،العاة، دولًيا وحملًيا

 ةـام لـوحظ أن معظـم الدكاسـات السـابق ، ومنهـا دكاسـتا

, 2019) Menendez-Saura, Debasa, & Reyes(و 

(Zulkanain, et al., 2019)  اللتـان كةزتـا عـىل استكاـاف

مدى توظيف مواقع معينـ  مـن مواقـع وشـبكات التواصـل 

، مثل: )يوتيوب وفيسبوك وتطبيـق الـواتس SNSاالجتامعي 

واألخبـاك  آب، ولينكد إن( ألغراض غري تعليمي  ةالتسـويق

، ولكن مل يتم الرتةيز عىل طريق  اسـتخدامها وةيفيـ  والرتفيه

ةـان لتلـك الدكاسـتان   والّتعلم. تأثريها عىل مااكة  املعرف

األثر اإلجياا يف التسويق ونقل اإلعالنات، والتـأثري اإلجيـاا 

عىل املااكةني بالرشـاء واملاـاكة  مـع األخـربني عـرب هـذه 

 املنصات.

 أمهي  الدكاس :

 تتلخص أمهي  الدكاس  احلالي  يف النقاط اآلتي :

  م األكبعـ  السـتخدا األغـراضالتعرف عـىل تـأثري

مواقع وشبكات التواصل االجتامعي عـىل ماـاكة  

وتعلــم الطــالب وةيفيــ  اســتخدامها  ،املعرفــ 

 وتوظيفها؛ خلدم  العملي  التعليمي .

  توض  أثـر اسـتخدام مواقـع وشـبكات التواصـل

االجتامعي يف مااكة  املعرف  وأداء الّتعلم للطـالب 

 عام ، واجلامعيني عىل نحو خاص.

  التواصــل االجتامعــي اســتغالل مواقــع وشــبكات

ــامي دوك الاــباب للمســامه  ــ   ،يف تن وبخاصــ  فئ

 اجلامعيني يف تبادل املعرف  ونرشها.

   تقديم املساعدة املمكن  للمتخصصني يف جمال التقني

لتطوير هذه املواقع، والتخفيف مـن اآلثـاك السـلبي  

بــام يســهم يف نقــل  ،لوســائل التواصــل االجتامعــي

 هل وأقل تكلف .املعرف  والّتعلم باكل أس

 أهداف الدكاس :

 هتدف هذه الدكاس  إىل:

  األكبعـ  السـتخدام  األغراضقياس مدى توظيف

 :SNSشبكات التواصل االجتامعي 

ــ . )6) ــ  واملناقا ــوى. )2( الدكدش ــاء املحت ( 3( إنا

 ( االستمتاع والرتفيه. 1مااكة  امللفات. )

  األكبعـ  عـىل اسـتخدام  األغـراضقياس تأثري هذه

مواقع وشـبكات التواصـل االجتامعـي يف ماـاكة  

املعرف  وتعلم الطالب، وقياس تأثري مااكة  املعرف  

 عىل أداء تعلم الطالب. 

  ّكين تقديم التوصيات التي تفيد املستخدمني واملطـو

ماـاكة   جهـ فيام خيدم اجلميـع مـن  ، ذه الوسائل

 املعرف  والّتعلم.
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 لدكاس :أسئل  ا

لكثرة استخدام مواقـع وشـبكات التواصـل االجتامعـي 

SNS  الستخدامها، تتمثـل  أغراض، تقرت  هذه الوكق  أكبع

يف: الدكدشــ  واملناقاــ ، وإناــاء املحتــوى، واملاــاكة ، 

واالستمتاع، ولـذلك يمكـن تلخـيص ماـكل  الدكاسـ  يف 

 السؤال الرئيس اآلي:

ل االجتامعي ما مدى استخدام مواقع وشبكات التواص

-إناـاء املحتـوى -)الدكدش  واملناقا   غراض األكبع لأل

االستمتاع والرتفيه( وعالقتهـا بماـاكة  -مااكة  امللفات 

 املعرف  والّتعلم عند الطالب؟

 فرضيات الدكاس : 

H1. يوجد تأثري للدكدش  واملناقا  عىل مااكة  املعرف : 

H2الّتعلم. : يوجد تأثري للدكدش  واملناقا  عىل أداء 

H3. يوجد تأثري إلنااء املحتوى عىل مااكة  املعرف : 

H4.يوجد تأثري إلنااء املحتوى عىل أداء الّتعلم : 

H5. يوجد تأثري ملااكة  امللفات عىل مااكة  املعرف : 

H6.يوجد تأثري ملااكة  امللفات عىل أداء الّتعلم : 

H7  املعرف .: يوجد تأثري لالستامع والرتفيه عىل مااكة 

H8.يوجد تأثري لالستامع والرتفيه عىل أداء الّتعلم : 

: H9 .يوجد تأثري ملااكة  املعرف  عىل أداء الّتعلم 

 

 اإلطاك النظر :

 Social) االجتامعــيمواقــع شــبكات التواصــل 

Networking Sites) : 

تعددت مسميات مصطل  مواقع شبكات يف وقتنا احلاة 

 عن تعـددها يف إىل أخرى، فضاًل التواصل االجتامعي من لغ  

اللغ  الواحـدة، فتـاكة تسـمم )مواقـع وشـبكات التواصـل 

أو  ،وتاكة أخرى )شبكات التواصل االجتامعي( ،االجتامعي(

أو)خدمات  ،تسمم )تقنيات أو وسائل التواصل االجتامعي(

، وجاءت هذه املواقع  (SNS) ا(، وتسمم اختصاكً 3.2ويع 

ــ  وخــدمات  ــ  ميرســةبأســامء لتلف ــت  ،متنوع ــواء أةان س

بالفيديوهات أم بالصوك أم بالنصوص أم باملقاطع الصـوتي ، 

م( حيـث صـمم )كانـد  6996وةان أول ظهوك  ـا عـام )

؛ ملساعدة األصـدقاء  (Classmates.com)ا هوةونراد( موقعً 

وفـرقتهم  ،والزمالء الذين مجعتهم مراحل الدكاس  املختلفـ 

 (.2366تباعدة )سلامن، احلياة العملي  يف أماةن م

وشهدت منصات ومواقع شبكات االجتامعي بعـد عـام 

م حرة  ناط ، تزامن معها ظهوك العديد مـن وسـائل 6996

التواصل االجتامعي ، ومع تواة التطوكات ةان ابتكاك موقـع 

فريندسرت هو البادكة ملواقع وشبكات التواصل االجتامعـي يف 

األمريكـي عـام  (. ثم ظهر موقـع مـا  سـبيس2332عام )

من أضخم مواقع التواصـل االجتامعـي،  عد  ( الذ  يم 2336)

حقق مااهدات عاليـ  تفـوم موقـع جوجـل، وينـافس  فقد

 (.2368موقع فيسبوك الاهري )نرصاوين وسعادة، 

 

 :SNSاستخدام مواقع التواصل االجتامعي 

ــ   ــد  النظريــ  املعرفيــ  االجتامعي التــي اقرتحهــا  -تع

Bandura, 1986))  الســلوك  -واملطبقـ  عـىل نطـام واسـع

ــل  ــني العوام ــاداًل ب ــا متب ــا وديناميكًي ــاعاًل ثالثًي البرشــ  تف

ــل  ــ ، إذ ُتث الاخصــي  والســلوك ونظــام الاــبك  االجتامعي

ــه عــاملني أساســيني  ــائج في ــ  وتوقعــات النت الكفــاءة الذاتي

احلكم عـىل قـدكة "للنظري ، ذلك أن الكفاءة الذاتي  تاري إىل 

، بيـنام "نظيم أنواع معينـ  مـن العـروض وتنفيـذهاالفرد يف ت

حكم عىل النتيج  املحتمل  التـي سـتنتجها "توقع النتيج  هو 

، مما جيعل إنتاج املعرف  عملي  قائم  عـىل "مثل هذه العروض

التفاعل اجلامعي بـني األفـراد املاـاكةني، فماـاكة  املعرفـ  

& ,Jabri, -Al (Eidعىل التجرب   توافقي مبني   بينهم هي فهم  

2016) . 

وبناء عىل ذلك فالّتعلم القائم عىل املالحظ  واملاـاكة  يف 

سيام جمتمع الّتعلم يسهم يف املناقاات الصفي  واجلامعي  عرب 

اإلنرتنت التي ينتج عنها مااكة  املعرفـ ، وهـذا يتوافـق مـع 

علم التـي ُتثـل شـبك  اجتامعيـ  مفهوم النظري  التوصيلي  للتّ 

اكسم  ) & ,Saura, Debasa عملي  الّتعلم وإداكة املعرف  فيهاُتم

, 2019)Menendez-Reyes . 

إىل أن ماـاكة  املـتعلم والتفاعـل   (Pilli, 2014)وياـري 

االجتامعــي يتخــذ أشــكااًل لتلفــ ، منهــا: احلــواك والتفكــري 

والتعاون ومااكة  املعرف ، بوصفها مفاهيم نظري  تقوم عـىل 

تبادل املعرفـ  والـّتعلم يف الـنظم االجتامعيـ ، وتعتمـد عـىل 

التفاعل االجتامعي واملااكة  واملالحظ  والتفكري والتفاوض 
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ات اإلمجاع يف مواقع وشبكات التواصل االجتامعـي وسلوةي

SNS :وتظهر هـذه السـلوةيات يف أشـكال متعـددة، منهـا ،

الدكدشـ  واملناقاــ  عــرب اإلنرتنــت، وخلــق معرفــ  جديــدة 

و ـا  ونرشها، ومااكة  امللفات لتبادل املعلومات، والرتفيه، 

a, (Saura, Debasتأثري عىل مااكة  املعرف  وعىل أداء الّتعلم 

Menendez, 2019)-& Reyes. 

( نظري  ثـراء الوسـائ ؛ 6985واقرت  )دافت ولينجيل، 

لتحسني ةفاءة اتصال الطالب بمطابق  الوسـائ  الصـحيح  

مع احتياجات الطالب املعلوماتي ، ومع مروك الزمن صاكت 

حالًيا توفر أنواًعا  SNSمواقع وشبكات التواصل االجتامعي 

 ،  والبيئات التفاعلي  عـرب اإلنرتنـتلتلف  من الوسائ  الغني

املصمم  ألناط  لتلف  بـام يف ذلـك املناقاـ  عـرب اإلنرتنـت 

 (. 2365ومااكة  امللفات وإنااء املحتوى والرتفيه )عامك، 

ـــــــــــــهم وتم   Twitterو WhatsAppو Facebookس

بوصفها نامذج جيـدة عـىل مواقـع وشـبكات  – YouTubeو

يف دعم مااكة  - اوعامليً  اليً التواصل االجتامعي املستخدم  حم

املعرف  عرب اإلنرتنت يف املؤسسات التعليمي . وتتميز بـأن  ـا 

ا عىل العملي  التعليمي ؛ لسهول  استخدامها. أما ا ملموًس تأثريً 

يف نرشـ الثقافـ   فهـو أتـا تمسـهم ،أةثر ما يميزها يف التعلـيم

التكنولوجي ، وتوسـيع آفـام الطـالب ومـداكةهم وفرصـ  

عهم عىل أحـدا املسـتجدات العلميـ  يف تصصـاهتم، اطال

والتقليل من اخلجل عند الطالب الذين يعانون مـن ماـاةل 

سـهم هـذه االتصال والتواصـل يف املواقـف احلقيقيـ ، ةـام تم 

 ،املواقع يف تقديم املحتوى التعليمي بصوكة ماـوق  وجذابـ 

ل عملي  الرجوع إليه وقت احلاج ، وتتي  فرص إجراء سهّ وتم 

حواكات متزامن  أو غري متزامنـ  مـع األخـرين )نرصـاوين، 

 (.2368وسعادة، 

وشــاع يف الوقــت احلــارض اســتخدام مواقــع وشــبكات 

El-التواصل االجتامعـي إلناـاء حمتـوى معـريف وماـاكةته 

Swafy, 2018) بني األفراد، يتض  ذلك مـن زيـاكة مواقـع )

YouTube  أوFacebook  أوWhatsApp  أوDropbox  أو

Instagram الكم ا ائل من إنااء املحتوى ومااكة  امللفات ،

فـراد أو املؤسسـات. األواألناط  الرتفيهيـ  التـي يقـوم هبـا 

السـتخدام مواقـع  أغراض؛وبذلك نقدم هنا تصنيًفا ألكبع  

التي يمكن أن تؤثر عـىل  SNSوشبكات التواصل االجتامعي 

Ammary, Al-(Al-ماـــاكة  املعرفـــ  وتعلـــم الطـــالب 

Sherooqi, 2014)-Sherooqi, & Al:وتامل هذه . 

. الدكدش  واملناقا 

.إنااء حمتوى 

.مااكة  امللفات 

.االستمتاع والرتفيه 

 

 الدكدش  واملناقا :

عرب اإلنرتنت بوصفها ناـاًطا،  واملناقا م  الدكدش م  فم رّ عال تم 

تمطر  مـن خاللـه األفكـاك واملفـاهيم وقضـايا الـرأ  العـام 

واحلواك وما إىل ذلك، والتعبري عنهـا والتفـاوض باـأتا بـني 

شـبكات التواصـل جمموع  من األفراد عرب واحدة من مواقع 

ااك يف هـذه الدكاسـ  إىل أن الدكدشـ  أو أةثر. ويم االجتامعي 

مفهوم واحد؛ ألنه يرةز عىل فهم اسـتخدام املـتعلم واملناقا  

لتوصيل اآلكاء  ؛شبكات التواصل االجتامعيمن مواقع  أل   

ومناقاــ  املهــام أو أ  دعــوى تتعلــق  ،واألســئل  واألجوبــ 

  .(Zulkanain, et al., 2019)باؤوتم التعليمي 

وتؤثر جمموع  من العوامل عىل مااكة  املعرف  باستخدام 

ناقاــ  عــىل شــبك  اإلنرتنــت، منهــا: االســتمتاع لوحــات امل

عرفـ  بـني املبمساعدة اآلخرين، إذ يمثل سبًبا كئيًسا ملاـاكة  

األعضاء عىل لوحات املناقا  املستندة إىل الويع، لكن نقص 

لعدم كغب  املستخدمني يف  كئيس   املعرف  بالكفاءة الذاتي  سبع  

Reyes(Saura, Debasa & ,-مااكة  املعرف  مع اآلخـرين )

Menendez, 2019. 

أما تأثري العوامل الاخصي  للمتعلم عىل سلوك ماـاكة  

املعرف  عرب اإلنرتنت، من خالل التفاعالت يف شكل مناقاـ  

عرب اإلنرتنت وبيئات الّتعلم التعاوني ، ف ن الـدافع امللحـو  

للتعلق عرب اإلنرتنت وااللتزام املتصوك للعالق  عرب اإلنرتنت 

كل ةبـري عـىل سـلوك ماـاكة  املعرفـ . وأضـاف يؤثران با

( رضوكة وجود نمـوذج لتحليـل بنـاء املعرفـ  2365 ،)عامك

بنـاًء عـىل دكاسـ  منتـديات  ،التعاوني  يف مناقا  غري متزامن 

املناقا  عـرب اإلنرتنـت يف التعلـيم العـاة، ةـام أن اسـتخدام 

ليميـ  عد يـوفر اجربـ  تعاملناقا  عرب اإلنرتنت يف الّتعلم عن بم 

إجيابي ، باإلضاف  إىل أن الثراء امللحو  ملنتديات املناقا  عـرب 
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اإلنرتنت له تأثري إجياا ةبري عىل تفاعـل الطـالب وتعلمهـم 

Jabri, 2016)-(Eid, & Al. 

 

 إنااء املحتوى:

عملي  توليـد املعرفـ  مــحرك العمليـ  احلــلزوني   ـد  عال تم 

تحـديث، فاملعـــرف  إلداكة املعرفـ  والسـبيل إىل التجديـد وال

املرتاةم  تعزز القدكة االستيعابي  لألفـراد، وتثـر  إنتـاجهم 

ا املعريف، ومااكةتهم للمعرف  تدعم التحسني املستمر عمــلي  

وحتوله إىل تعلـم فعيل، وهـذا مـا تقدمـه وســائل التواصـل 

ن ّكــُتم  ،باشــتام ا عــىل مـــجموع  مــن األدوات ،االجتامعــي

األفـراد من االتـصال والتواصل والتعـاون واملااكةــ  مـن 

خال ا، فتنظيمها الذاي واملااكة  يف التفــاعالت التخاطبيـ  

اجعـل الثقـ  والتعـاون وماــاكة   ،وكدود األفعال اإلجيابي 

(.  2369املعرف  وتوليدها ميرسـة داخــل املجتمـع )ثابـت، 

مـات فريويس عىل ل يمـكن إنااء حدا معلوافعىل سبيل املث

ومناقاــ  تــأثريه مــن خـــالل املــدونات،  ،موقـــع يوتيــوب

ونرشه عىل تلك الابكات، وتزينـه والتسـليم بـه  ومااكةته

بوصفه جزًءا من التاكيـخ وكأس املال االجتمـاعي )عدوان، 

2368.) 

وُتثل مواقع وشبكات التواصـل االجتامعـي أنجـع آليـ  

األفـراد مـن التواصـل  لتوزيع املعلومات املفتوحـ ، فـتمكن

ا، فهـي يف واملااكة ، واملناظرات، والّتعلم من بعضهم بعًضـ

 ؛لتوليد املعرف  وعمليـات إداكهتـا كئيس   الوقت الراهن وقود  

ألتا ُتتلك القدكة عىل ُتكـني املاـاكة  وتسـهيل الوصـول، 

وتوسيع مستودع املعرف  االجتامعي  وتباد ا، وترسيع التفاعل 

 تتـي ليات التوليـد، ومـن الناحيـ  التحليليـ  وحتسينه يف عم

القيـام بـدوك  لألفـرادمواقع وشبكات التواصل االجتامعـي 

نا  يف إنتـاج املعرفـ  املاـرتة ، مـن خـالل تـج املحادثـ  

ـوالتعاوني  التي ُتم  نهم مـن فهـم املعلومـات وكدود الفعـل ك 

مـن أمثلتهـا: منتـديات النقـا ، ووالتفكري وتوليد املعرفـ ، 

 (.2366الصفد ، ويكي، ومدونات الويع )الو

 

:مااكة  امللفات  

غالًبا مـا يسـتخدم طـالب اجلامعـات مواقـع وشـبكات 

ملاـاكة  ملفـات املحتـوى، مثـل:  SNSالتواصل االجتامعي 

مالحظات املحارضات، واملعلومات املهم ، ومهام املرشوع، 

ىل ومقاطع الفيديو التعليمي ، وغري ذلك. وهناك أمثل  ةثرية ع

 Facebookاملاهوكة بماـاكة  امللفـات، منهـا:  SNS مواقع

 تــرى الدكاســ  احلاليــ  أن ، لكــنYouTubeو WhatsAppو

التواصل االجتامعي   تمفهوم مااكة  امللفات يف سيام شبكا

عـّرفم بأنـهغري دقيـق، ولتحديـده يف هـذه الدكاسـ ،  : ف نـه يم

ملعرفـ  مااكة  امللفات بوصفه نااًطا يقوم بحفظ حمتويـات ا

وتباد ا بني املتعلمني باستخدام موقع أو  ،املوجودة يف امللفات

أةثر مـن مواقـع وشـبكات التواصـل االجتامعـي، بواسـط  

باكل متكرك تتضمن شـبكات  2.3تقنيات تستخدم الويع 

االتصال والرسائل الفوكي  وماـاكة  امللفـات، وقـد )وجـد 

ال تـؤثر  2.3( أن استخدام تقنيات الويـع 2361، العليمي

 باكل ةبري عىل سلوك تبادل املعرف  يف املؤسسات السعودي . 

 

              املتع  والرتفيه:   

إىل مفهوم واضـ  وشـامل يف حـدود  مل يتوّصل الباحثان

ـرّ  هاطالعهام، ولتحديـد بأنـه: ناـاط  فال يف هـذه الدكاسـ  عم

ــاب،  ــ  لالســتمتاع باأللع ــ  أو مجاعي ــي بصــوكة فردي إجرائ

ومقاطع الفيديو املحفوظ  يف امللفـات وماـاكةتها  ،والصوك

من قبل األفراد الذين يستخدمون موقًعا أو أةثـر مـن مواقـع 

 ,Azmi, Nuravianty)الاــبكات االجتامعيــ . ويــدعو 

Nastiti, & Sensuse,  2018)  ــد مــن البحــث يف إىل مزي

استخدام مواقع الرتفيه يف التعليم، إذ يعتقد أن وسائل الرتفيه 

ا مثاليـ ؛ توافرة عرب وسائل التواصل االجتامعي توفر ظروفً امل

ألعاب الفيديو  مم مّ لتاجيع املااكة  يف الّتعلم؛ ألنه عندما تمصال 

بطريق  معين ، حتتو  عىل مهاكات معين  أو حل املاكالت يف 

، وتسـهم يف إثـراء عمليـ  اتكون مفيدة جدً ف تا جمال معني، 

 .طالبوحتسني عملي  تعلم ال ،التدكيس

  ,Lu, Heatherly, & Lee) ( و2326)امللـواين، ويـرى

ن الّتعلم لدى املتعلمـني وحتّسـ زم ( أن هذه األلعاب حتفّ 2016

دكاسـ   توّصـلتمااكةتهم وتفـاعلهم باـكل ةبـري، وقـد 

(Yeh, Huang, & Yeh, 2011 يف تــأثري ةســ  عوامــل )

أن  إىل نتيجـ  مفادهـا:شخصي  عىل الرتفيه وتبـادل املعرفـ ، 

االنبساط واملعايري الذاتي  تؤثر باكل إجياا عىل املواقف اجاه 

  .مااكة  املعرف 
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 مااكة  املعرف :

، مااكة  املعرف  بأتا نااط يتم فيه تبـادل املعرفـ  فم عرّ تم 

بـني األشـخاص - اتأو اخلرب ،مثل: املعلومات، أو املهاكات

ت، أو األصـــدقاء أو العـــائالت أو املجتمعـــات أو املـــنظام

 Kadir, et)باستخدام وسائل اتصـاالت وتقنيـ  املعلومـات 

al., 2017) أنسـع وسـ  لـدعم التفـاعالت تقريًبـا ، ويعـد

، SNSومااكة  املعلومات وتبادل اخلـربات الاخصـي  هـو 

وقامت عدد من الدكاسات السابق  بقياس تـأثري اسـتخدامها 

( التـي 2363عىل تبـادل املعرفـ ، منهـا: دكاسـ  )املنصـوك، 

لـدعم أناـط   Facebookقاكنت بني اسـتخدام املـدونات و

إداكة املعرف  اخلاص  باإلنااء واملااكة  والتطبيق. وأشـاك إىل 

أن ةلتــا األداتــني تــدعامن باــكل عــام إداكة املعرفــ ، لكــن 

وقدكات أةثر من املـدونات يف دعـم  إمكاناتفيسبوك ُتتلك 

ــدد ) ــد ح ــ ، وق ــاكة  املعرف  & ,Panahi, Watsonما

Partridge, 2012  يف نموذجهام النظر  خصائص الوسـائ )

افرتضـا فيـه ةـس واالجتامعي  ومتطلبات مااكة  املعرفـ ، 

متغريات مميزة للاـبكات االجتامعيـ  )التفاعـل االجتامعـي، 

الاـبكات غـري و ،ومااكة  اخلربات، واملالحظـ ، والعالقـ 

رفــ  الرســمي ، والثقــ  املتبادلــ ( وتأثريهــا عــىل ماــاكة  املع

 الضمني .

( عـن تـأثري عوامـل 2363وأوضحت دكاس  )ا ـزاين، 

ــ   ــتخدام بع ــىل اس ــددة ع ــبكات التواصــل حم ــع ش مواق

بينت أن عوامل وملااكة  املعرف ،  SNS االجتامعي ومنصاهتا

اإلنصـــاف واالنفتـــا  واالســـتمتاع باملســـاعدة والفائـــدة 

)املالءم ( تؤثر عـىل ماـاكة  املعرفـ  بـني املجتمعـات عـرب 

 باستخدام مدونات الويع.  ،إلنرتنتا

أما العوامل التي تؤثر عىل كغبـ  املسـتخدم يف اسـتخدام 

ملاـاكة  املعرفـ ، فـ ن السـمع  تـؤثر  Facebookجمموعات 

باكل ةبري عىل موقف مااكة  املعرفـ  ألعضـاء املجموعـ ، 

وأن الاعوك بالقيم  الذاتي  سيؤثر باكل مبا  وغري مبـا  

)من خالل القاعـدة الذاتيـ ( عـىل ماـاكة  املعرفـ ، ةـذلك 

بـام فيهـا املوقـف واملعـايري الذاتيـ   ،عوامل السلوك البرش 

ــ   ــبكات والفعالي ــ  الا ــع وكواب ــ  بالوي ــ  اخلاص الذاتي

تؤثر عىل مستوى ماـاكة  املعرفـ  بـني الطـالب  ،االجتامعي 

ــتخدام  ــي باس ــل االجتامع ــبكات التواص ــع ش ، SNSمواق

باإلضــاف  إىل العوامــل الســلوةي  البرشــي  األخــرى، مثــل: 

اإليثاك، ودوافع التعلـق عـرب اإلنرتنـت، وااللتـزام املتصـوك 

 ـا تـأثري ةبـري عـىل  SNSرتنت ملسـتخدمي للعالق  عرب اإلن

 (.2362مااكة  املعرف  عرب اإلنرتنت )البالون ، 

 
 أداء الّتعلم:

دد أداء الّتعلم بأنه املدى الذ  حيقق فيه الطالع الّتعلم حيم 

مـن حيـث املعرفـ   ،التدكجيي يف حتقيق األهـداف التعليميـ 

م املضاف  وبناء املهاكات يف أثنـاء التعلـيم، ذلـك أن أداء تعّلـ

عنمالطالب  من  اًل م الطالع أو اجربته، بدبفعالي  عملي  تعلّ  يم

مواقــع شــبكات التحصــيل األةــاديمي. ويــؤد  اســتخدام 

من املتعلمني واملهنيـني إىل حتسـني  SNS التواصل االجتامعي

ألتـا تتمتـع بقيمـ  تعليميـ  وإمكانيـ   ؛اجرب  الـّتعلم لـد م

لتاجيع الطالب وحتفيزهم عـىل املاـاكة  يف عمليـ  الـّتعلم 

 (.2363)املنصوك، 

مواقـع وقد أظهرت األبحاا احلديثـ  فوائـد اسـتخدام 

عـىل املتعلمـني  SNS شبكات التواصل االجتامعي ومنصاهتا

تقليديـ  واملهنيني، إذ توفر  م بيئ  تعليمي  تتميز عـن البيئـ  ال

بزيادة التفاعل واملناقا  عرب اإلنرتنت، وتوفري مسـتوى عـال  

ألتا تقيض عـىل قيـود الوقـت واملكـان  ؛للتعلم بني الطالب

لوجـه،  اواخلجل اخلاص  بأساليع التدكيس التقليديـ  وجًهـ

منص  سهل  االسـتخدام يف  Facebookعد  فعىل سبيل املثال يم 

أو بـني  ،لطـالب أنفسـهمالتفاعل وتبـادل املعلومـات بـني ا

الطالب واملدكسني يف أ  وقت أو مكـان، ةـام أن املتعلمـني 

الذين ةثفوا مااكةتهم يف الاـبكات االجتامعيـ  باسـتخدام 

Facebook األةاديمي أفضـل، باإلضـاف  إىل أن  ؤهمةان أدا

هم يسالرتةيز عىل التفاعل االجتامعي يف الّتعلم عرب اإلنرتنت 

 (. 2365يف الّتعلم ا ادف وإبداع الطالب )عامك، 
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 نموذج البحث:

استخلص الباحثان النموذج اآلي بناء عىل ما تم صياغته 

 من فرضيات للرب  بني املتغريات:

 ( نموذج البحث6شكل )

 

 منهجي  الدكاس :

من أجل حتقيق أهداف الدكاس  التي تسـعم إىل التعـرف 

امعــ  امللــك ســعود مواقــع اســتخدام طــالب جطــرم عــىل 

وعالقتهـا بماـاكة  املعرفـ  والـّتعلم؛  ،التواصل االجتامعي

فم املنهج الوصفي التحلييل، الذ  يم  استخدم الباحثان بأنه:  عرت

ــاول أحــداثً  " وظــواهر ومماكســات  اطريقــ  يف البحــث، تتن

موجــودة متاحــ  للدكاســ  والقيــاس، ةــام هــي دون تــدخل 

تطيع الباحــث أن يتفاعــل معهــا إذ يســ ،الباحــث يف جمرياهتــا

 (.2361)الزيد ،  "فيصفها

 

 أداة الدكاس :

جلـمع البيانات الـالزم  عن  داةً أخدمت االستبان  استم  

وسيل  جلمع البيانات من "الدكاس ، وتعـرف االستبان  بأتا 

عن طـريق إجاباهتم عن جممـوع  من  ،جمموع  من األفراد

دون مساعـدة  ،األسئل  املكتـوب  حول موضوع معيـن

)القحطاين،  "الباحث  م أو حضوكه يف أثناء إجاباهتم عنـها

 (.2331، والعمر، والعامر ، وآل مذهع

 

 بناء أداة الدكاس :

قام الباحثان بتصميم أداة الدكاس  باالعتامد عىل جمموعـ  

من الدكاسات السابق  بعد ترمجتها، وقاما بعرضها عىل ةسـ  

 ؛لتحكيمها وتنقيحها ؛أساتذة لتصني يف جمال علم املعلومات

تطبيًقا ملبـدأ الصـدم الظـاهر  الـذ  يبـني أن األداة تغطـي 

ألجله؛ إلخراج االستبان  يف صـوكهتا  ت  مال مّ الغرض الذ  صم 

النهائي  بعد إجراء التعـديالت املطلوبـ . ومـن أجـل إثبـات 

التحقق من مصداقي  االسـتبان  وحمتـوى عنـاال االسـتبان ؛ 

ان يف البدايـ  ، قام الباحثوسهولتها للتأةد من وضو  القراءة

مـن  ابتوزيع استبان  اجريبي  عىل جمموع  تضم ثالث  عرش طالبً 

 ،اجسـتريمن طالب امل وعرشة طالب  ،كالوكيوسطالب الب

 دةتوكاه ملراجعتها وتقديم املالحظـات،من طالب الوثامني  

حت االستبان  األوىل، ووضعت اللمسـات  وبناء عىل ذلك نمق 

نظام الربيد اإللكرتوين اخلاص  عرب نمرشتاألخرية عليها، ثم 

باجلامع  عىل مجيع الطالب يف جامع  امللـك سـعود، ةـام تـم 

( لتطــــوير االســــتبان  Google Formsاســـتخدام أداة )

 اإللكرتوني  ونرشها.

من  ،خدمت يف الدكاس  احلالي تكونت االستبان  التي استم 

جزء البيانات األولي  ألفراد عين  الدكاس ، املكون  من: 

جلنس، واملستوى التعليمي )البكالوكيوس والدكاسات ا

سنوات اخلربة يف استخدام منصات شبكات والعليا(، 

 يتضمنم . اجلزء اآلخر من االستبان  SNSالتواصل االجتامعي 

 غرضجمموع  من الفقرات لقياس مدى تأثري استخدام ةل 

ستخدام وسائل التواصل الاألكبع   األغراضمن 

من مااكة  املعرف  وأداء الّتعلم من  عىل ةل  ، االجتامعي

اعتمدت الدكاس  طريق  ووجه  نظر الطالع اخلاص ، 

الدكدش  

واملناقا  

((CD 

إنتاج 

املحتوى 

((CC 

مااكة  

امللفات 

(FS) 

االستمتاع 

والرتفيه 

(E&E) 

مااكة  

املعرف  

((KS 

أداء التّعلم 

(LP) 
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النموذج املوض  يف يف ستبان  التي بينت أداة االستطالع اال

 (.6الاكل )

لقياس مـدى اسـتخدام وسـائل التواصـل االجتامعـي و

SNS األكبعـ ، اعتمـدت الدكاسـ  عـىل مقيـاس  غـراضلأل

 -2أبـًدا،  -6اخلاميس يف تسجيل إجابات الطـالب ) ليكرت

ةل ساع (  -6يومًيا،  -1مرة يف األسبوع،  -3مرة يف الاهر، 

حيـث تـم طـر   ،مقابل ةل هـدف مـن األهـداف األكبعـ 

الســؤال نفســه عــىل ثامنيــ  منصــات مــن وســائل التواصــل 

واتس آب، وهي: تويرت، واألةثر استخدامًا،  SNSاالجتامعي 

ــات،و ــناب ش ــوك، و س ــيس ب ــتجرام، وف ــرام، وتإنس يليج

 يوتيوب، وجوجل دكايف.و

ــاس ليكــرت ول ــ ، اســتمخدم مقي ــاس ماــاكة  املعرف قي

-1حمايــد، -3ال أوافــق، -2ال أوافــق باــدة، -6اخلــاميس )

أوافق باـدة( بنـاًء عـىل سـت فقـرات، اعتمـدنا -6موافق، 

 Singh etدكاسـ   الفقرات الست لقياس مااكة  املعرف  من

)2019al., )  مـع إجـراء تعـديالت طفيفـ  بـام يتناسـع مـع

 الدكاس . 

وِقيسال أداء الـّتعلم باسـتخدام مقيـاس ليكـرت اخلـاميس 

-6موافـق، -1حمايـد، -3ال أوافق، -2ال أوافق بادة، -6)

أوافق بادة( بناًء عىل ةس  عناال، اعتمدنا ثالث  عناال من 

ر (، وتـم تطـوي2019et al. Law ,أصل ةسـ  مـن دكاسـ  )

استناًدا إىل جمموع  مـن األدبيـات،  ؛العنرصين اآلخرين ذاتي ا

 وتعريف بني  أداء الّتعلم الواكدة يف هذه الدكاس . 

 

 جمتمع البحث وعينته:

جمتمع الدكاس  من طالب جامع  امللك سعود  نال كوت تال 

االستبان   فقد أمكسلت)بكالوكيوس، ودكاسات عليا( 

كاس  خالل الفصل الدكايس بينات الد تعومجم  ،االلكرتوني 

هـ( عرب نظام الربيد االلكرتوين 6112األول للعام الدكايس )

تم استخدام واحدة من العينات غري واخلاص باجلامع . 

لسهول  االستخدام وعع   ؛وهي العين  املرحي  ،االحتاملي 

 انظرً وةذلك  ،الوصول ألةرب عدد من جمتمع الدكاس 

، التي حالت اءات االحرتازي لظروف جائح  ةوكونا واإلجر

( 363بلغت عين  الدكاس  )و. من توزيع االستبان  ميدانًيا

فرًدا، وذلك بعد املراجع  والتنقي  وحذف االستبانات غري 

 املكتمل  وغري السليم . 

 )خصائص أفراد الدكاس (: عرض البيانات األولي 

سبت التكراكات والنسع املئوي  ألفراد عين  البحث  حم

 املتغريات اآلتي :وفق 

 مستوى الدكاس :-6

كاسال  وفق متغري مستوى الدكاس 6جدول كقم )  ( توزيع أفراد الد 

 النسب  املئوي   التكراك املستوى األةاديمي 

 %62.8 223 طالع بكالوكيوس

 %37.2 633 طالع دكاسات عليا

 %100 363 املجموع

 
كاسال  وفق متغري 6شكل كقم )  مستوى الدكاس ( توزيع أفراد الد 

 

 
( طالًبا من عين  الدكاس  مستواهم 223( أّن )6من اجلدول ) يتتض م 

%( من إمجاة أفراد  52.8األةاديمي بكالوكيوس يمثلون ما نسبته )

كاسال ، وهم الفئ  األةثر يف العين ، بينام ) ( من عين  الدكاس  633الد 

%( من إمجاة  36.2مستواهم األةاديمي دكاسات عليا، يمثلون نسب  )

كاسال ، وهم الفئ  األقل يف العين  ، وذلك ألن أغلع الطالب هم أفراد الد 

 .طالب البكالوكيوس

  

62% 

37% 

 فراد عين  الدكاس مستوى الدكاس  أل

 دكاسات عليا طالع جامع 
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  SNS :سنوات اخلربة يف استعامل-2

كاسال  وفق عدد سنوات اخلربة يف استعامل2جدول كقم )  ( توزيع أفراد الد 

SNS 
 النسب  التكراك عدد سنوات اخلربة

 %6.2 22 من قبل مل يسبق االستخدام

 33 أقل من سن 
%8.6 

 من سنتني إىل ةس سنوات
128 

35.5 

 %48.6 663 أةثر من ةس سنوات

 %100 363 املجموع

( فرًدا من عين  الدكاس  التي تاكل 663( أّن )2من اجلدول ) يتتض م 

كاسال  عدد سنوات خربهتم يف استعامل 48.6نسب  ) %( من إمجاة أفراد الد 

أةثر من ةس سنوات، وهي الفئ   ،وشبكات التواصل االجتامعيمواقع 

( فرًدا، عدد سنوات خربهتم 628األةرب يف العين ، وةانت الفئ  الثاني  )

كاسال ، 36.6من سنتني إىل ةس سنوات بنسب  ) %( من إمجاة أفراد الد 

م سن  مل تبلغ خربهت ؛ إذ%( يف املرتب  الثالث 8.6( فرًدا بنسب  )30وجاء عدد )

( 22من قبل، ةان عددهم ) SNSواحدة، بينام الذين مل يسبق  م استخدام 

%( من إمجاة أفراد 6.2ا من أفراد العين  التي شكلت نسب  )مااكةً 

كاسال ، وهذه الفئ  التي ال خربة  ا يف االستخدام تاكلم  الفئ  األقل يف  الد 

اكة  يف وسائل ، ويعزى ذلك إما لعدم الرغب  الاخصي  باملاالعين 

، بمعنم أن التواصل االجتامعي، وإما لضعف اجلانع التقني لدى املااكك

كاسال  خربهتم طويل   وبلغت أةثر من ةس سنوات.، معظم أفراد الد 

 

كاسال  وفق عدد سنوات اخلربة 2شكل كقم ) ( توزيع أفراد الد 

 SNS يف استعامل

 
 

 

 

 
 اجلنس: -3

 

 

كاسال  وفق اجلنس( توزيع أفراد 3جدول كقم )  الد 

 النسب  التكراك اجلنس 

 % 55.2 693 ذةر 

 %11.8 666 أنثم

 % 100 363 املجموع

 

كاسال  وفق اجلنس3شكل كقم ) ( توزيع أفراد الد   

 
( من أفراد العين  يمثلون الذةوك 693( أّن )3من اجلدول ) يتتض م 

كاسال ، 66.2بنسب  بلغت ) %( وهي الفئ  الكبرية من إمجاة أفراد الد 

كاسال .11.8( بنسب  وصلت )666وعدد اإلناا )  %( من إمجاة أفراد الد 

وللوقوف عىل دكج  استخدام عين  الدكاس  لوسائل 

سناب وواتس آب، وتويرت، التواصل االجتامعي الثامن )

ب، ويوتيوتيليجرام، وإنستجرام، وفيس بوك، وشات، 

وجوجل دكايف( تم سؤال عين  الدكاس  عن مدى 

استخدامهم  ذه الوسائل الثامني  من خالل اإلجاب  عىل 

مرة يف ومرة يف الاهر، ومقياس ةايس تكون من: )أبًدا، 

( 6إىل  1حق  )ةل ساع (، واجلداول الالوا، يوميً واألسبوع، 

  تعرض النتائج:
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 يف الدكدش  واملناقا  SNSمدى استخدام  (1جدول )

 االجتامعي التواصل وسائل
 ساع  ةل يوميًا األسبوع يف مرة الاهر يف مرة أبًدا

 النسب  التكراك النسب  التكراك النسب  التكراك النسب  التكراك النسب  التكراك

 %35 625 %26.6 93 %28.5 633 %6.6 1 %8.5 33 تويرت

 %13 613 %12.9 663 %61.3 63 %2 6 %3.9 3 آب واتس

 %12.9 663 %36.2 633 %66.8 66 %2.8 63 %6.3 6 شات سناب

 %39.1 638 %23.6 83 %66 69 %1.8 66 %66.6 63 فيسبوك

 %61.3 63 %36.1 663 %6.6 23 %8.5 33 %13 613 إنستجرام

 %2.6 63 %66.3 13 %61.8 63 %28.6 633 %12.6 663 تيليجرام

 %61.2 63 %23 83 %66.1 13 %66.6 53 %31.3 623 يوتيوب

 %63 36 %61.1 63 %36.1 663 %26.6 93 %68.6 56 دكايف جوجل

 يف الدكدش  واملناقا ، ويظهر اجلدول النتائج اآلتي :  SNS( مدى استخدام عين  الدكاس  ملواقع ومنصات التواصل االجتامعي 1يوض  اجلدول )

 ( فقـ  2، وتبـني أن )ا()أبـدً %( مـن فئـ  0.9%(، وذلك بعـد اسـتبعاد )99.6يف الدكدش  واملناقاات بنسب  ) اآب أةثر استخدامً  إن تطبيق الواتس%

؛ ويرجـع ذلـك لسـهول  %( يسـتخدمونه ةـل سـاع 13ا، و)%( يستخدمونه يومي ـ12.9%(، بينام )61.3ا )ا، ويستخدمه أسبوعي  يستخدمونه شهريً 

 .استخدامه

 (  بينام يأي يف املرتب  األخرية 96.1%( ةل ساع ، ثم يأي يف املرتب  الثالث  موقع تويرت بنسب  )98.6يأي يف املرتب  الثاني  تطبيق السناب شات بنسب .)%

 (.66.6التيليجرام بنسب  )

 
 يف انتاج املحتوى SNSمدى استخدام  (6جدول )

 االجتامعي التواصل وسائل
 ساع  ةل يوميًا األسبوع يف مرة الاهر يف مرة أبًدا

 النسب  التكراك النسب  التكراك النسب  التكراك النسب  التكراك النسب  التكراك

 %35 625 %28.5 633 %26.6 93 %8.5 33 %6.6 1 تويرت

 %12.6 663 %61.8 63 %66.3 13 %28.6 633 %2.6 63 آب واتس

 %66.6 53 %38 633 %2 6 %8.5 33 %31.3 623 شات سناب

 %1.3 66 %66.8 66 %61.3 63 %36 633 %28.6 633 فيسبوك

 %6.6 23 %61.3 63 %36.1 663 %8.5 33 %13 613 إنستجرام

 %35.5 628 %28 98 %6.6 6 %8.2 29 %26.6 93 تيليجرام

 %66.1 13 %23 83 %61.2 63 %31.3 623 %66.6 53 يوتيوب

 %2.1 86 %12.8 663 %66.6 66 %61.3 63 %2.8 63 دكايف جوجل

 :فيام ييليف إنتاج املحتوى، وتظهر النتائج  SNS( مدى استخدام عين  الدكاس  ملواقع ومنصات التواصل االجتامعي 6يوض  اجلدول )

 ا( للـذين ال )أبـدً %( يف فئـ  6.6)نسـب  %(، بعـد اسـتبعاد 98.9من املاـاكةني يف إنتـاج املحتـوى بنسـب  ) ااألةثر استخدامً هو أن موقع تويرت

%( 28.5ا، بيـنام نسـب  )%( يسـتخدمونه أسـبوعيً 26.6ا، ونسـب  )%( يسـتخدمونه شـهريً 8.5. ةذلك أوضحت النتـائج أن نسـب  )يستعملونه

املسـتخدم  يف إنتـاج املحتـوى  SNS . يأي يف املرتب  الثاني  تطبيق الواتس آب أحد وسـائل %( يستخدمونه ةل ساع35ا، ونسب  )يستخدمونه يوميً 

 %(.82.93. %(، يليه يف املرتب  الثالث  اليوتيوب بنسب  )96.3بنسب  )
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  يف مااكة  امللفات SNSمدى استخدام  (5جدول )

 االجتامعي التواصل وسائل
 ساع  ةل يوميًا األسبوع يف مرة الاهر يف مرة أبًدا

 النسب  التكراك النسب  التكراك النسب  التكراك النسب  التكراك النسب  التكراك

 %6 66 %6.3 23 %9.3 33 %7 21 %71.6 263 تويرت

 %66.6 669 %28.5 633 %8.3 29 %63 36 %2 6 آب واتس

 %17 68 %6.8 33 %66.5 13 %69 55 %11.5 665 شات سناب

 %2.1 86 %12.8 663 %61.3 63 %66.6 66 %2.8 63 فيسبوك

 %66.2 63 %62.5 11 %9.6 32 %8.9 36 %61.2 693 إنستجرام

 %68.6 51 %6.5 23 %63 36 %9.4 33 %66.8 696 تيليجرام

 %1.3 66 %36 633 %66.8 66 %61.3 63 %28.6 633 يوتيوب

 %16.1 655 %25.5 93 %23 63 %4.3 66 %6.6 5 دكايف جوجل

 :فيام ييليف مااكة  امللفات، وتظهر النتائج  SNS( مدى استخدام عين  الدكاس  ملواقع ومنصات التواصل االجتامعي 5يوض  اجلدول )

 ًأبًدا( للـذين ال %( يف فئ  6.6)نسب  %(، بعد استبعاد 98.3من املااكةني يف مااكة  امللفات بنسب  )ا أن منص  جوجل دكايف األةثر استخدام(

%( يسـتخدمونه 23%(، و )98.2ا مـن النسـب  البالغـ  )%( يسـتخدمونه شـهريً 1.3. حيـث أوضـحت النتـائج أنـه )يستعملونه يف نقل امللفات

%( يستخدمونه ةل ساع . يأي يف املرتب  الثاني  استخدام تطبيق الواتس آب يف مااكة  16.1ا، ونسب  )%( يستخدمونه يوميً 25.5، بينام )اأسبوعيً 

 %(.28.6%(، وموقع اليوتيوب يف املرتب  األخرية )66.2%(، ثم موقع الفيسبوك بنسب  )98ت بنسب  )امللفا

 

  يف التسلي  والرتفيه SNSمدى استخدام  (6جدول )

 االجتامعي التواصل وسائل
 ساع  ةل يوميًا األسبوع يف مرة الاهر يف مرة أبًدا

 النسب  التكراك النسب  التكراك النسب  التكراك النسب  التكراك النسب  التكراك

 %66.1 13 %61.2 63 %23 83 %66.6 53 %31.3 623 تويرت

 %35 625 %28.6 633 %65.6 68 %69 55 %3 3 آب واتس

 %18 656 %26.6 93 %23.1 62 %5.7 23 %6.6 5 شات سناب

 %66.8 66 47.1% 656 %61.2 63 %66.6 53 %6.6 23 فيسبوك

 %42 147 %34.2 623 %61.3 63 %5.7 23 %3.8 13 نستجرامإ

 %62 12 %61.2 63 %28 98 %66.6 53 %28.5 633 تيليجرام

 %16.1 655 %29.1 633 %66.6 53 %4.3 66 %6.6 5 يوتيوب

 %6 66 %6.3 23 %5.6 23 %7 21 %61.3 253 دكايف جوجل

 : فيام ييليف التسلي  والرتفيه، وتظهر النتائج  SNS( مدى استخدام عين  الدكاس  ملواقع ومنصات التواصل االجتامعي 6يوض  اجلدول )

 ً( يسـتخدمونه 65.6ا، و)%( يسـتخدمونه شـهريً 69%(، وتبني أن )633تطبيق الواتس آب بنسب  )هو  يف التسلي  والرتفيه اأن األةثر استخدام%

%(، ثـم يف 99.23%( يستخدمونه ةل ساع . يأي يف املرتب  الثاني  تطبيـق سـناب شـات بنسـب  )35و)، ا%( يستخدمونه يوميً 28.6و ) ،اأسبوعيً 

 %(.98.23املرتب  الثالث  موقع اليوتيوب بنسب  )

 حتليل البيانات:

(؛ ألنه قادك عىل حتليل النمذج  Amos 22املقرت  باستخدام برنامج أموس )يف حتليل البيانات اخترب الباحثان نموذج الدكاس  

باإلضاف  إىل قدكته عىل اختباك  ،بتحديد االاجاهات وتسمي  املتغريات عىل النموذج املرسوم ،البنائي  للمتغريات والتحكم يف التحليل

( يف مرحلتني، املرحل  األوىل: تقييم نموذج Amosوفق ) نموذج الدكاس  عملي  تقييم وأمجريتالكثري من الفرضيات يف آن واحد. 

البنائي باختباك أمهي  العالقات  املرحل  الثاني : تقييم النموذج .الدكاس  بالتحقيق يف املوثوقي  والصدم التقاكا والتمييز  للمتغريات

 بني متغريات النموذج.

 

 



 ...استخدام مواقع شبكات التواصل االجتامعي وتأثريها عىل: إبراهيم بن حممد متمبك ، واهلل محود املقرنعبد 

 

68 

 

 اختباك نموذج الدكاس :

 Cronbachتسام الداخيل واملوثوقي  لالستبان ، وللتحقق من ذلك تم استخدام ةرونبـا  ألفـا يامل اختباك نموذج الدكاس  اال

Alpha ( املتوس  احلساا واالنحراف املعيـاك  8يعرض اجلدول )وإىل دكج  موثوقي  مقبول .  3.6، حيث تاري القيم  التي تتجاوز

(SDو )Cronbach Alpha (CA) ( ومتوس  التباين املستخرجAVEجل ). ميع املتغريات يف نموذج الدكاس  املقرت 

 ( معامالت االكتباط واجلذك الرتبيعي للمتوسطات لنموذج الدكاس 8جدول كقم )

 املعياك  االنحراف املتوس  املتغريات

SD 
 CA CD CC FS EN KS LP ألفا ةرونبا 

 واملناقا  الدكدش 

D) (C 
3.162 6.365 N/A N/A      

 املحتوى إنتاج

(CC) 
6.596 3.566 N/A 3.663 N/A     

    FS 2.361 3.589 N/A 3.659 3.666 N/A)) امللفات مااكة 

   ENJ 3.162 6.216 N/A 3.653 3.663 3.616 N/A)) االستمتاع

  2.169 3.985 3.636 3.616 3.632 3.663 3.112 3.686 (KS) املعرف  مااكة 

 التّعلم أداء

(LP) 
3.863 6.136 3.986 3.231 3.326 3.361 3.286 3.513 3.962 

( املتوسطات واالنحراف املعياك  واجلذك الرتبيعي ملتوسطات املتغريات يف نموذج الدكاس  املقرت ، وتاري العناال القطري  باخل  8يظهر اجلدول كقم )

 Cronbach Alpha (CA)( وSDاالنحراف املعياك  )(. ويعرض اجلدول املتوس  احلساا وAVEالعري  إىل اجلذك الرتبيعي ملتوس  التباين املستخرج )

 ( جلميع فقرات النموذج، وتظهر النتائج ما يأي:AVEومتوس  التباين املستخرج )

(  أةرب من القيم  3.986(، وةرونبا  ألفا )3.863جاء أداء الّتعلم بمتوس )(، ومتوس  التباين املستخرج بلغ 3.63هبا ) املوىص

 (.3.6( وهو أةرب من )3.962)

(  ومتوس  التباين املستخرج بلغ 3.63( أةرب من القيم  املوىص هبا )3.636(، وةرونبا  ألفا )2.169جاء مااكة  املعرف  بمتوس ،)

 (3.6( وهو أةرب من )3.686)

( اجاوزت مجيع دكجات ةرونبا  ألفاCA  القيم )  مما ياري إىل أن املتغريات يف نموذج الدكاس  املقرت  تتمتع  3.63املوىص هبا البالغ

 بدكج  اتسام وموثوقي  مقبول  وممتازة.

 

 الصدم التقاكا:

إىل دكج  تقاكب العناال الفردي  )الفقرات( لكل متغري وتوافقها مع بعضها البع ، مقاكن  بالعناال التي  ياري الصدم التقاكا

، ومعامل التحميل AVE)متوس  التباين املستخرج )األخرى، وتتمثل معايري الصدم التقاكا شائع  التطبيق يف  املتغرياتتقيس 

(Factor Loadingومعامل ،) .ةرونبا  ألفا 

فقرات أو أةثر إىل أن  3.63( البالغ قيم  AVEومتوس  التباين املستخرج ) ،( أو أةثر3.53معامل التحميل البالغ قيمته )ياري 

، ويعرض اجلدول كقم ) املتغريات ، معامل التحميل( 63و 9تفرس أةثر من نصف تباين متغرياهتا، ولذلك يكون ذا صدم تقاكا ةاف 

 ألداء الّتعلم ومااكة  املعرف . AVEsوقيم متوس  التباين املستخرج 
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 (LPملتغري أداء التّعلم ) ( الصدم التقاكا9اجلدول كقم )

 الفقرة املتغري
 Factorمعامل التحميل )

Loading) 

اخلطأ 

 املعياك 

SD 

 (tقيم  )
القيم  

 االحتاملي 

(P- value) 

متوس  التباين املستخرج 

((AVE 

أداء التّعلم 

(LP) 

LP 1 3.6165 3.3265 56.2131 

3.3333 3.6623 

LP2 3.6698 3.3358 56.3869 

LP3 3.8563 3.3265 39.5532 

LP4 3.8963 3.3635 13.235 

LP 5 3.8536 3.3315 63.6132 

 وصدم تقاكا ةاف  حيث إن: ،عىل أنه يتمتع بدكج  صالحي  (LPأداء الّتعلم ) ( ملتغري9تدل مجيع القيم الواكدة يف اجلدول )

 (، والفقـرة الثانيـ  3.6165جـاءت الفقـرة األوىل ) فقـد، 3.63قيم مجيع األمحال للخمس فقرات املكنون  ملتغري أداء الـّتعلم قـد اجـاوزت

التحميـل مقبولـ  (، وهذا يعنـي أن معامـل 3.8536(، والفقرة اخلامس  )3.8963(، والفقرة الرابع  )3.8563والفقرة الثالث  ) (،3.6698)

 وفق املعايري، ولذلك ف ننا نحتفظ بجميع الفقرات، باإلضاف  إىل ذلك:

 قيمt 6.95أةرب من املقابل  للفقرات جاءت مرتفع  و. 

 (  وجاءت القيم  االحتامليp <0.05 ،)3.36( وهي أصغر من 3.333بلغت ) فقد. 

( وهي 3.6جاءت قيم  متوس  التباين املستخرج أةرب من )(3.6623.) 

 

 (KSملتغري مااكة  املعرف  ) ( الصدم التقاكا63اجلدول كقم )

 الفقرة املتغري
 Factorمعامل التحميل )

Loading) 

اخلطأ 

 املعياك 

SD 

 (tقيم  )
القيم  

 االحتاملي 

(p-value) 

متوس  التباين املستخرج 

((AVE 

مااكة  املعرف  

(KS) 

KS1 3.6156 3.3216 62.31688 

3.3333 3.5165 

KS2 3.8612 3.3636 35.1653 

KS3 3.6613 3.3168 36.1863 

KS4 3.6126 3.3659 13.5662 

KS5 3.8356 3.3613 31.6682 

KS6 3.6895 3.3653 13.6586 

 عىل أنه يتمتع بدكج  صالحي  وصدم تقاكا ةاف  حيث إن: (KSمااكة  املعرف  ) ( ملتغري63تدل مجيع القيم الواكدة يف اجلدول )

 مجيع األمحال لفقرات املتغريقيم (  مااكة  املعرفKS)  (، 3.6156جـاءت الفقـرة األوىل )فقـد ، 3.63فقرات قد اجاوزت  ستاملكون من

، والفقــرة السادســ  (3.8356والفقــرة اخلامســ  )(، 3.6126(، والفقــرة الرابعــ  )3.6613(، والفقــرة الثالثــ  )3.8612والفقــرة الثانيــ  )

 باإلضاف  إىل ذلك: ( وهذا يعني أن معامل التحميل اخلاكجي مقبول وفق املعايري، وبالتاة ف ننا نحتفظ بجميع الفقرات،3.8356)

 قيمt  6.95أةرب من ومرتفع  املقابل  للفقرات جاءت. 

 (  جاءت قيم  االحتامليP <0.05 ،)3.36( وهي أصغر من 3.333بلغت ) فقد. 

( 3.5165( وهي )3.6جاءت قيم  متوس  التباين املستخرج أةرب من.) 

 نتائج الدكاس :

% من التباين يف أداء الّتعلم. بعد التأةـد من 29.1% من التباين يف مااكة  املعرف  و25.3استطاع نموذج الدكاس  تفسري 

الربنامج  وصـالحي  نموذج الدكاس ، تنـاولت اخلـطوة التالي  تقييم نتائج نموذج الدكاس ، واختباك الفرضيـات باستخدامموثوقـي  

. تم احلـصول عىل تقـدير للعالقات بني املتغريات يف نموذج الدكاس  )أ  معامالت املساكات(، والتي  ا (Amos 25)حصائي اإل

، وتكون أثًرا سلبًيا قوًيا( 6-، بينام ُتثل القيم األقرب من )اقويً  اإجيابـيً ا ( أثرً 6قيم  األقـرب من )+(. تـمثل ال6( و )+6-قـيم بني )

(، وقد 3.36اخلاص  بمعامـل التقدير اخلاص هبـذه العالق  أقـل من ) (p-value)العالق  عادة ذات داللـ  إحصائي  إذا ةـانت قيم  

 ( اخلاص  بعرض نتائج الفرضيات. 23-66ول )تم تلخيص معامالت املساكات يف اجلدا
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  نتائج األسئل :

( نتـائج اختبـاك 66، ويعـرض اجلـدول )"يوجد تأثري للدكدش  واملناقا  عىل ماـاكة  املعرفـ  ": الفرضي  األوىل تنص عىل أنه

 (.p-value)وإجياد قيم   t-valueالفرضي  األوىل حيث تم إجياد 

 

 ملساك الفرضي  األوىل  p، وقيم  t( يوض  املعامل، واخلطأ املعياك ، وقيم  66جدول كقم )

 املعامل املساك الفرضي 

Coefficient 

 اخلطأ املعياك 

S. Error 
 tقيم  

 قيم  

(P-value) 
 القراك

H1 CD  KS 3.6132 0.0791 2.4965 0.003 نعم 

(، 3.36( وهـي أصـغر مـن )p-value( )3.333)اجلدولي ، وقيم   t( وهي أةرب من قيم  2.4965املحسوب  ةانت ) t( إىل أن قيم  66ياري اجلدول كقم )

 دالل  معنوي  وإحصائي .  اوهذا يعني أننا نقبل الفرضي  التي تقول إن الدكدش  واملناقا   ا تأثري عىل مااكة  املعرف ، وأنه يوجد  

 

 ."وجد تأثري للدكدش  واملناقا  عىل أداء الّتعلمي": الفرضي  الثاني  تنص عىل أنه

 (.  p-value)وإجياد قيم   t-value( نتائج اختباك الفرضي  الثاني  حيث تم 65ويعرض اجلدول كقم )

 ملساك الفرضي  الثاني  p، وقيم  t( يوض  املعامل، واخلطأ املعياك ، وقيم  65جدول )

 املعامل املساك الفرضي 

Coefficient 

 اخلطأ املعياك 

S. Error 
 tقيم  

 قيم  

(P-value) 
 القراك

H2 CD  KS -3.3631 3.3986 3.8265 3.115 ال 

(، 3.36( وهي أةرب من )p-value( )3.115)اجلدولي ، وقيم   t( وهي أصغر من قيم  3.8265املحسوب  ةانت ) t( إىل أن قيم  65ياري اجلدول كقم )

الدكدش  واملناقاـ  لـيس  إنّ  البديل  التي تقول إن الدكدش  واملناقا   ا تأثري عىل أداء الّتعلم، ونقبل الفرضي  الصفري  التي تقول وهذا يعني أننا نرف  الفرضي 

  ا تأثري عىل أداء الّتعلم. 

 

 ."يوجد تأثري إلنااء املحتوى عىل مااكة  املعرف  ": الفرضي  الثالث  تنص عىل أنه

 (. p-value)وإجياد قيم   t-value( نتائج اختباك الفرضي  الثالث  حيث تم 66ويعرض اجلدول )

 ملساك الفرضي  الثالث  p، وقيم  t( يوض  املعامل، واخلطأ املعياك ، وقيم  66جدول )

 املعامل املساك الفرضي 

Coefficient 

 اخلطأ املعياك 

S. Error 
 tقيم  

 قيم 

(P-value) 
 القراك

H3 CC  KS 3.6896 0.0741 3.661 3.333 نعم 

(، 3.36( وهي أصـغر مـن )p-value( )3.333)اجلدولي ، وقيم   t( وهي أةرب من قيم  3.661املحسوب  ةانت ) t( إىل أن قيم  66ياري اجلدول كقم )

 إنااء املحتوى له تأثري عىل مااكة  املعرف . وهذا يعني أننا نقبل الفرضي  البديل  التي تقول إنّ 

 

 ."يوجد تأثري إلنااء املحتوى عىل أداء الّتعلم": الفرضي  الرابع  تنص عىل أنه

 (.  p-value)وإجياد قيم   t-value( نتائج اختباك الفرضي  الرابع  حيث تم 68ويعرض اجلدول )

 ملساك الفرضي  الرابع  pوقيم  ، t( يوض  املعامل، واخلطأ املعياك ، وقيم  68جدول )

 املعامل املساك الفرضي 

Coefficient 

 اخلطأ املعياك 

S. Error 
 tقيم  

 قيم 

(P-value) 
 القراك

H4 CC  LP 3.6626 0.0681 2.5843 0.002 نعم 

(، وهـذا 3.36( وهي أصغر مـن )p-value( )3.332)اجلدولي ، وقيم   t( وهي أةرب من قيم  2.5843املحسوب  ةانت ) t( إىل أن قيم  68ياري اجلدول )

 إنااء املحتوى له تأثري عىل أداء الّتعلم. يعني أننا نقبل الفرضي  البديل  التي تقول إنّ 
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 ."يوجد تأثري ملااكة  امللفات عىل مااكة  املعرف ": الفرضي  اخلامس  تنص عىل أنه

 (.  p-value)وإجياد قيم   t-value)ث تم إجياد قيم  )( نتائج اختباك الفرضي  اخلامس  حي69ويعرض اجلدول )

 ملساك الفرضي  اخلامس  p، وقيم  t( يوض  املعامل، واخلطأ املعياك ، وقيم  69جدول كقم )

 املعامل املساك الفرضي 

Coefficient 

 اخلطأ املعياك 

S. Error 
 tقيم  

 قيم  

(P-value) 
 القراك

H5 FS  KS 3.986 3.6963 3.612 3.333 نعم 

(، 3.36( وهي ًأصـغر مـن )p-value( )3.333)اجلدولي ، وقيم   t( وهي أةرب من قيم  3.612املحسوب  ةانت ) t( إىل أن قيم  69ياري اجلدول كقم )

 مااكة  امللفات  ا تأثري عىل مااكة  املعرف . وهذا يعني أننا نقبل الفرضي  البديل  التي تقول إنّ 

 

 ."يوجد تأثري ملااكة  امللفات عىل أداء الّتعلم": تنص عىل أنهالفرضي  السادس  

 (. p-value)وإجياد قيم   t-value)حيث تم إجياد قيم  ) ،( نتائج اختباك الفرضي  السادس 23ويعرض اجلدول )

 ملساك الفرضي  السادس  p، وقيم  t( يوض  املعامل، واخلطأ املعياك ، وقيم  23جدول )

 املعامل املساك الفرضي 

Coefficient 

 اخلطأ املعياك 

S. Error 
 tقيم  

 قيم  

(P-value) 
 القراك

H6 FS    LP 3.656 3.1893 2.986 3.333 نعم 

(، وهـذا 3.36( وهي ًأصغر من )p-value( )3.333)اجلدولي ، وقيم   t( وهي أةرب من قيم  2.986املحسوب  ةانت ) t( إىل أن قيم  23ياري اجلدول )

  مااكة  امللفات  ا تأثري عىل أداء الّتعلم. أننا نقبل الفرضي  البديل  التي تقول إنّ يعني 

 

 ."يوجد تأثري لالستمتاع والرتفيه عىل مااكة  املعرف ": الفرضي  السابع  تنص عىل أنه

 (. p-value)( وإجياد قيم  t-valueحيث تم إجياد قيم  ) ،( نتائج اختباك الفرضي  السابع 26ويعرض اجلدول )

 ملساك الفرضي  السابع  p، وقيم  t( يوض  املعامل، واخلطأ املعياك ، وقيم  26جدول )

 املعامل املساك الفرضي 

Coefficient 

 اخلطأ املعياك 

S. Error 
 tقيم  

 قيم  

(P-value) 
 القراك

H7 EE   KS 3.3632 3.6231 3.6653 3.865 ال 

(، 3.36( وهـي أةـرب مـن )p-value( )3.865)اجلدوليـ ، وقيمـ   t( وهي أصغر من قيم  3.6653املحسوب  ةانت ) t( إىل أن قيم  26ياري اجلدول )

االسـتمتاع والرتفيـه  إنّ  االستمتاع والرتفيه له تأثري عىل مااكة  املعرف ، ونقبل الفرضي  الصفري  التي تقول وهذا يعني أننا ال نقبل الفرضي  البديل  التي تقول إنّ 

 له تأثري عىل مااكة  املعرف . ليس

 

 ."يوجد تأثري لالستمتاع والرتفيه عىل أداء الّتعلم": الفرضي  الثامن  تنص عىل أنه

 (. p-value)وإجياد قيم   t-value)حيث تم إجياد قيم  ) ،( نتائج اختباك الفرضي  الثامن 22ويعرض اجلدول )

 ملساك الفرضي  الثامن  p، وقيم  t( يوض  املعامل، واخلطأ املعياك ، وقيم  22) جدول

 املعامل املساك الفرضي 

Coefficient 

 اخلطأ املعياك 

S. Error 
 tقيم  

 قيم  

(P-value) 
 القراك

H8 EE   LP 3.3616 3.6136 3.6621 3.961 ال 

(، 3.36( وهـي أةـرب مـن )p-value( )3.961)اجلدوليـ ، وقيمـ   t( وهي أصغر من قيم  3.6621املحسوب  ةانت ) t( إىل أن قيم  22ياري اجلدول )

االستمتاع والرتفيه لـيس  إنّ  االستمتاع والرتفيه له تأثري عىل أداء الّتعلم، ونقبل الفرضي  الصفري  التي تقول وهذا يعني أننا ال نقبل الفرضي  البديل  التي تقول إنّ 

 له تأثري عىل أداء الّتعلم.
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 ."يوجد تأثري ملااكة  املعرف  عىل أداء الّتعلم": الفرضي  التاسع  تنص عىل أنه

 (.  p-value)وإجياد قيم   t-value)حيث تم إجياد قيم  ) ،( نتائج اختباك الفرضي  التاسع 23ويعرض اجلدول )

 ملساك الفرضي  التاسع  p، وقيم  tيوض  املعامل، واخلطأ املعياك ، وقيم  )23جدول )

 املعامل املساك الفرضي 

Coefficient 

 اخلطأ املعياك 

S. Error 
 tقيم  

 قيم  

(P-value) 
 القراك

H9 EE   LP 3.5263 3.3613 5.186 3.333 نعم 

(، وهـذا 3.36( وهي أصغر من )p-value( )3.333)اجلدولي ، وقيم   t( وهي أةرب من قيم  5.186املحسوب  ةانت ) t( إىل أن قيم  23ياري اجلدول )

مااكة  املعرف  له تأثري عىل أداء الّتعلم، وهذ يعني أن تبادل املعرف  ومااكةتها يؤثر باـدة عـىل أداء الـّتعلم، لـذلك  يعني أننا نقبل الفرضي  البديل  التي تقول إنّ 

 مااكة  املعرف  العالق  بني الدكدش  واملناقا  ومااكة  امللفات وأداء الّتعلم. فمن املمكن أن تتوس  

 

 النتائج:

 ( عىل النحو اآلي:SNSمدى استخدام ) أظهرت النتائج

  ًــتخدام ــر اس ــواتس آب أةث ــق ال ــ   اإن تطبي للدكدش

%(، يــأي يف املرتبــ  الثانيــ   (99.1واملناقاــات بنســب  

%(، ثـم يـأي يف 98.6تطبيق السناب شـات بنسـب  )

%(. بيـنام يـأي 96.1املرتب  الثالث  موقع تويرت بنسب  )

 (.66.6يف املرتب  األخرية التيليجرام بنسب  )

  ًمن املاـاكةني يف إنتـاج  اإن موقع تويرت أةثر استخدام

ب  الثاني  تطبيق %(، يأي يف املرت98.9املحتوى بنسب  )

املسـتخدم  يف إنتـاج  SNSالواتس آب إحدى وسائل 

. %(، يليــه يف املرتبــ  الثالثــ  96.3املحتــوى بنســب  )

 %(.82.93اليوتيوب بنسب  )

  ّمن املااكةني ا منص  جوجل دكايف أةثر استخدامً  أن

%(، يـأي يف املرتبـ  98.3يف مااكة  امللفات بنسـب  )

واتس آب يف مااكة  امللفات الثاني  استخدام تطبيق ال

%(، 66.2%(، ثم موقع الفيسبوك بنسـب  )98بنسب  )

 %(.28.6وموقع اليوتيوب يف املرتب  األخرية )

  ًــتخدام ــر اس ــواتس آب أةث ــق ال ــلي   اإن تطبي يف التس

%(، ويأي يف املرتب  الثاني  تطبيـق 633) بنسب والرتفيه 

لثـ  %(، ثم يف املرتبـ  الثا99.23سناب شات بنسب  )

 %(.98.23موقع اليوتيوب بنسب  )

   ــ ــداف األكبع ــل األه ــه ليســت ة ــائج أن ــر النت تظه

الســتخدام مواقــع وشــبكات التواصــل االجتامعــي 

(SNS . ذات دالل ) 

   أنــه يوجــد تــأثري للدكدشــ  واملناقاــ  عــىل ماــاكة

 املعرف ، بينام ليس  ا تأثري عىل أداء الّتعلم. 

 مـن ماـاكة   ىل ةـل  أنه يوجد تأثري إلنااء املحتوى ع

 املعرف ، وأداء الّتعلم.

   مـن ماـاكة   أنه يوجد تأثري ملااكة  امللفات عىل ةـل

 املعرف  وأداء الّتعلم.

   مــن  أنــه يوجــد تــأثري لالســتمتاع والرتفيــه عــىل ةــل

 مااكة  املعرف  وأداء الّتعلم.

  أنه يوجد تأثري ملااكة  املعرف  عىل أداء الـّتعلم، وهـذ

ملعرف  ومااكةتها يؤثر بادة عـىل أداء يعني أن تبادل ا

الّتعلم، لذلك من املمكن أن تتوس  ماـاكة  املعرفـ  

العالق  بني الدكدش  واملناقا  ومااكة  امللفات وأداء 

 الّتعلم. 

 

 املناقا :

 الدكاس  توفر نتائج الدكاس  بع  الدعم لنموذج 

(، عىل وجه اخلصوص، فهي تدعم 6املعروض يف الاكل )

الدكدش  واملناقا  ومااكة  امللفات بني  أنّ الفرضي  القائل  ب

عىل  ،الطالب اجلامعيني من البكالوكيوس والدكاسات العليا

هي  SNSمواقع شبكات التواصل االجتامعي أساس توظيف 

ااكة  املعرف  م عد  عوامل تنبؤيه مهم  ملااكة  املعرف . ةام تم 

يف إنااء  SNSاستخدام  عد  ا ألداء الّتعلم. ةام يم ا قويً مؤً  

املحتوى مؤً ا لكل من مااكة  املعرف  وأداء الّتعلم، لكن 

عىل مااكة  املعرف ، وأداء  يناملتع  والرتفيه ليسا مؤ 

 الّتعلم.

 SNSنعزو هذه النتيج  إىل حقيق  أن استخدام الطالب  

إلنااء املحتوى يكون يف األصل من أجل تبادل املعرف  

ومااكةتها، وهذا يعود بدوكه عىل الّتعلم، وةذلك يمكن أن 

مواقع شبكات التواصل يستفيد الطالع من استخدام 
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يف التمتع والتسلي  إىل حد معني، ومن ثم ت  SNSاالجتامعي 

ت مهاكا ناحي يف تعلم الطالع أةثر من  نم سيكون التحس  

االتصال والفهم باإلضاف  إىل املعدل الرتاةمي. وتتفق نتائج 

( التي أوضحت أن 2366)الصوايف، هذه الدكاس  مع دكاس  

املحادث  الكتابي  وإنااء املحتوى بواسط  التعليقات 

 ،والدكدش  من أةثر األساليع واألدوات اخلاص  باالتصال

مع اآلخرين عرب شبكات منصات التواصل التي تستخدم يف 

التواصل االجتامعي ، وأن ا دف األساس من استخدام 

االجتامعي يكون من أجل تبادل منصات شبكات التواصل 

املعاكف ومااكةتها مع املعنيني، ةام اتفقت هذه النتيج  مع 

( التي أوضحت أن منصات شبكات 2369دكاس  )ثابت، 

من خالل إثراء  ،رف التواصل االجتامعي تساعد عىل توليد املع

وكعاي  التفاعل بني العمليات اإلدكاةي  الفردي  واجلامعي ، 

أن توليد املعرف  من خالل استخدام  :أضافت الدكاس  ةام

يسهم يف تعزيز  ،منصات شبكات التواصل االجتامعي

التواصل منصات شبكات حيث تتميز  ،بداعاتاإل

مااكةتها االجتامعي بمزايا تساعد عىل تطوير املعرف  و

وتنقيحها من قبل جمموع  من اخلرباء، ةام تتاابه مع دكاس  

(  التي أشاكت إىل وجود حتسن ةبري يف 2366)برص ، 

مستوى أداء الطلب  وحتصيلهم املعريف،  وتتفق مع دكاس  

(  التي أةدت عىل أمهي  وسائل التواصل 2361)العليمي، 

 تباد ا.واالجتامعي يف توليد املعرف  

عىل املدكسني الذين يقومون بالتدكيس يف  ينبغي لذلك،

منصات تاجيع الطالب عىل استخدام  ،املؤسسات التعليمي 

يف الدكدش  عرب اإلنرتنت  SNSشبكات التواصل االجتامعي 

واملناقا  ومااكة  امللفات، وهذا سيسهم بصوكة ةبرية يف 

 تبادل املعرف ، ثم حتسني أداء الّتعلم.

بع  شبكات التواصل  تفّومال وقد ةافت النتائج 

عىل غريها يف مااكة  امللفات، أو الدكدش ، أو االجتامعي 

االستمتاع والرتفيه، وليس ذلك بغريع، ذلك أن بع  هذه 

املنصات يتمتع بخصائص قد تتالءم مع طبيع  املهم  التي 

أقل وقت. فعىل يف يقوم هبا الطالع وتسهم يف إنجازها بيرس و

شبكات التواصل األةثر شيوًعا من  سبيل املثال نجد أنّ 

التي يستخدمها املستجيبون للدكدش  واملناقاات االجتامعي 

ويعزو الباحثان ذلك إىل أن تطبيق  ؛هو تطبيق الواتس آب

ا الواتس آب من أةثر وسائل التواصل االجتامعي انتااكً 

وسهول  يف االستعامل، ةام أنه يتي  لألفراد خدم  إكسال 

با ا، ويوفر خدمات إضافي ، منها: املحادث  الرسائل واستق

الصوتي ، والفيديو، وهذا ما جيعل الطالب يقبلون عىل 

 استعامله يف املحادثات بينهم.

Eid, & Al-)وتتاابه نتائج هذه الدكاس  مع دكاس  

Jabri, 2016 التي أشاكت إىل رضوكة توظيف شبكات )

والّتعلم، وتتاابه التواصل االجتامعي يف تبادل املعلومات 

ين ( Ismail, & Chua , 2005)مع نتائج دكاس   اأيًض  الّلذال

أوصيا بتعزيز إداكة املعرف  بني أعضاء هيئ  التدكيس 

 وليس بني الطالب. ،األعضاء

Eid, & Al- )وتتاابه نتائج هذه الدكاس  مع دكاس  

Jabri, 2016 منصات ( التي أشاكت اىل رضوكة توظيف

يف تبادل املعلومات   SNS الجتامعيشبكات التواصل ا

 & ,Ismail)مع نتائج دكاس   ةذلك والّتعلم، وتتاابه

Chua , 2005  )بتعزيز إداكة املعرف  بني أعضاء  ياأوص لذانال

، ةام تتاابه مع وليس بني الطالب ،هيئ  التدكيس األعضاء

( التي أشاكت إىل احلاج  اململح  إىل 2369دكاس  )ثابت، 

منصات شبكات التواصل ير قدكات مستخدمي تعزيز وتطو

من أجل حتسني التواصل االجتامعي وزيادة  ؛االجتامعي

الواتس آب أةثر  املعرف  ومااكةتها، وتتاابه النتائج يف أنّ 

للدكدش   ااستخدامً  تطبيقات شبكات التواصل االجتامعي

(، و )برص ، 2366واملناقاات مع دكاس  ةل من )الصويف، 

 (.2362(، و )البالون ، 2365ك، (، و )عام2366

 

 التطبيقات العملي :

يمكن االستفادة من نتائج هذه الدكاس ؛ ألن التطبيقات 

العملي  للنتائج تؤةد أن اجلهد املبذول لتعزيز استخدام 

شبكات التواصل االجتامعي للمناقا  عرب اإلنرتنت، 

باملعرف  ومااكة  امللفات أمر مهم يف حماول  تعزيز الاعوك 

واملااكة  بني الطالب؛ مما يؤد  إىل حتسني تعلم الطالب، 

 ولتحقيق ذلك نويص بام يأي:

 أن تبذل املؤسسات التعليمي  جهوًدا لتنظيم  يستحسن

أو ندوات لغرس آداب  ،بع  الدوكات التوجيهي 
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استخدام شبكات التواصل االجتامعي اإلجيابي  يف 

  .املعلمني والطالب مًعا

 لتفكري يف دمج استخدام ينبغي اSNS  للمناقا  عرب

اإلنرتنت ومااكة  امللفات يف تصميم مناهج الدوكات 

 التدكيبي  التي تقدم للعاملني.

 عىل املسؤولني أيًضا تاجيع الطالب عىل  ينبغي

للتمتع والتسلي  بطريق  تعمل عىل  YouTubeاستخدام 

ألن مااكة  املعرف  ترتب   ؛حتسني أدائهم التعليمي

 اكتباًطا وثيًقا بتعلم الطالب.

  تسهم نتائج الدكاس  من حيث التطبيقات النظري  يف

تقديم كؤى حول األهداف األكبع  الستخدام شبكات 

التواصل االجتامعي وتأثريها عىل مااكة  املعرف  وأداء 

الّتعلم، ولذلك جيع عىل املعلمني استغالل مهاكات 

اصل الطالب وقدكاهتم يف توظيف شبكات التو

خلدم  العملي  التعليمي  وحدوا مااكة   ؛االجتامعي

 املعرف .

  األهداف األكبع  الستخدام شبكات التواصل نتائج

عملي  مهم  عىل املعلمني الذين   ا آثاك   ،االجتامعي

يامكسون التدكيس يف املؤسسات التعليمي ، وألنت الـ 

WhatsApp   ةان أةثر التطبيقات استخداًما للدكدش

واملناقا  عرب اإلنرتنت، لذلك جيع عىل املدكسني 

وتاجيعهم لعمل  ،الرتةيز عىل استخدام الطالب  ا

املناقا  اجلامعي ، وخلق بيئ  تعليمي  ممتع  حتفز الّتعلم 

 من خالل الدكدش  وتبادل املعاكف بينهم. ،لد م

 املقرتحات:

جمموع  من املقرتحات التي قد تثر  يقدم الباحثان 

 ميدان البحث يف هذا املجال:

  بقت هذه الدكاس  عىل عين  من طلب  جامع  امللك طم

من فئ  البكالوكيوس والدكاسات العليا باململك   ،سعود

العربي  السعودي  وفق حدودها البحثي ، ولذلك هناك 

حاج  ملح  إىل دكاسات أخرى يف جامعات اململك  

  السعودي  األخرى، وةذلك البلدان األخرى العربي

 واملقاكن  بينها.

  هناك حاج  إىل إجراء املزيد من الدكاسات عىل عينات

أخرى من غري الطالب يف املؤسسات األخرى التي ال 

ذلك سيسهم يف إثراء املعرف  حول  إنّ  إذترتب  بالتعليم، 

مواقع شبكات التواصل االجتامعي مدى توظيف 

SNS سهم يف توفري كؤى واضح ، واملقاكن  سي، وةذلك

بني أوجه التاابه واالختالف يف مدى توظيف الطالب 

نصات شبكات واملوظفني يف املؤسسات األخرى مل

 .SNS التواصل االجتامعي

 

 قائم  املراجع العربي :

ــل ) ــع التواصــل 2366برصــ ، وائ ــر اســتخدام مواق (. أث

 جامع  حال  دكاس  –االجتامعي عىل أداء طلب  اجلامعات 

املجلــ  العلميــ  لالقتصــاد والتجــاكة . الاــاملي  احلــدود

  .(2العدد ) ،(16لد )جامل، جامع  عني شمس

دكج  استخدام طلب  البكالوكيوس ( 2362البالون ، أنسام )

يف جامعــ  الريمــوك الفيســبوك يف التواصــل األةــاديمي 

، كســال  ماجســتري غــري مناــوكة، جامعــ  واالجتامعــي

 .(1العدد ) ،(13لد )جاملالريموك: األكدن، 

(. التفاعـل بـني نمطـني 2326)روة مـ ،مني زةـي امللـواينأ

ملحفـــزات األلعـــاب التعليميـــ  )الاـــاكات/قائم  

ســلوب عــرض حمتــوى الفصــل الــذةي أتصــدكين( وامل

)الكيل/اجلزئي( وأثره يف تنمي  مهـاكات تصـميم مواقـع 

 تكنولوجيــا الويــع لــدى طــالب تكنولوجيــا التعلــيم.

(، العـدد 36املجلـد ) ,وبحوا دكاسات سلسل : التعليم

(3.) 

(. تـأثري شـبكات التواصـل االجتامعـي 2369ثابت، ثابت )

. املؤُتر العلمي اإلبداع الوظيفي عىل توليد املعرف  وتعزيز

، العـرام األول للدكاسات اإلنساني  واإلداكي  والقانوني 

 .بغداد

(. أثر مواقع التواصل االجتامعي عـىل 2369احلسني، حممد )

سـالمي . سلوةيات وقيم الاباب من منظـوك الرتبيـ  اإل

(، العـدد 3، املجلـد )جامعـ  األزهـر-جمل  ةلي  الرتبيـ 

(659.) 

إدمان اإلنرتنت وعالقتـه بالتواصـل (. 2361د ، أمل )الزي

، ىاالجتامعي والتحصيل الدكايس لدى طلب  جامع  نزو

، ةلي  العلـوم ىكسال  ماجستري غري مناوكة، جامع  نزو

 واآلداب.
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(. اسـتخدام مواقـع التواصـل 2366سـلامن، عبـد السـتاك )

، جمل  املنصـوكاالجتامعي لتااكك املعلومات يف التعليم. 

 (.23العدد )

ــاكة ) ــ  االفرتاضــي  يف ظــل 2366ســمري، ب (. تــأثري املواطن

شبكات التواصل االجتامعي عىل ا وي  العربيـ : مقاكبـ  

جمل  الدكاسات النفسي  لفهم العالق  بني البناء والرتهل. 

 (.6(، العدد )2، جملد )والرتبوي  اجلامع  اإلسالمي 

مات القـائم استخدا(. 2366الصفد ، فال  سالم  حسن )

باالتصال يف الصـحاف  الفلسـطيني  لاـبكات التواصـل 

ــ  يف االجتامعــي واإلشــباعات املتحققــ  . دكاســ  ميداني

كسال  ماجستري غري مناوكة، ةلي  الرتبي ،  ،حمافظات غزة

 .اجلامع  اإلسالمي ، غزة

استخدام وسـائل التواصـل (. 2366الصوايف، عبد احلكيم )

  الثاني  من التعليم السايس يف االجتامعي لدى طلب  احللق

حمافظــ  شــامل الرشــقي  بســلطن  عــامن وعالقتــه بــبع  

. كسال  ماجستري غـري مناـوكة، ةليـ  الرتبيـ ، املتغريات

 ، اجلزائر.ىجامع  نزو

دوك شبكات التواصل االجتامعـي يف (. 2368عدوان، إياد )

عملي  توليـد املعرفـ  وأثرهـا عـىل اإلبـداع الـوظيفي يف 

. كســال  التعلــيم العــاة الفلســطيني يف غــزةمؤسســات 

ماجستري غري مناوكة، ةلي  التجاكة، اجلامع  اإلسالمي ، 

 غزة.

(. تأثري العوامـل التنظيميـ  وتقنيـات 2361العليمي، ةامل )

عىل تبادل املعرفـ  يف الرشـةات السـعودي .  2.3الويع 

(، العـدد 63، جملـد )جمل  املواكد البرشي  وتعلـم الكبـاك

33 . 

(. أثر وسائل التواصل االجتامعي عـىل 2365عامك، صال  )

سلوةيات وقيم الاباب من منظـوك الرتبيـ  اإلسـالمي . 

 (.3، جامع  األزهر، العدد )جمل  ةلي  الرتبي 

ــع التواصــل (. 2361عــوض، كشــا ) ــاك اســتخدام مواق آث

االجتامعي عـىل التحصـيل الـدكايس لألبنـاء يف حمافظـ  

. كسـال  ماجسـتري بات البيوتطولكرم من وجه  نظر ك

غري مناوكة. ةلي  التنمي  االجتامعي  واألعيـ ، جامعـ  

 القدس املفتوح ، فلسطني. 

القحطاين، سامل والعامر ، أمحد وآل مذهع، معد  والعمر، 

، داك منهج البحث يف العلوم االنسـاني (. 2331بدكان )

 العبيكان للنرش، اململك  العربي  السعودي .

(. شــبكات التواصــل االجتامعــي 2366ضــان )قطبــي، كم

ــات  ــرا يف االنتخاب ــباب املغ ــي  للا ــاكة  السياس واملا

 عين  عىل ميداني  دكاس  – 2336اجلامعي  واجلهوي  لسن  

جملـ  اجلامعـ  العربيـ  األمريكيـ  . اجلـامعي الاباب من

 (.6(، العدد )3، جملد )للبحوا

(. دكج  استخدام الطلبـ  2365مراد، عوده وحماسن ، عمر )

ــ   ــ  يف العملي ــبكات التواصــل االجتامعي اجلــامعيني لا

جمل  دكاسـات للعلـوم التعليمي  وصعوبات استخدامها. 

 (.1(، العدد )13، جملد )الرتبوي 

تأثري شبكات التواصل االجتامعـي (. 2362املنصوك، حممد )

مقاكنـ  للمواقـع االجتامعيـ  دكاس  -عىل مجهوك املتلقني

، كسال  ماجستري "العربي  أنموذجاً "واملواقع اإللكرتوني  

 غري مناوكة، األةاديمي  العربي ، الدنامكك.

(. دكجـ  اسـتخدام 2368نرصاوين، معني وسعادة، فـايزة )

ـــات  ـــع التواصـــل االجتامعـــي ومعوق املعلمـــني ملواق

. جملـ  امعـ استخدامها يف العملي  التعليميـ  يف لـواء اجل

، املجلــد جامعــ  النجــا  ألبحــاا )العلــوم اإلنســاني (

 (.6(، العدد )32)

(. فاعليــ  الاــبكات االجتامعيــ  2363ا ــزاين، نــوكة )

اإللكرتوني  يف تطوير عملي  العلم والّتعلم لدى طالبـات 

املجلــ  الدوليــ  ةليــ  الرتبيــ  يف جامعــ  امللــك ســعود، 

 (.33دد )(، الع2، جملد )لألبحاا الرتبوي 
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سوسيولوجية يف مدينة اهلفوف ثقافة العمل التطوعي االفرتايض يف ظل جائحة كورونا: دراسة 

 بمحافظة اإلحساء

 أيمن أمحد فرج خليل

 أستاذ علم االجتامع املساعد، قسم الدراسات االجتامعية، كلية اآلداب، جامعة امللك فيصل

 هـ(95/1/9112 هـ، وقبل للنرش يف91/5/9112  )قدم للنرش يف

  

 .التطوعي االفرتايض، كوروناالثقافة، العمل التطوعي، العمل  الكلامت املفتاحية:

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل مدى توافر ثقافة العمل التطوعي االفرتايض يف ظل جائحة  :البحث ملخص

كورونا، والتعرف عىل جماالت العمل التطوعي االفرتايض يف ظل جائحة كورونا، والقطاعات املختلفة التي متارس 

كيفي يف دراسة ثقافة العمل فيها. وتعد الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية، التي اعتمدت عىل املنهج ال

التطوعي االفرتايض يف ظل جائحة كورونا يف مدينة اهلفوف بمحافظة اإلحساء باملنطقة الرشقية، حيث اعتمدت 

الدراسة عىل أداة املقابلة املتعمقة جلمع البيانات من خالل جمموعة من احلاالت املدروسة. ومن أهم النتائج التي 

ر ثقافة العمل التطوعي االفرتايض من خالل شبكة اإلنرتنت يف الوقت الراهن للدراسة توصلت إليها الدراسة: انتشا

وقد يرجع ذلك إىل أن جائحة كورونا أعاقت القيام بالعمل التطوعي الفعيل باملجاالت املختلفة. كام كشفت الدراسة 

ي حول جائحة كورونا، وأيًضا االهتامم أن من بني األعامل التطوعية االفرتاضية التي قام هبا املبحوثون التثقيف الصح

 .بقطاع التعليم وذلك حتقيًقا للتباعد االجتامعي املطلوب لتفادي تفيش الوباء
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Keywords: Wont, Volunteer Work, Virtual Volunteer Work, Corona. 
Abstract: The study aimed at identifying whether the virtual volunteer work wont existed during the Corona 

pandemic, and identifying the dimensions of virtual volunteer work during that pandemic as well as the different 

sectors where volunteer work existed. The study is descriptive and analytical, which relied on the qualitative 
approach in studying the wont of virtual volunteer work during the Corona pandemic in the city of Al-Hofuf, Al-

Ahsa Governorate, in the Eastern Province. One of the most important findings of the study is the spread of virtual 

volunteer work via the Internet at the study time, which may be due to the fact that the Corona pandemic impeded 
the physical volunteer work in various dimensions. The study also revealed that health education about the Corona 

pandemic was an aspect of the respondents' virtual volunteer work, and that volunteer work occurred in the 

education sector, in order to achieve the social distancing needed to avoid the spread of the epidemic. 
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 متهيد

تعد ثقافة العمل التطوعي االفرتايض إحدى املكونات    

الثقافية اهلامة باملجتمعات املدنية احلديثة، فهي إحدى 

الوسائل اهلامة لتنمية شخصية الفرد من خالل مسامهتها يف 

دعم التنشئة االجتامعية والثقافية ألفراد املجتمع، كام تسعى 

الجتامعية لتحقيق العديد من املهارات واملعارف والقيم ا

هنا تعكس إاملتعلقة بأعامل اخلري املقدمة للمجتمع، حيث 

ازدهاره وانتشار مدى صورة إجيابية عن املجتمع وتوضح 

القيم األخالقية احلميدة، وتعزيز قيم التعاون، ونرش الرخاء 

 بني أفراده.

وقد ازداد االهتامم بالعمل التطوعي يف السنوات     

املجتمع  بفوائده التي تعود عىل األخرية نتيجة زيادة الوعي

الشخص املتطوع بشكل خاص، حيث يعد فرصة  عامة وعىل

وتوسيع شبكة العالقات  د،جيدة لاللتقاء بأشخاص جد

االجتامعية، كام أنه يساعد املتطوع عيل االرتقاء بمستواه 

فعيل الرغم من جمانية العمل التوعي إال أنه يوفر  ،يملهنا

هارات لصقلها يف كافة املجاالت، مثل للمتطوع الكثري من امل

القدرة عىل التواصل اجليد مع األخرين، وزيادة اخلربة 

وقد يأيت العمل التطوعي نتيجة ، العلمية يف جمال التطوع

 االستجابة ألزمة إنسانية، أو أخالقية، أو اجتامعية .

ا يف كبريً  اولقد أحدثت التكنولوجيا احلديثة تطورً     

تطوعي لكي يتامشى مع التوجه احلديث من مفهوم العمل ال

خالل العمل التطوعي االفرتايض الذي كان له األثر يف 

توسيع شبكة التعامل خارج اإلقليم الواحد ، يف كافة 

اجلوانب الصحية، واالجتامعية، والبيئية، واألدبية، وبرامج 

 ىلا إوالتأهيل من قبل املتطوعني، سعيً  ،التعليم والتدريب

اف إنسانية وحل املشكالت االجتامعية، ودعم حتقيق أهد

التعاون بني أفراد املجتمعات عىل الرغم من اختالف 

ثقافات، وممارسات العمل التطوعي لألفراد املتقدمني  ال

جللسات التدريب، والتأهيل والورش التعليمية والتثقيفية 

 (.9،ص2020افرتاضًيا،)بن عيل،التي تنظم 

ا عن التطوع ا خمتلفً  اجتاهً فقد اجته التطوع االفرتايض

التقليدي وامليداين، حيث يوفر فرًصا للتطوع يف مجيع أنحاء 

ارس  الكرة األرضية، فقد كانت األعامل التطوعية سابًقا متم

عرب أعامل بسيطة، وتقليدية، وتكاد تكون حملية، أما اليوم 

فأصبح التوجه إىل التطوع اإللكرتوين أو االفرتايض، بحيث 

اد املستفيدين منها كبرًيا ومناسًبا جلميع رشائح يكون أعد

وخاصة مع توافر اإلنرتنت يف أغلب  ،ملختلفةااملجتمعات 

ا عليه هي فئة البيوت، مما جعل أكثر الرشائح ازدحامً 

الشباب، وربام يكون قد متدد بشكل واسع عىل حساب 

التطوع امليداين الذي يكون عىل أرض الواقع، كام أن شبكات 

 – شات سناب –ك فيسبو –ل االجتامعي مثل )توتري التواص

ا يف توسيع نطاق العمل التطوعي ت دورً أدم ( قد انستجرا

ا للعملية  أساًس بني الشباب، وجعلت من نفسها داعاًم 

 التطوعية.

  للتطوع امليداين وداعاًم فإن التطوع االفرتايض يعد مكماًل 

يعجز له، حيث يمكن للمتطوع من خالله أن حيقق ما قد 

من طرح أفكار ملشاريع جديدة، ومجع  ،املتطوع امليداين عنه

أكرب عدد من املتطوعني اجلدد، فقد كان من أسباب مولد 

وقد وفرت التطوع االفرتايض انشغال الناس، وضيق الوقت، 

 الشبكة العنكبوتية ذلك املجال بسهولة ويرس.

ويف خضّم جائحة كورونا أصبح تفعيل العمل     

ا  نتيجة لفرض احلجر رضوريً  امرً أاالفرتايض التطوعي 

حلاجة لدور املتطوعني جعل االصحي والعزل االجتامعي، ما 

، لتحقيق التباعد وللحد من انتشار الوباءيف ازدياد؛ ا افرتاضيً 

فقد تدفقت أعداد كبرية من املتطوعني االفرتاضيني مبارشة أو 

انتشار  من خالل مجعيات املتطوعني للمسامهة يف احلد من

فريوس كورونا، والتخفيف من آثاره االجتامعية واالقتصادية 

يف املجتمعات السعودية، ومساعدة املترضرين والفئات 

الضعيفة حسب موقع وقدرة كل متطوع، فقد قدم املتطوعون 

ا من الربامج والورش التدريبية الصحية الوقائية عددً 

تي املجاالت واالجتامعية والتعليمية والدينية وغريها يف ش

 ولكن عن بعد .

ا من ا هامً فالعمل التطوعي االفرتايض يمثل قطاعً  

قطاعات النشاط املجتمعي، الذي أخذ بزمام املبادرة يف 

التصدي جلائحة كورونا التي أصابت العامل، بام يقدمه من 

خدمات افرتاضية يف املجاالت االجتامعية واالقتصادية 

ا هذا الدور الذي يعد امتدادً والثقافية والتعليمية وغريها، 

ا ملجهودات القطاع احلكومي، فقد غطي التطوع هامً 

وقعت حتت ضغط األزمات  واسعةاالفرتايض مساحات 
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وشح املوارد بفضل التحرر من احلدود اجلغرافية 

للمجتمعات املحلية، ويتمثل هذا العمل التطوعي االفرتايض 

تها عىل أرض يف املجموعات الفيسبوكية التي أثبتت فاعلي

الواقع  من خالل تأسيس املنابر اإلعالمية الفعالة املؤثرة عىل 

مجيع رشائح املجتمع،  فقد متكن التطوع االفرتايض من 

ا يف العمل الوصول إيل جماالت جديدة بعد أن كان حمصورً 

اخلريي ، غري أنه وفر الوقت، واجلهد، واملال عيل عكس 

 العمل التطوعي التقليدي.

ا القيام بالعديد من احلمالت التي هتدف إىل تقديم أيًض     

ا يد املساعدة جلميع من حيتاجها خاصة املتأثرين اقتصاديً 

خالل األزمة، مثل مجع التربعات والتنظيم حلمالت املساعدة 

 .91-املختلفة التي نشطت يف فرتة أزمة كوفيد 

وتعد منصة العمل التي أنشأهتا وزارة املوارد البرشية 

نمية االجتامعية باململكة العربية السعودية خطوة مهمة يف والت

تنظيم العمل التطوعي االفرتايض، وتطويره ملا تتميز به من 

مميزات ومقومات سيكون هلا تأثري كبري يف حتقيق رؤية اململكة 

نحو مليون متطوع، فهي بمثابة بوابة وطنية ونموذج  2030

 وطني مرشف لالهتامم باملتطوعني.

 

 . مشكلة الدراسة:أواًل 

 2020تعرض العامل خالل األشهر األوىل من عام  

جلائحة فريوس كورونا املستجد، التي أرغمت معظم دول 

العامل عىل االنغالق عىل نفسها، مثل  تطبيق احلجر املنزيل، 

وحظر االنتقال، وإيقاف األنشطة االقتصادية، واالجتامعية، 

نب احلياة حولنا، فقد مما خلق أزمات حقيقية يف خمتلف جوا

تسببت اجلائحة يف تقليل أعداد العاملني يف القطاعات 

احلكومية واخلاصة، وإىل إغالق املدارس واجلامعات واملحال 

التجارية واملقاهي وجتمدت معظم مناحي احلياة التي كنا 

 حتمية للحياة الطبيعية، وبسبب  هذه نعتقد أهنا أشكااًل 

فقدان الوظائف وزيادة األعباء اجلائحة عانى الكثريون من 

العائلية، ألهنم إما أقل قدرة عىل العمل من املنزل، أو ألهنم 

يعملون يف قطاعات خدمية، أو باليومية، ومع تزايد اإلقبال 

عىل استخدام اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتامعي، التي 

كان اهلدف منها هو تبادل األفكار واآلراء وقضاء أغلب 

اء شاشات الكمبيوتر، واملحمول بالتزامن مع األوقات ور

تفاقم جائحة كورونا ، والتقدم باحللول واملقرتحات حول 

 العربيــة اململكــة وتعد .هذه اجلائحة التي تواجه املجتمع

 بــدأت التــي الــدول أوائــل مــن الســعودية

 وأحست الوقائيــة والتدابيــر االحرتازيــة اإلجــراءات

 جلائحة حتول الذي التفشـي هذا خلف املخبأة ورةباخلطـ

 جهـود تقتصـر قصيـر، ولـم زمنـي وقـت خـالل عامليـة

 علــى 91-كوفيــد جائحــة مواجهــة فــي اململكـة

 إلـى ذلـك ختطت ولكنهـا فقـط، املحلــي املســتوى

 السياســي لثقلهــا وذلـك العامليـة املسـتويات

 فــي جليـًا ذلــك يظهــر. واالقتصــادي واالســرتاتيجي

 جمموعــة رئاســة فــي للمملكــة القيــادي الــدور

 جهـات عـدة أشـادت كمـا ،2020 عـام العشـرين

 املسـتويني علـى اململكـة بـه قامـت بمـا عامليـة وقنـوات

 طـرق وتطويـر االسـتجابة لتعزيـز والدولـي الوطنـي

 ومبادرهتــا الوقائيــة املعــدات توفـر وضمـان العـاج

 اجلهــود ملســاندة دوالر مليــون 500 بــ املــادي بالدعــم

 الدعــم هــذا يأتــي للجائحــة، التصــدي فــي الدوليــة

 الدوليــة املنظمــات بتمويــل اململكــة االلتــزام تلبيــة

 االســتثنائية القمــة فــي املعلنــة االتفاقيــات حســب

. اململكــة إليهــا دعــت التــي العشــرين جمموعــة لقــادة

 اخلربات مـن السـعودية العربية اململكة متلكـه مـا وبسـبب

 وتقييمهــا املخاطــر إدارة فــي الســنني عبــر املرتاكمــة

 وأمـن والعاملـي الوطنـي الصحـي األمـن لضمـان املسـتمر

 عــام كل والــزوار واملعتمريــن ـاجاحلجـ وســالمة

 كان وملــا الكفــاءة، عاليــة صحيــة منظومــة وتطويــر

 متالزمـة وبـاء مواجهـة فـي سـابقة جتــارب مــن هلــا

 العديـد اململكـة اختـذت فقـد التنفسـية، األوسـط الشـرق

 وعلــى املبكــرة، االحرتازية واإلجـراءات التدابيـر مـن

 العلميــة الرباهيــن علــى املبنيــة املســتويات أعلــى

 لتوثيقهــا التقريــر هــذا هيــدف التــي والتجــارب

 اجلهــود لــكل موثوقــًا مرجًعا لتكــون ونشــرها

حملًيا  مسـتفادة دروًسا ولتظـل األصعدة كل علـى املبذولــة

 (.6،ص2020وعاملًيا،)وزارة الصحة السعودية،

 دمن هنا جاء دور العمل التطوعي االفرتايض الذي يع    

يف بناء أي جمتمع قائم عيل نرش الود   العامد األساس
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أفراده، والرتاحم، وقادر عىل إحراز الرتابط االجتامعي بني 

 :التساؤل الرئيس  هنا تتبلور مشكلة الدراسة حول  ومن

ل توافر ثقافة العمل التطوعي االفرتايض يف ظ ىما مد 

 جائحة كورونا؟

 

 ا. أمهية الدراسة:ثانيً 

أمهية الدراسة تنبع -األمهية العملية:  -

العملية من مكانة العمل التطوعي 

 ،االفرتايض، التي تتسع لتشمل عدة جماالت

التنمية ومحاية البيئة، واالهتامم ببعض  :مثل

وذوي  ،املـسنني :مثل ،االجتامعيةالفئات 

، واألثر النفيس اإلعاقة، والفقراء

 واالجتامعي الذي خلفته جائحة كورونا. 

: تنبع أمهية الدراسة العلمية األمهية العلمية -

 علميف حدود  –ت من قلة الدراسا

الصلة بموضوع العمل  ذات-الباحث

ا بعد جائحة التطوعي االفرتايض خصوًص 

 كورونا.

تسليط الضوء عىل موضوع حديث الشيوع  -

تطوعي والتداول خاص بالعمل ال

االفرتايض كمجال من جماالت العمل 

التطوعي يف ظل االهتامم املتزايد بقضايا 

العمل التطوعي يف اململكة وفق رؤية 

 .2030اململكة 

يتوقع أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة  -

عدد من املؤسسات االجتامعية والصحية 

والتعليمية احلكومية ومنظامت املجتمع 

القطاع الثالث املدين، وغالبية مؤسسات 

 املهتمة بجائحة كورونا.

 

 ا. أهداف الدراسة:ثالثً 

مدي توافر ثقافة  حتديداهلدف الرئيس:  -

 العمل التطوعي االفرتايض يف ظل جائحة كورونا.

جماالت العمل التطوعي االفرتايض  حتديد -

 يف ظل جائحة كورونا.

سبل تفعيل ثقافة العمل التطوعي  حتديد -

 االفرتايض يف ظل جائحة كورونا.

مدي مسامهة العمل التطوعي  حتديد -

االفرتايض يف حل املشكالت االجتامعية 

 النامجة عن جائحة كورونا.

الصعوبات التي تعوق تنمية ونرش  حتديد -

ثقافة العمل التطوعي االفرتايض يف ظل 

 جائحة كورونا.

 لدراسة:ا: تساؤالت ارابعً 

 التساؤل الرئيس:

توافر ثقافة العمل التطوعي االفرتايض يف ظل  ىما مد 

 جائحة كورونا؟

التساؤالت جمموعة من  ويتفرع من التساؤل الرئيس  

 الفرعية:

التطوعي االفرتايض  العملما أهم جماالت  -

 يف ظل جائحة كورونا؟

ما سبل تفعيل ثقافة العمل التطوعي  -

 كورونا؟االفرتايض يف ظل جائحة 

العمل التطوعي االفرتايض  مسامهة ىما مد -

يف حل املشكالت االجتامعية النامجة عن 

 جائحة كورونا؟

تعوق تنمية ونرش ثقافة  التيما الصعوبات  -

العمل التطوعي االفرتايض يف ظل جائحة 

 كورونا؟

 : وقضاياها خامسًا. مفاهيم الدراسة

 :العمل التطوعي-9

اجلهد املبذول عن يعرف العمل التطوعي بأنه 

رغبة، واختيـار الفرد املتطوع بغـرض أداء واجب 

اجتامعي دون احلصول عىل أي جزاء مايل مقابل 

 (.91، ص2001عمله )السلطان، 

كام يعرف بأنه كل ما يبذله اإلنسان هبدف 

غاثية أو تقديم اخلدمات االجتامعية، أو اإل

ن الرتبوية، أو التعليمية بدون أجر مادي، سواء كا

ا، أو ا بدنيً ا، أو جهدً ، أو وقتً  أو مااًل ما يبذل علاًم 
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ا وغريها مما يملكه الفرد وحيتاجه األخرون. رأيً 

 (.2006)الرباح،

ويشري إليه أحد الباحثني بأنه نمط من أنامط 

مشاركة أفراد املجتمع يف العملية اإلنتاجية، وبناء 

جمتمع متعاون، ومتامسك، وهو عبارة عن نوع من 

د التي يقدمها أفراد املجتمع دون انتظار اجلهو

احلصول عىل مقابل أو ربح جينونه، فهو تربع من 

فكرية، الفرد لتقديم جهود يدوية أو 

 .(2091)مزعل،

بدون  ،ا كان نوعهأيً  ،نه بذل جمهودأويعرف ب

نفسه، مقابل مادي، وبدافع ذايت من الفرد 

 (.2001)املالكي،

 شخص يقدمه عمل أو جهد كلخر أنه آويراه 

 واختياره؛ بطوعه اعتبارية، أو طبيعية صفة ذو

هيئة اخلرباء ) وتنميته، املجتمع خدمة يف رغبة

 (.3، ص2020بمجلس الوزراء السعودي،

ويتمثل التعريف اإلجرائي للعمل التطوعي 

ربحية الرادية غري يف أنه جمموعة من اجلهود اإل

خلدمة املجتمع عامة واملجتمع املحىل خاصة يف 

 مجيع القطاعات اخلدمية والقطاعات اخلريية.

 

 : العمل التطوعي االفرتايض-2

ينظر إليه عىل أنه جمموعة من املهام التي ينهيها 

باستخدام شبكة  ،مجيعها أو جزء منها ،املتطوع

اإلنرتنت يف املنزل، أو املدرسة، أو مركز 

االتصاالت الرقمية، أو يف العمل، أو من أي جهاز 

يتصل بشبكة اإلنرتنت، مثل املساعد الرقمي 

، 2020الشخيص، أو اهلواتف الذكية. )ويكيبيديا،

 https://ar.wikipedia.org/wiki (.9ص

دية بعض ويراه أحد الباحثني أنه اإلسهام يف تأ

املهام اخلريية والتطوعية عرب شبكة املعلومات 

الدولية بطريقة غري تقليدية، ودون حاجة املتطوع 

إىل النزول ملكان متلقي اخلدمة التطوعية، بحيث 

يؤديه يف مكانه، سواء من البيت، أو من العمل، 

وجيب توافر جمموعة من املهارات يف شخص 

ة عىل التعامل املتطوع االفرتايض متكنه من القدر

 (.2، ص2001مع اإلنرتنت. )حسن ،

ويعرف بأنه جمموعة من األعامل التطوعية التي 

تتم بصورة كلية، أو يف جزء منها، خالل شبكة 

املعلومات الدولية، سواء من البيت أو من العمل، 

ا بالتطوع األون الين والتطوع وتسمي أيًض 

 (.9، ص2099)الريدي،اإللكرتوين، 

االفرتايض عن غريه  ويتميز العمل التطوعي    

ا من صور التطوع التقليدي الذي يتطلب أوقاتً 

إضافية ملامرسة العمل التطوعي، باإلضافة للجهد 

البرشي؛ فالتطوع االفرتايض يمكن تأديته من 

البيت أو مكان العمل، أو يف النادي من خالل 

 يناسب بعضأنه  ، كام"الالب توب"جهاز 

اإلنسانية التي متنع حمبي التطوع من  احلاالت

اإلعاقات  مثل: أصحابالتطوع التقليدي، 

العضيل املجهود  الكثري مناجلسدية، كام أنه يوفر 

من مكان آلخر لوصول املساعدات  واالنتقال

للوصول لقدر  ويوفر فرصةاإلنسانية للمحتاج، 

خالل  أكرب من املجتمع مل نكن لنصل إليه من

 أنه خيلقإىل  للتطوع، إضافةدية الوسائل التقلي

فرصة أوسع دون االنتقال للتعرف عىل متطوعني 

جدد، وإنشاء صداقات عرب شبكة اإلنرتنت، 

ا إىل أن التطوع االفرتايض يكمل ممارسات مشريً 

مرجع  حسن،)عنه،  وليس بدياًل التطوع التقليدي 

 (.1سابق، ص

أن التطوع االفرتايض  إىل ويشري أحد الباحثني

كليًا أو جزئًيا، عرب  ،ي املهام التطوعية املنجزةيعن

اإلنرتنت، وجهاز كمبيوتر منزيل، أو عمل، أو 

جهاز حممول باليد )مثل اهلاتف اخللوي(، كام 

يعرف أيًضا باسم التطوع عرب اإلنرتنت 

والتخصيص عن بعد وأسامء أخرى خمتلفة، حيث 

يسمح التطوع االفرتايض للوكاالت بتوسيع فوائد 

ج املتطوعني، من خالل السامح ملزيد من برام

ومن خالل استخدام  باملشاركة،املتطوعني 
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  P. 5املتطوعني يف مناطق جديدة )

Cravens,2001,) 

ويعرف الباحث مفهوم العمل التطوعي    

االفرتايض بأنه شكل من أشكال املشاركة 

ربحية من قبل األفراد تتم الرادية غري املجتمعية اإل

ا عىل الربامج نرتنت، اعتامدً باستخدام اإل

االفرتاضية، دون احلاجة للتواجد بمكان اخلدمة 

 لألزمات كجائحة كورونا. ةً التطوعية، مواكب

 

 :جائحة كورونا-3

تعرف جائحة كورونا بأهنا مرض سبب أزمة 

مصحوبة  ،صحية، وإنسانية عاملية مل يسبق هلا مثيل

 ،باضطرابات اجتامعية واقتصادية واسعة النطاق

شملت شتي بقاع العامل، فقد سجلت أول بؤرة 

لتفيش هذا املرض يف مدينة ووهانا، عاصمة حمافظة 

ثم انترش  ،2091ديسمرب  21هويب بالصني، يوم 

حول العامل، وقد أعلنت منظمة الصحة العاملية يوم 

تصنيف فريوس كورونا جائحة  2020مارس  99

 (.2020سالمي،)منظمة التعاون اإل عاملية،

كام تعرف بأهنا الفريوس التاجي اجلديد،     

، وهي نوع من COVID-91املعروف أيضا باسم 

ا يف اجلهاز التنفيس، الفريوسات التي تسبب مرًض 

وهذا قد يؤدي إىل التهاب وتراكم املخاط 

والسوائل يف جمرى اهلواء ويف الرئتني مسببة 

 من للوقاية الوطني املركز) ،االلتهاب الرئوي

 (.1، ص2091، مكافحتهاو األمراض

ويعد فريوس كورونا من الفريوسات     

واسعة االنتشار الذي قد يسبب املرض للحيوان 

ا من فريوسات واإلنسان، ومن املعروف أن عددً 

تنفسية ترتاوح  اكورونا تسبب لدى البرش أمراًض 

حدهتا من نزالت الربد الشائعة إىل األمراض 

األوسط متالزمة الرشق  :مثل ،األكثر حدة

واملتالزمة التنفسية احلادة  ،التنفسية )مريس(

الوخيمة )سارس(. ويسبب فريوس كورونا 

)منظمة ،91-ا مرض كوفيداملمكتشف مؤخرً 

 (.9، ص2091العاملية،  الصحة

-https://www.who.int/ar/health
topics/coronavirus/coronavirus 

وينترش فريوس كورونا من شخص آلخر من 

 2أقدام، أو  6خالل املخالطة اللصيقة )ضمن 

ا عن طريق الرذاذ التنفيس مرت(، وينترش أيًض 

املنطلق عندما يسعل املصاب بالفريوس، أو 

يعطس، أو يتحدث، ويمكن استنشاق هذا الرذاذ 

قريب، فيمكن أن أو دخوله يف فم أو أنف شخص 

ينترش فريوس كورونا عند تعرض الشخص 

ات صغرية تبقى عالقة يف اهلواء لعدة دقائق  َطرير لقم

أو ساعات، ويسمى ذلك االنتقال باهلواء، فمن 

غري املعروف حتى اآلن مدى شيوع انتشار 

الفريوس هبذه الطريقة، ويمكن أن ينتقل أيًضا إذا 

ملَََس فمه ملس الشخص سطًحا عليه الفريوس ثم 

أو أنفه أو عينيه، مع أن هذه ليست الطريقة الرئيسة 

 (.3،ص2020كلينيك)منظمة مايو  ،النتقاله

ويتمثل التعريف اإلجرائي جلائحة كورونا    

 ىيف أهنا فريوس وبائي يرتبط باجلهاز التنفيس يؤد

ملجموعة من املضاعفات الصحية التي قد تؤدى 

 لوفاة.إىل 

 

 نظري للدراسة: سادًسا: التوجه ال

 رؤية الوظيفية البنائية النظرية متثل -

 تقدم كام الوضعي الفكر إىل تنتمي سوسيولوجية

 التاسع القرن بداية منذ الوضعية فالنزعة سلًفا،

 العلم وتؤيد التقليدية، للميتافيزيقيا معارضة عرش

 إلزامًيا يقتيض كان وهذا التجريبي، واملنطق

 الوقائع هلا ختضع التي القوانني إىل الوصول

 البنائيني جلأ لذلك. االجتامعية والظواهر

 الطبيعي؛ العلم من أفكارهم تطعيم إىل الوظيفيني

 املجتمع، دراسة يف وأمهيته األحياء علم خاصة

 الكائن ووظائف تراكيب يدرس األحياء فعلم

 الذي واإلخفاق القصور جتاوزوا وبذلك احلي،

 .والوظيفية البنائية بالنظريتني حلق

https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus/coronavirus
https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus/coronavirus
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 البناء مفهومي إىل الوظيفية البنائية تستند   

Structure والوظيفة Function لبنية تفكيكها يف 

 حتليلها ويف هبا، يقوم التي والوظائف املجتمع

 عن املتولدة الوظائف  وترابط  االجتامعية للظواهر

 أو اجلزء إىل األول املفهوم يشري حيث ذلك؛

 بناء أو وحدة أو نظام أي منه يتكون الذي العنرص

 الدور إىل هبا فيشري الوظيفية اجتامعي، أما

 البناء ضمن جزء كل يقدمه الذي واإلسهام

 هذه رواد حسب االجتامعية الظاهرة أن بام الكمي،

 يف تظهر التي البنيوية األجزاء نتاج هي النظرية

 بدورها مرتبطة اجتامعية وظيفة وهلا وسطها،

 األجزاء بقية عن الناجتة األخرى الظواهر بوظائف

 فصل يستحيل فإنه االجتامعي، للبناء املكونة

 بناء فاملجتمع. العكس أو البنى عن الوظائف

 البنيوي اجلانب بني تكاماًل  هناك وأن ووظيفة،

 يكمل البناء إن إذ الوظيفي واجلانب للمجتمع

غريب، حممد، )تكمل البناء،  والوظيفة الوظيفة

 .(975ص، 2096،مقلواز، إبراهي

وسيتم توظيف النظرية يف الدراسة احلالية من  -

خالل توظيف مظاهر وآليات وسبل حتقيق العمل 

التطوعي االفرتايض يف احلد من تفشى فريوس 

كورونا يف اململكة العربية السعودية، والدور الذي 

يمثله العمل التطوعي االفرتايض يف املجتمع 

 بني أفراده. السعودي يف نرش الثقافة الصحية

 

 الدراسات السابقة:-: سابعا

 الدراسات العربية: -أ

لفة  2020دراسة محادي ) - ( بعنوان:  الكم

االجتامعية ألزمة جائحة فريوس كورونا: دراسة 

 ميدانية يف ناحية العبارة )حمافظة دياىل(:

لفة  هتدف الدراسة إىل     معرفة ماهية الكم

االجتامعية، وأهم االنعكاسات االجتامعية النتشار 

فريوس كورونا يف املجتمعات اإلنسانية، ومعرفة 

مدى الوعي الصحي بخطر عدوى فريوس 

كورونا لدى أفراد املجتمع، وتشخيص اآلثار 

املرتتبة عىل أفراد املجتمع نتيجة اإلجراءات 

رونا، وقد اعتمد الوقائية احلكومية من فريوس كو

منهج املسح االجتامعي بطريقة العينة  الباحث عىل

 العشوائية خلمس  مناطق سكنية يف ناحية العبارة

( 975) (،وتم اختيار عينة قوامهاحمافظة ديايل)

ا، كام تم االستناد ألداة االستبانة كأداة مبحوثً 

رئيسة للبحث، واالستناد ألداة املالحظة باملشاركة 

نات واملعلومات اخلاصة بالظاهرة جلمع البيا

املبحوثة، وقد توصل البحث احلايل لعدة نتائج 

ميدانية منها: إن أكثر من نصف عينة البحث 

%( يمرجعون سبب انتشار عدوى 53) وبنسبة

فريوس كورونا إيل أنه عقوبة إهلية عىل األفراد 

%( من جمموع العينة 69) ن نسبةأواملجتمعات، و

فريوس كورونا قد متت  يعتقدون بأن جائحة

ا حلد التهويل، وإن نصف عينة املبالغة هبا إعالميً 

%( تكونت لدهيم حالة من 1192) البحث وبنسبة

هاب االجتامعي لدى سامعهم بأخبار توسع  الرم

%( من عدد 5599) جائحة املرض، كام أن نسبة

املبحوثني قد أشاروا لعدم مواجهتهم ملشكالٍت 

%( 1191البيت، وأن نسبة)أمرسية بسبب البقاء يف 

من جمموع املبحوثني قد أشاروا لتعرضهم 

ملشكالٍت أمرسية وكان أكثرها ممشكالت يتعرض 

هلا األبناء مع آباءهم كام أن  كل املبحوثني قد عانوا 

هم ئمن أرضار وتكاليف مالية واجتامعية نتيجة بقا

يف البيوت للوقاية من فريوس كورونا سواًء من 

خلوف أو ترك العمل والتعرض خالل القلق وا

 للبطالة والفقر.

 
( بعنوان: استخدام 2096دراسة الفرم) -

وسائل التواصل االجتامعي يف التوعية الصحية 

ملرض كورونا دراسة تطبيقية عىل املدن الطبية 

 ومستشفياهتا احلكومية بمدينة الرياض السعودية:

التعـرف عـىل مسـتوى  هدفت الدراسة إىل   

اسـتخدام وتوظيـف املدن الطبيـة بمدينــة 

الريــاض ومستشــفياهتا احلكوميــة لشــبكات 

 -فيسـبوك-التواصــل االجتامعـي )يوتيوب
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سرتاتيجيات التوعيـة الصحية ملرض إـر(يف تتوي

كورونا، وتقييــم درجــة مشــاركة املـدن 

ـة بالريــاض يف الطبيــة ومســتشفياهتا احلكوميـ

برامــج التوعيــة الصحيــة ملــرض كورونــا 

عـبـر شــبكات التواصــل االجتامعي، وقد 

مته للدراسة ءاستخدم الباحث منهج املسح ملال

الوصفية من خالل املنصات اإللكرتونية للمدن 

الطبية ، وقد اعتمد الباحث يف عينة الدراسة  عيل 

عية لكافة املدن احلرص الشامل للشبكات االجتام

الطبية ومستشفياهتا الكربى بمدينة الرياض  من 

خالل حتليل مضمون الرسائل التوعوية املنشورة 

عرب احلسابات الرسمية هلذه املدن الطبية 

 –ومستشفياهتا يف الشبكات االجتامعية )يوتيوب 

هم النتائج التي توصلت أتوتري( ،ومن  –ك فيسبو

برغــم انتشــار إليها كشفت الدراســة أنه 

شــبكات التواصــل االجتامعــي يف اململكة 

%( مــن املــدن  83)  العربيــة الســعودية، فــإن

الطبيــة بمدينــة الريـاض ومستشفياهتا احلكوميـة 

متتلـك منصـات عـىل شـبكات التواصـل 

فيسـبوك( السـتخدامها يف  -)توتري االجتامعي

كمـا بينـت الدراسـة برامـج التوعيـة الصحيـة، 

%( مـن الـمدن الطبيـة بمدينـة الرياض مل  60)  أن

تسـتخدم شـبكات التواصـل االجتامعـي املتاحـة 

يف التوعيـة حيـال مـرض كورونـا، مـا يعنـي 

عـدم وجـود اسرتاتيجية صحيـة وطنيـة متامسكة، 

تسـهم مـن خالهلـا كافـة املـدن الطبيـة 

يـة يف االنخراط يف اجلهـد ومستشـفياهتا احلكوم

 الوطنـي الصحي.

 

( بعنوان: التطوع 2095نزال وحبش )دراسة  -

 اإللكرتوين وسيلة معززة للعمل التطوعي:

التعرف عيل ماهية التطوع  هدفت الدراسة إىل

اإللكرتوين عرب وسائط الشبكة املعلوماتية باعتباره 

ا، وإبراز السبل واألليات التي يمكن ا حديثً مفهومً 

من خالهلا استثامر وسائل التواصل االجتامعي 

اإللكرتونية يف تفعيل العمل التطوعي يف اجلوانب 

السياسية والثقافية واالجتامعية، وقد اعتمد 

املنهج االستقرائي ومنهج حتليل  الباحثان عىل

املضمون للنصوص واألدبيات املتعلقة بموضوع 

استخدام املالحظة  ىلإباإلضافة  الدراسة

أن التطوع  وتوصلت الدراسة إىل، الشخصية

االفرتايض هو نتاج الثورة التكنولوجية العاملية وأن 

شيوع استخدام وسائل التواصل االجتامعي 

اإللكرتونية كان هلا األثر الكبري يف انتشار دائرة 

التطوع اإللكرتوين فهو وسيلة سهلة ورسيعة يف 

 املختلفة. رسة النشاطات التطوعيةجمال مما

 

( بعنوان: اجتاهات 2001) دراسة السلطان -

الشباب اجلامعي نحو العمل التطوعي دراسة 

 تطبيقية عىل جامعة امللك سعود:

هدفت الدراسة إىل الكشف عن اجتاهات    

الشباب اجلـامعي نحـو ممارسة العمل التطوعي، 

يف  وماهية األعامل التطوعية الـتي يرغبـون

ممارسـتها، وكذلك حتديد املعوقات التي حتول 

دون التحاق الـشباب اجلـامعي باألعمـال 

التطوعية. وقد استخدم الباحث مدخلني من 

مداخل املنهج الوصفي مها: مـدخل الدراسات 

الوثائقية لتوضيح اخللفية النظرية للعمـل التطوعي 

ومدخل املـسح االجتمـاعي بالعينـة الستقصاء 

هات الشباب اجلامعي نحو العمل التطوعي اجتا

بقية تمن خالل تطبيق استبانة عىل عينة عشوائية ط

ا( من الطالب الذكور طالبً  373مكونة من )

بجامعة امللك سعود. وتم تطبيق حتليل التباين 

األحادي لتحديد داللة الفروق بني استجابة أفراد 

عينة الدراسة نحو أبعاد العمل التطوعي باختالف 

الكليات والتخصص، وتطبيـق اختبار شيفيه 

لتحديد اجتاه صالح الفروق ألي فئة من فئات 

املتغري، وقد أسـفرت نتائج الدراسة عن إن 

متوسط ممارسة الشباب اجلامعي للعمل التطوعي 

ا. وأوضحت نتائج مـستوى ممارسة ضعيف جدً 
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الدراسة اجتاهـات إجيابيـة نحـو العمـل التطوعي، 

ساعدة ورعاية الفقراء واملحتاجني حيث جاءت م

ويليها زيارة املرىض، ثم اجتاهات الشباب اجلامعي 

الذكور نحو العمل التطوعي املشاركة يف اإلغاثة 

اإلنسانية، ورعاية املعوقني، واحلفاظ عىل البيئـة 

 ومكافحـة املخدرات والتدخني.

 

  -الدراسات األجنبية: -ب

 Vrugt & Wittkowski ((2020دراسة  -

بعنوان آثار التباعد االجتامعي والعزلة عىل انتشار 

الوباء عىل غرار نظرية الكثافة الوظيفية 

 الديناميكية:     

ر التباعد اآث هدفت الدراسة إىل التعرف عىل  

االجتامعي والعزلة عىل انتشار الوباء عىل غرار 

ا من نظرية الكثافة الوظيفية الديناميكية، انطالقً 

جمموعة من احلاملني للفريوس  عىل اعتامد الباحث

ا عىل واملتعافني ملعرفة أثر التباعد االجتامعي معتمدً 

نظرية الوظيفية وتوصلت الدراسة لعدة نتائج من 

ن التباعد االجتامعي كان له دور كبري يف أأمهها 

تقلص العالقات بني أفراد املجتمع، وزيادة 

افني معدالت التباعد االجتامعي عند األفراد املتع

 ا من جتدد اإلصابة بالفريوس.خوفً 

 

خماطر التباعد  Sikali (2020)دراسة  -

إعادة  COVID-19االجتامعي: كيف يمكن لـ 

 تشكيل جتربتنا االجتامعية:

رصد وحتليل خماطر  هدفت الدراسة إىل   

التباعد االجتامعي عىل الفرد واألرسة واملجتمع 

إعادة تشكيل جتربتنا  ىوالتعرف عىل مد

جتامعية بكل جوانبها أثناء كورونا، وقد اال

توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها أن 

للتباعد االجتامعي عدة خماطر منها زيادة الرفض 

االجتامعي، وتزايد الالشخصية والفردية، وفقدان 

اإلحساس باملجتمع، كام أنه يؤثر سلًبا عىل التعلم 

ي والنمو، ويمنع الناس من التواصل االجتامع

بشكل فعال، واخلوف من اآلخرين، إىل جانب 

فكرة أن اآلخرين قد يكونون حاملني للجراثيم 

 املميتة واألمراض التي هتدد احلياة.

)    Chakrabortya&Maityb دراسة -

ثار النفسية املرتتبة  ألول شهرين ( بعنوان اآل2020

 للتباعد االجتامعي الناتج عن جائحة كورونا:

تدهور  ىمعرفة مد إىلهدفت الدراسة    

الصحة العقلية يف اململكة املتحدة للشباب والنساء 

ومعرفة مدى التحكم يف الصحة العقلية وفهم 

ومن النتائج التي  ،19يد فوعزل تأثريات كو

توصلت هلا الدراسة التفاوتات املختلفة للصحة 

النفسية بني النساء والشباب وتأثريها عىل مناحي 

 نها واألرسية.حياهتم االجتامعية م

 

( بعنوان  2020)  LA chanceدراسة  -

وتأثريه عىل التطوع: التحرك نحو التطوع 91كوفيد

 االفرتايض 

 91ثر كوفيدأ التعرف عىل هدفت الدراسة إىل

 التطوع االفرتايض، وقد طبقت الدراسة عىل عىل

عدة مناطق بكندا، ومن أهم النتائج التي توصلت 

اقتحام  االفرتايض عىلإليها الدراسة قدرة التطوع 

املساحات االفرتاضية بتوسيع مشاركة األفراد غري 

االستفادة من الوسائل التقليدية  قادرين عىلال

ا لقواعد التباعد بسبب القيود اجلغرافية وتطبيقً 

فإن جائحة كورونا وقواعد التباعد  ،االجتامعي

االجتامعي وسعت دائرة العمل التطوعي 

 االفرتايض.

 

 ،Cabansnki& Czarneckaدراسة  -

( بعنوان تأثري املعنى يف احلياة والرضا عن (2020

 احلياة واالفرتاضات عىل النظام العاملي واإلجيابية:

قياس تأثري املعنى يف احلياة،  هدفت الدراسة إىل

والرضا عن احلياة، واملعتقدات يف تنظيم وإجيابية 

العامل االجتامعي عىل ردود الفعل العاطفية 

 ، طبقت الدراسة عىل COVID-19عرفية لوباء وامل
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 1 - 9( مشارًكا عىل مدار أربعة أيام )3098)

أبريل( خالل بداية الزيادة الديناميكية للوباء يف 

بولندا، تم إجراء الدراسة عرب منتديات الوصول 

املفتوح عىل اإلنرتنت، وقد أشارت النتائج  إىل أن 

ألعىل من األمل األسايس األقوى واملستويات ا

املعنى يف احلياة والرضا عن احلياة ترتبط بانخفاض 

، وتؤدي COVID-19قلق احلالة وانخفاض ضغط 

الزيادة يف العاملني األخريين إىل انخفاض القلق 

،كام تشري النتائج إىل أن هذه COVID-19وإجهاد 

االفرتاضات واملشاعر العاملية قد تكون بمثابة 

ري غري املنتج حواجز ضد القلق وكذلك التفك

 .واختاذ القرار يف مواجهة هتديد غري متوقع

 

القيم   Holmes& Canaan (2020)دراسة -

الثقافية والعمل التطوعي: مقارنة بني الثقافات 

 دولة: 93لدوافع الطالب للتطوع يف 

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل كيفية تأثري     

القيم الثقافية عىل املواقف جتاه التطوع، باستخدام 

بيانات من مرشوع بحث جتريبي حول نشاط 

دولة يف أمريكا الشاملية ( 93)الطالب التطوعي يف 

سيا واملحيط أوأوروبا والرشق األوسط ومنطقة 

اهلادئ. تشري النتائج إىل وجود اختالفات يف 

 الدافعية بني الدول التي متثل قيم ثقافية خمتلفة.

 

 ( Pickell &Williams (2019دراسة -

بعنوان املتطوعون االفرتاضيون: أمهية إعادة هيكلة 

 :COVID-19التطوع الطبي خالل جائحة 

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل أمهية إعادة    

، COVID-19هيكلة التطوع الطبي خالل جائحة 

نصات االفرتاضية يف جمال الرعاية املمن خالل 

ن أومن أبرز النتائج التي توصلت إليها  ،الصحية

اعتامد منصات مؤمترات الفيديو عرب اإلنرتنت يف 

جمال الرعاية الصحية، والرعاية الصحية عن بمعد 

أثناء هذا يف يوفر حاًل جديًدا للعمل التطوعي 

يمكن للتطوع االفرتايض أن خيفف  ،الوباء

عىل العاملني يف املجال الطبي، ويعزز الضغوط 

جتارب املرىض، ويقلل من خماطر العدوى 

الفريوسية، ويوفر إحساًسا باحلياة الطبيعية 

 للمرىض وأرسهم.

 

 التعقيب عىل الدراسات السابقة: -

تتشابه الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية   

قضايا العمل التطوعي يف املجتمع عامة تناوهلا يف 

خاصة يف العديد من القطاعات  يلجتمع املحوامل

 .الصحية والتعليمية والثقافية واخلريية منها

يميز الدراسة احلالية عن هذه ما أما    

أهنا  ـ العربية منها واألجنبية ـ الدراسات السابقة

ا انترش وتبلور يف عىل مصطلح جديد نسبيً ركزت 

هوم ظل الظروف احلالية التي يمر هبا العامل وهو مف

العمل التطوعي االفرتايض وما يرتبط به من قيم 

ومفاهيم وسلوكيات تشكل ثقافته سواء عند من 

يقومون به أو عن املستفدين منه، كام تتفرد هذه 

الدراسة بوجودها يف املجتمع السعودي العريق 

االفرتايض لرصد مظاهر ثقافة العمل التطوعي 

 .يف ظل جائحة كورونا هاحتليلو

 

 اإلجراءات املنهجية:-: ثامنا

الدراسة احلالية من تعد نوع الدراسة:  -

الدراسات الوصفية التحليلية لثقافة العمل 

التطوعي يف ظل جائحة كورونا يف املجتمع 

 يف مدينة اهلفوف باملحافظة السعودي ممثاًل 

 حساء باملنطقة الرشقية.اإل

 

اعتمدت الدراسة احلالية عىل  منهج الدراسة: -

املنهج الكيفي حيث يعترب من املناهج العلمية 

املناسبة لتحليل واقع ثقافة العمل االفرتايض يف 

 آراء وإجاباتظل جائحة كورونا من خالل 

 ،املبحوثني، حيث ال يدرس عدد كبري من املفردات

نام يكتفى بدراسة عدد حمدود من احلاالت إو

لفهم العميق للظاهرة املدروسة لتحقيق ا
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يتسم بمرونة أكثر من البحث  االجتامعية كام

 .الكمي

 

انطلقت الدراسة من خالل االعتامد األداة:  -

عىل أداة املقابلة املتعمقة جلمع البيانات من خالل 

جمموعة من األسئلة املفتوحة حول قضايا وأهداف 

وتساؤالت الدراسة، هذا بجانب أداة املالحظة 

من جمتمع  اا العتبار الباحث جزءً رً باملشاركة نظ

 البحث.

 

 جماالت الدراسة:  -

املجال املكاين: يف مدينة اهلفوف بمحافظة  -

اإلحساء باملنطقة الرشقية باململكة العربية 

 السعودية.

جراء الدراسة إاملجال الزمنى: تم تطبيق و -

 95/1/2020امليدانية يف الفرتة من 

جائحة مع استمرار  9/99/2020حتى 

 كورونا.

املجال البرشى: يتمثل يف جمموعة من  -

احلاالت املدروسة التي قامت بالعمل 

التطوعي االفرتايض يف ظل جائحة 

كورونا بمدينة اهلفوف بمحافظة 

 حساء. اإل

 

 : وعينته الدراسة جمتمع -

يتمثل جمتمع الدراسة بمدينة اهلفوف وهي 

باملنطقة حساء يف واحة اإل املركز احلرضي الرئيس  

 .الرشقية باململكة العربية السعودية

 :الدراسةعينة -

 العمدية متثلت يف جمموعة من احلاالت 

املدروسة من األشخاص الذي قاموا بعمل 

تطوعي افرتايض عرب شبكة اإلنرتنت يف جماالت 

خمتلفة أثناء جائحة كورونا، حيث أجريت الدراسة 

جمتمع  يف نطاق ا( متطوعً 17) امليدانية عىل عدد

الدراسة ممن استطاع الباحث حرصهم والتواصل 

 معهم.

 

 مربرات اختيار جمتمع الدراسة:  -

أن الباحث يعيش يف جمتمع الدراسة وجزء  -

 .منه

تضم مدينة اهلفوف جمموعة من القطاعات  -

التعليمية والصحية والصناعية وغريها 

التي تشجع منسوبيها عىل ثقافة العمل 

يف ظل جائحة  التطوعي االفرتايض

 كورونا.

رصد الباحث لظاهرة العمل التطوعي  -

االفرتايض يف حميط جمتمع الدراسة، 

وحرصه لغالبية األشخاص الذين قاموا 

 به يف عدة قطاعات رئيسة.

 وتفسريه: املقابلة دليل حتليل -: تاسًعا

 حتليل البيانات األولية للمبحوثني: -أ 

أوضحت معطيات الدراسة حول متغري العمر أن  -

ما يقرب من ثلث حجم العينة  ترتاوح أعامرهم ما 

( وهم  فئة الشباب   اعامً  30قل من أإيل  20بني )

ا بالعمل التطوعي االفرتايض ، وقد األكثر قيامً 

أن الشباب لدهيم اجتاه إجيايب نحو  يرجع ذلك إىل

ساب املعارف العمل التطوعي االفرتايض بدافع اكت

خرين  مع متيزهم اجلديدة والتعرف عىل اآل

بالنشاط واحلامس واملرونة يف التعامل مع األزمات 

مثل جائحة كورونا، يليهم  الفئة العمرية ما بني 

( الذين قد يقومون بالعمل  اعامً  10إيل  30)

التطوعي االفرتايض للتخلص من الروتني الناتج 

الفئة العمرية  ما بني من أعامهلم الرسمية ، يليهم 

 50ثم الفئة العمرية )من   ،(اعامً  50 إىل 10)

 فأكثر(.

أوضحت معطيات الدراسة حول متغري احلالة  -

االجتامعية أن معظم القائمني بالعمل التطوعي 

االفرتايض متزوجني، حيث بلغت نسبتهم أكثر من 

رباع حجم العينة، وقد يرجع ذلك إىل أثالث 
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جتاه األرسة واملجتمع، يليهم  إحساسهم باملسؤولية

قل من ربع حجم أالعزاب الذين بلغت نسبتهم 

 العينة.

التعليمي  ىبينت معطيات الدراسة ارتفاع املستو -

ن غالبية إللقائمني بالعمل التطوعي، حيث 

املبحوثني عينة الدراسة حاصلني عىل الشهادة 

إىل  امعية، وقد يرجع ذلكاجلاجلامعية، وفوق 

بالعمل التطوعي االفرتايض أمهية تفهم القائم 

اكتساب ثقافة العمل التطوعي االفرتايض يف ظل 

 اجلوائح الصحية.

أظهرت معطيات الدراسة حول متغري احلالة  -

الوظيفية أن ما يزيد عن نصف حجم العينة يعمل 

بالقطاع احلكومي، وقد يرجع اهتاممهم بثقافة 

ة العمل التطوعي االفرتايض إىل رغبتهم يف مشارك

الدولة يف تفعيل اإلجراءات االحرتازية، وحتقيق 

االستفادة من خالل تفعيل ثقافة العمل التطوعي 

إليه املؤسسة  ىاالفرتايض حول اهلدف الذي تسع

سواء صحية أو تعليمية أو غريها، يليهم العاملني 

 بالقطاع اخلاص، ثم القائمني باألعامل احلرة.

بينت معطيات الدراسة أن أكثر من ثلث حجم  -

ألف  95العينة حيصل عيل دخل شهري يزيد عن )

 90ريال(، يليهم احلاصلني عيل دخل شهري من )

دخل  ثم احلاصلني عىل ،ألف ريال( 95إىل  آالف

ريال(، وقد  آالف 90 إىل آالف 6شهري من )

اشتغاهلم بالعمل  إىليرجع ارتفاع دخلهم 

القيام بالعمل  عىلشجع منسوبيه احلكومي الذي ي

التطوعي االفرتايض يف ظل الظروف احلالية، من 

خالل توظيف جهودهم البرشية واملادية لتخطي 

 اجلائحة.

أوضحت معطيات الدراسة أن أكثر من ثالث  -

رباع حجم العينة يقطنون املدن، يف حني أن أقل أ

، وقد يرجع ىمن ربع حجم العينة يعيشون يف القر

أن غالبية أفراد العينة من العاملني بالقطاع  إىلذلك 

توافر  احلكومي املستقرين باملدينة، مما يؤدي إىل

وتعدد املناشط التي  املجاالت،اإلمكانات وتنوع 

يمكن من خالهلا القيام بالعمل التطوعي 

 االفرتايض، ونرش ثقافته.

 
 :حتليل أسئلة دليل املقابلة للمبحوثني-ب 

املبحوثني لعينة الدراسة  جاءت معظم استجابات -

يف رأيك كيف انترش العمل " التساؤل"حول 

 التطوعي االفرتايض يف ظل جائحة كورونا؟

انترشت ثقافة العمل التطوعي االفرتايض من  -

خالل شبكة اإلنرتنت، بسبب توقف العمل 

  .التطوعي امليداين

لقد جلأت للعمل التطوعي االفرتايض، بسبب  -

حاجة القطاعات املختلفة إىل استمرارية الرتابط 

 بينها وبني املستفيدين، 

بسبب جائحة كورونا التي فتحت أبواب التطوع  -

االفرتايض ملساعدة أكرب قدر من املترضرين من 

 هذه اجلائحة.

نتيجة للتوسع يف استخدام اإلنرتنت، وقد يرجع  -

تعدد الربامج االفرتاضية املختلفة، التي ذلك إىل 

ساعدت القائمني بالعمل التطوعي االفرتايض عىل 

 القيام بأعامهلم التطوعية.

نتيجة طول وتعدد فرتات احلظر من وقت ألخر،  -

زيادة التباعد االجتامعي وحماولة  إىل ىمما أد

الوصول للمترضرين من اجلائحة عىل أوسع نطاق 

 ىبية تطلعاهتم يف شتيف أماكن تواجدهم وتل

 املجاالت.

وقد يرجع ذلك إىل أن جائحة كورونا أعاقت  -

القيام بالعمل التطوعي الفعيل باملجاالت املختلفة 

فنتج عنها وجود العمل التطوعي االفرتايض عن 

ليحل حمل العمل التطوعي  ،طريق شبكة اإلنرتنت

ا ساعد يف انتشارها التقليدي يف حتقيق أهدافه، أيًض 

كان  ذيازات الشديدة ووقت الفرا  الاالحرت

 يف فرتة من الفرتات. اموجودً 

ما  "جاءت معظم إجابات املبحوثني حول -

العمل التطوعي االفرتايض الذي قمت به يف ظل 

 "جائحة كورونا؟
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ا تثقيف صحي عن جائحة كورونا افرتاضيً -

وكيفية محاية الشخص واملجتمع من اإلصابة 

ندوات، وورش عمل بالفريوس من خالل عمل 

للتوعية، وإرسال النصائح الطبية عن طريق 

 وسائل التواصل.

التقيص الوبائي للمصابني باملرض، وذوهيم -

 ا.من خالل مركز الطب الوقائي افرتاضيً 

ا املشاركة يف تقديم العون افرتاضيً  -

للمؤسسات اخلريية لتقديم املساعدة للفقراء 

 ورعايتهم.

رات النفسية عن طريق االستشا ناإلجابة ع-

 الربامج االفرتاضية.

عداد حمتوى لعروض طالبية إاملشاركة يف -

 توجيهية حول املخاطر االجتامعية جلائحة كورونا.

تفعيل أنشطة اجلمعيات اخلريية عن طريق -

 اإلنرتنت.

ا للمصابني تقديم الدعم النفيس افرتاضيً -

 وذوهيم وتأهيلهم للتعامل مع املرض.

عمالء اجلمعيات اخلريية إىل كيفية رشاد إ-

احلصول عىل اخلدمات التي تقدمها اجلمعية بشكل 

ا ملظاهر التباعد ا عن التجمعات وتطبيقً منظم بعيدً 

 االجتامعي.

وقد يرجع ذلك إىل انتشار ثقافة العمل 

ـ التطوعي االفرتايض عند املتطوعني التقليديني 

للتغلب عىل ظروف احلظر والتباعد  ـ اأيًض 

ا االجتامعي يف ظل جائحة كورونا واستمرارً 

لتحقيق األهداف املنشودة يف بعض القطاعات 

 احليوية املتأثرة باجلائحة.

جاءت معظم استجابات املبحوثني حول  -

يف أي جمال قدمت هذا العمل يف ظل  "التساؤل 

 "الظروف احلالية؟

ريف باملراكز املجال الصحي، يف التع-

  .الصحية، جمال اإلرشاد الصحي

الطب النفيس، جمال الصحة العامة، جمال -

 .السالمة واألمن

املجال التعليمي، جمال التدريب والتثقيف، -

 .يف جمال الطبخ

ويتضح من ذلك أن من أكثر مظاهر انتشار 

ثقافة العمل التطوعي االفرتايض يف جمال الصحة 

يوضح أهنام من أكثر وجمال التعليم مما قد 

 القطاعات ترضرًا بجائحة كورونا.

جاءت معظم استجابات املبحوثني عينة  -

ما الوسائل التي  "الدراسة حول التساؤل

استخدمتها للقيام بالعمل التطوعي يف ظل 

 "كورونا؟

 اهلاتف املحمول.-

 الكمبيوتر املحمول.-

 الكمبيوتر املكتبي.-

ة أفراد العينة وقد يرجع استخدام غالبي    

للكمبيوتر املكتبي واملحمول إىل أهنم قاموا 

بدورات وورش عمل تطوعية افرتاضية، تضم 

خاصة يف املجالني  ،ا من املستفيدينكبريً  اعددً 

الصحي والتعليمي، كام أنه يوفر الكثري من 

املجهود العضيل واالنتقال من مكان آلخر 

ويوفر نسانية، اإلللوصول إىل املحتاج للمساعدة 

مل  ،املجتمع أبناء منعدد أكرب إىل وصول الفرصة 

من خالل الوسائل من املمكن الوصول إليهم يكن 

 التقليدية للتطوع.

جاءت معظم استجابات املبحوثني حول  -

 "ما اجلمهور املستهدف من هذا العمل؟ "التساؤل

 أن مجهور املستفيدين هم:

 مقدمي اخلدمات الصحية.-

 خمالطيهم.مصابو كورونا و-

 مجيع أفراد املجتمع.-

 ن.ئون املبتدون واملوظفوالطالب واخلرجي-

 ن بالشؤون الصحية.واملهتم-

 الدخل املنخفض. وصغار العامل وذو-

وقد يرجع االهتامم بصغار العامل وذوي  

الدخل املنخفض إىل حالة اإلغالق التي تسببت هبا 

جائحة كورونا لعدم احتامل حصوهلم عىل دخل يف 
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 ،املناطق املغلقة بنسبة تصل إىل أكثر من الضعفني

مقارنة بغريهم من العاملني بالقطاعات احلكومية 

والعاملني بالقطاع اخلاص، كام قد يرجع االهتامم 

بمقدمي اخلدمات الصحية ومصايب كورونا 

وخمالطيهم من خالل تقديم دورات تدريبية 

للمتطوعني عن أساسيات الوقاية من اجلائحة 

 وسبل االعتناء باملصابني.

حول العمل جاءت معظم أراء املبحوثني  -

التطوعي األنسب للظروف احلالية كام جاء 

 ،يف رأيك أهيام أنسب للظروف احلالية "بالتساؤل

العمل التطوعي االفرتايض أم العمل التطوعي 

 كااليت: "التقليدي .. وملاذا؟

ا. بعض جوانب التطوع تتطلب ن معً ااالثن-

 خر مرن ويقبل االثنان.واآل ،عمل تطوع تقليدي

ا لتحقيق طوعي االفرتايض طبعً العمل الت-

 التباعد االجتامعي واإلجراءات االحرتازية.

األنسب االفرتايض مع العلم أن االثنني -

 مهمني.

االفرتايض إال إذا اقتضت الرضورة -

 للتقليدي.

االفرتايض حتى تنتهي اجلائحة أسهل -

 وأرسع.

 االفرتايض...بسبب اإلجراءات االحرتازية.-

 ا عىل سالمة اجلميع.اظً االفرتايض حف-

ويتضح من إجابات املبحوثني أن العمل 

التطوعي االفرتايض قد يكون األنسب للظروف 

التي متر هبا البالد من جائحة كورونا نتيجة ملا حيققه 

من قواعد التباعد االجتامعي لتقليل انتشار 

العدوي، وملا يتميز به العمل التطوعي االفرتايض 

مان واملكان للمتطوعني عرب من تذليل لعقبات الز

 وسائل التواصل االفرتاضية، فهو يعد داعاًم 

ا لتعزيز  للعمل التطوعي امليداين، ومساندً ومكماًل 

رسالته من خالل االستفادة من عدد أكرب من 

 رشائح املجتمع الراغبة يف ممارسة العمل التطوعي.

تعددت استجابات املبحوثني حول التساؤل  -

االستفادة من قيامكم بالعمل  يف رأيك ما أوجه "

التي  "التطوعي االفرتايض يف ظل جائحة كورونا؟

 جاءت كااليت:

زيادة الرتابط بيني وبني أفراد املجتمع -

وتكوين عالقات اجتامعية جديدة وتكوين 

 صداقات وتعزيز املهارات االجتامعية.

، العمل اخلريي وخدمة الدين والوطن أواًل -

احلجر املنزيل بعمل اخلري، وملء أوقات الفرا  و

 احلاجة لساعات تطوعية.

نرش الوعي وإعادة التوازن النفيس للتغلب -

 عىل مضاعفات اجلائحة.

املسامهة يف خدمة املجتمع والتواصل مع -

 املجتمع املحيل.

استغالل أكرب قدر من الوقت يف خدمة  -

 الناس لإلحساس باملسؤولية االجتامعية جتاههم.

 اإلرشاد بطريقة حديثة.الدعوة و-

 خرين.كسب تقدير واحرتام اآل-

زيادة الرتابط  املتطوعني إىليرجع اجتاه وقد    

العمل اخلريي ببينهم وبني أفراد املجتمع، والقيام 

وخدمة الدين والوطن لشعورهم باالنتامء 

ملجتمعهم، وإحساسهم باملسؤولية جتاهه، 

 واإلسهام يف جتاوز خطر هذه اجلائحة.

 

 "جاءت معظم استجابات املبحوثني حول  -

يف رأيك هل انترشت ثقافة العمل التطوعي 

االفرتايض يف ظل الظروف احلالية أم ال ... 

 كااليت: "وكيف؟

نعم، رغبة باملساعدة يف ظل اجلائحة أحد -

ا انتشار وسائل األسباب النتشارها، وطبعً 

التواصل االجتامعي جعلت للعمل التطوعي 

 بعات.منصة للمتا

نتيجة جلائحة كورونا التي جعلت  ،نعم-

املجتمع يامرس أعامله عن بعد فأصبح أيضا العمل 

 التطوعي يامرس عن بعد.
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ونجد الكثري من املتطوعني يتسابق  ،نعم-

ألخذ دورات ليكون عىل أتم االستعداد يف تلبية 

 احتياجات املترضرين.

نعم، عن طريق الرتويج هلا عرب وسائل -

 التواصل.

انترش ولكن بنسب قليله الن الكثري من  ،نعم-

 الناس ال يستوعبها.

 لسهولتها ومرونتها. ،نعم-

ويتضح من إجابات املبحوثني أنه قد يرجع 

ثورة  انتشار ثقافة العمل التطوعي االفرتايض إىل

املعلومات والتواصل التي ترافقت مع ظهور شبكة 

 :مثل ،ومنتدياهتا اإلنرتنت، واملواقع اإللكرتونية،

فيس بوك، وتوتري، ويوتيوب، ومع جائحة كورونا 

بت القيام بالعمل التطوعي التقليدي التي صعّ 

ى نتيجة لإلجراءات االحرتازية ملنع تفيش العدو

 احتميً  اصبح اللجوء للتطوع االفرتايض أمرً أ

ليكون مكماًل للعمل التطوعي التقليدي للوصول 

لتواصل مع فئات لقدر أكرب من املجتمع، ول

املجتمع الذين يصعب الوصول إليهم بطرق 

 التطوع التقليدية.

كام جاءت بعض استجابات املبحوثني بأن 

ثقافة العمل التطوعي االفرتايض مل تنترش حلداثتها 

 ونقص املعلومات عنها.

 "جاءت غالبية استجابات املبحوثني حول  -

يف رأيك كيف يسهم العمل التطوعي االفرتايض 

 :كااليت "تطبيق التباعد االجتامعي؟يف 

عن بعد والوصول  همن خالل وجود-

للجمهور املستهدف يف أماكن وجودهم، ويف 

 أوقات مناسبة لظروفهم.

التقليل من احلضور إىل مقرات ورش -

ىل إاألعامل، وما يسبقها من جتهيزات وترتيبات و

 خره.آ

ا يعمل من بعد ويف  منزله ألن اجلميع تقريبً -

 فيسهم بشكل كبري ىف تقليل اإلصابة بالوباء.

 من خالل تقليل االختالط، والتجمعات.-

 يقدم اخلدمة عن بعد دون جتمعات.-

ويتضح من استجابات املبحوثني أن العمل 

التطوعي االفرتايض يسهم يف تطبيق التباعد 

االجتامعي، وقد يرجع ذلك ملامرسة العمل 

وعي عن بعد، مما يقلل فرص انتشار العدوي، التط

فإن تطبيق التباعد االجتامعي ساهم يف توسيع 

العمل التطوعي من خالل استثامر أوقات 

املتطوعني، ومهاراهتم، وتوظيفها عن بعد يف خدمة 

املجتمع من خالل تدشني العديد من املبادرات 

واحلمالت التطوعية االفرتاضية حسب املكان 

 ذي يتناسب معهم دون أي قيود.والزمان ال

يف  "جاءت معظم استجابات املبحوثني حول  -

رأيك أي الربامج االفرتاضية أكثر فاعلية قد 

استخدمتها يف القيام بالعمل التطوعي االفرتايض 

 كاأليت: "يف ظل جائحة كورونا؟

 برنامج الواتس اب.-

منصات زووم وبرامج األوفيس ووسائل -

 التواصل االجتامعي.

 برنامج ميكروسوفت وبرنامج زووم.-

 برنامج الفيسبوك وتوتري.-

وقد يرجع ذلك إىل تعدد املنصات     

االفرتاضية التي يمكن من خالهلا نرش ثقافة العمل 

التطوعي االفرتايض يف ظل اجلوائح الصحية عامة 

 وجائحة كورونا بصفة خاصة.

يف  "جاءت معظم استجابات املبحوثني حول  -

االستفادة من   عىلقبااًل إلفئة األكثر رأيك ما ا

برامج العمل التطوعي يف ظل جائحة كورونا 

 كااليت:  ")الذكور أم اإلناث(  .. وملاذا؟

الذكور ألهنم أكثر قدرة عىل التحرك يف أي -

 ي وقت.أمكان و

ا بالعمل فئة الذكور ألهنم األكثر اهتاممً -

 التطوعي.

ثر من الذكور بسبب وقت الفرا  لديه أك-

 النساء.
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 مع الربامج الذكور ألهنم أكثر تعاماًل -

 االفرتاضية املختلفة.

الذكور لقدرهتم عىل احلصول عىل أي -

 دورات افرتاضية.

وقد يرجع إقبال الذكور لالستفادة من برامج 

ا لطبيعة العمل التطوعي االفرتايض نظرً 

وخصوصية املجتمع السعودي مما قد يوفر فرص 

 أكثر من اإلناث.أكرب للذكور 

تنوعت استجابات املبحوثني حول التساؤل  -

أثناء القيام يف الصعوبات التي واجهتكم  ما“

 "بالعمل التطوعي االفرتايض، أو الرشوع به

 فبعض املبحوثني قابلتهم بعض الصعوبات مثل:

 صعوبات خاصة بشبكة اإلنرتنت.-

بعض الربامج االفرتاضية ال تستطيع تلبية -

 وقت املناسب لغالبية اجلمهور املستهدف.رغبة ال

كثرة املتقدمني للعمل التطوعي مما ال يوفر -

 للبعض الفرصة لتقديم اخلدمة.

 :مثل ،صعوبة تطبيق بعض أنواع التطوع-

 والكشف املبكر. ،تطبيق بعض الفحوصات

لية التقديم يف املجاالت آجهل الكثري ب-

 التطوعية.

ريب املتطوعني عدم توافر برامج خاصة لتد-

 قبل القيام بالعمل التطوعي االفرتايض.

عدم وجود حوافز مادية أو معنوية من قبل -

مؤسسات العمل التطوعي تشجع الشباب عىل 

 املشاركة.

قر عدد من املبحوثني بعدم وجود أي أكام 

وقد  ،أثناء القيام بالعمل التطوعييف صعوبات 

يرجع إقرار بعضهم بعدم وجود أي صعوبات 

نتيجة لقدرة املتطوعني عىل التواصل الفعال 

والقدرة عىل اختيار الوقت املناسب لتقديم األعامل 

التطوعية االفرتاضية، أيضا نتيجة حصوهلم عىل 

األعامل بالعديد من الربامج التدريبية اخلاصة 

 التطوعية االفرتاضية.

 

سبل  "تعددت استجابات املبحوثني حول  -

االفرتايض يف ظل اجلوائح  القيام بالعمل التطوعي

 "الصحية

التوعية بأمهية العمل التطوعي عن طريق -

شبكات التواصل االجتامعي خاصة توتري وسناب 

 شات.

تنوع املادة واملتخصصني الذين يقومون بمثل -

 هذه العمل. 

عقد دورات وورش عمل حول العمل -

التطوعي االفرتايض يف ظل اجلوائح الصحية 

 وغريها.

 ،املتطوعني وتوفري احلاجات األساسية دعم-

توفري شهادات معرتف هبا ومثل اإلنرتنت وغريها، 

 يف مجيع القطاعات ليستفيد منها املوظف.

تكثيف الوسائل والطرق املستخدمة -

 والتدريب أكثر عىل برامج التعليم عن بعد 

توفري برامج ومنصات خاصة بالعمل -

 التطوعي لسهولة التواصل.

املجتمع بالعمل التطوعي االفرتايض  تعريف-

 وتشجيعهم عىل القيام به

عقد دورات تدريبية للمرشفني عىل العمل -

 التطوعي االفرتايض خاصة باملجال الصحي.

ويتضح من ذلك حرص املتطوعني عىل ممارسة 

 العمل التطوعي االفرتايض من خالل االعتامد عىل

تطوعي أحدث أساليب املامرسة املبتكرة بالعمل ال

االفرتايض من أجل التشجيع عىل القيام هبذا 

أكمل وجه ملواجهة الظروف الطارئة  العمل عىل

 جلائحة كورونا.

 

 : النتائج:عارًشا

بينت نتائج الدراسة احلالية أن ما يقرب من ثلث  -

 20حجم العينة الذين  ترتاوح أعمراهم ما بني )

وهم  فئة الشباب  األكثر  م(عا 30اقل من  إىل

ا بالعمل التطوعي االفرتايض ، وقد يرجع قيامً 

أن الشباب لدهيم اجتاه إجيايب نحو العمل  ذلك إىل
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التطوعي االفرتايض بدافع اكتساب املعارف 

، كام تبني من نخرياجلديدة والتعرف عىل اآل

نتائج الدراسة أن معظم القائمني بالعمل 

تزوجني، حيث بلغت التطوعي االفرتايض من امل

نسبتهم أكثر من ثالث أرباع حجم عينة الدراسة، 

 ؛ا ارتفاع املستوي التعليمي للمبحوثنيأيًض 

الشهادة اجلامعية  فغالبية املبحوثني حاصلني عىل

تفهم القائم  وفوق اجلامعية، وقد يرجع ذلك إىل

بالعمل التطوعي االفرتايض أمهية اكتساب ثقافة 

ايض يف ظل اجلوائح العمل التطوعي االفرت

الصحية، كام أظهرت نتائج الدراسة أن ما يزيد 

عن نصف حجم العينة يعملون بالقطاع احلكومي 

ويليهم العاملني بالقطاع اخلاص وهذا قد يرجع 

 ىاهتاممهم بثقافة العمل التطوعي االفرتايض  ملد

إدارهتا  مواجهة اجلوائح وقدرهتم عىل قدرهتم عىل

الوعي والرتتيب  بشكل منظم قائم عىل

واالستعداد لكيفية الترصف وقت هذه اجلوائح 

 خاصة جائحة كورونا.

أظهرت النتائج انتشار ثقافة العمل التطوعي   -

االفرتايض من خالل شبكة اإلنرتنت وقد يرجع 

أن جائحة كورونا أعاقت القيام بالعمل  ذلك إىل

التطوعي الفعيل باملجاالت املختلفة، فنتج عنها 

مل التطوعي االفرتايض عن طريق وجود الع

شبكة اإلنرتنت، ليحل حمل العمل التطوعي 

ا بسبب أيًض  ،التقليدي يف حتقيق أهدافه

اإلجراءات االحرتازية الشديدة، ووقت الفرا  

 .يف فرتة من الفرتات االذي كان موجودً 

أوضحت النتائج أن معظم األعامل التطوعية   -

كانت أبرزها االفرتاضية التي قام به املبحوثني 

ا، التثقيف الصحي عن جائحة كورونا افرتاضيً 

وإقامة الندوات وورش العمل للتوعية عن خماطر 

ا التطوع يف جماالت التعليم جائحة كورونا، أيًض 

نتيجة التأثري السلبي جلائحة كورونا عىل 

ا للتباعد االجتامعي املطلوب املتعلمني، وحتقيقً 

، فقد بينت نتائج الدراسة ىلتفادي تفيش العدو

ا بجائحة كورونا هي املجال أن أكثر املجاالت تأثرً 

 الطبي واملجال التعليمي.

أوضحت نتائج الدراسة أن غالبية أفراد العينة  -

استخدموا الكمبيوتر املكتبي واملحمول أثناء 

قيامهم بإعطاء دورات وورش عمل تطوعية 

 قليل منالليس ب اافرتاضية، حيث تضم عددً 

خاصة يف املجالني الصحي  ،املستفيدين

والتعليمي، كام أن هذه الوسائل توفر الكثري من 

ساعدة ملالوقت واجلهد للوصول إىل املحتاج 

عدد ممكن إنسانية، وتوفر فرصة الوصول أكرب 

يف اإلمكان الوصول املجتمع مل يكن أفراد من 

 من خالل الوسائل التقليدية للتطوع.إليهم 

ئج أن أكثر فئة استفادت من العمل أظهرت النتا  -

التطوعي االفرتايض كانت فئة  صغار العامل 

ووذوي الدخل املنخفض واملصابني بفريوس 

كورونا وخمالطيهم،  وقد يرجع االهتامم بصغار 

العامل وذوي الدخل املنخفض إىل حالة اإلغالق 

التي تسببت هبا جائحة كورونا، لعدم احتامل 

ناطق املغلقة بنسبة تصل حصوهلم عىل دخل يف امل

إىل أكثر من الضعفني مقارنة بغريهم من العاملني 

 ،بالقطاعات احلكومية والعاملني بالقطاع اخلاص

كام قد يرجع االهتامم بمقدمي اخلدمات الصحية 

ومصايب كورونا وخمالطيهم من خالل تقديم 

دورات تدريبية للمتطوعني عن أساسيات الوقاية 

 عتناء باملصابني.من اجلائحة وسبل اال

أوضحت النتائج املتعلقة بالعمل التطوعي   -

األنسب يف ظروف جائحة كورونا أن العمل 

التطوعي االفرتايض قد يكون األنسب للظروف 

نتيجة ملا حيققه من قواعد  ؛التي متر هبا البالد

التباعد االجتامعي لتقليل انتشار العدوي، وملا 

 من تذليل يتميز به العمل التطوعي االفرتايض

لعقبات الزمان واملكان للمتطوعني عرب وسائل 

 التواصل االفرتاضية.

أظهرت النتائج املتعلقة حول أوجه االستفادة من   -

رغبة العمل التطوعي االفرتايض ملعظم املبحوثني 
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زيادة الرتابط بينهم وبني أفراد يف املتطوعني 

العمل اخلريي وخدمة الدين باملجتمع، والقيام 

ن، لشعورهم باالنتامء ملجتمعهم، والوط

وإحساسهم باملسؤولية جتاهه واإلسهام يف جتاوز 

 خطر هذه اجلائحة.

أظهرت النتائج أن غالبية املبحوثني أقروا بانتشار   -

ثقافة العمل االفرتايض يف ظل جائحة كورونا 

ولكن بمعدالت متفاوتة يف القطاعات املختلفة، 

تعليم، كام أقر ويأيت عىل رأسها قطاعي الصحة وال

غالبيتهم أن العمل التطوعي االفرتايض يسهم يف 

تطبيق التباعد االجتامعي من خالل ممارسة العمل 

التطوعي عن بعد، مما يقلل فرص انتشار 

 العدوي.

أوضحت نتائج الدراسة تعدد املنصات   -

االفرتاضية التي يمكن من خالهلا نرش ثقافة 

 –اب  العمل التطوعي االفرتايض مثل )واتس

زووم( يف ظل اجلوائح الصحية عامة  –توتري 

 وجائحة كورونا بصفة خاصة.

أظهرت نتائج الدراسة إقبال الذكور لالستفادة  -

ا من برامج العمل التطوعي االفرتايض نظرً 

مما قد  ،لطبيعة وخصوصية املجتمع السعودي

 أكرب للذكور أكثر من اإلناث. ايوفر فرًص 

عوبات التي اختلفت االستجابات حول الص -

أثناء القيام بالعمل يف واجهت املبحوثني 

التطوعي، فالبعض منهم واجهتهم عدد من 

املشكالت كانت أمهها املشكالت التقنية، 

خر مل واملشكالت املرتبطة باإلنرتنت، والبعض اآل

ا لقدرة املتطوعني عىل تواجهه أي مشكالت نظرً 

التواصل الفعال، والقدرة عىل اختيار الوقت 

ناسب لتقديم األعامل التطوعية االفرتاضية، امل

ا نتيجة حصوهلم عىل العديد من الربامج أيًض 

 األعامل التطوعية االفرتاضية.بالتدريبية اخلاصة 

أوضحت نتائج الدراسة املتعلقة بسبل القيام  -

بالعمل التطوعي االفرتايض يف ظل اجلوائح 

الصحية أن من أمهها التوعية بأمهية العمل 

ي عن طريق شبكات التواصل االجتامعي التطوع

خاصة توتري وسناب شات، و عقد دورات 

وورش عمل حول العمل التطوعي االفرتايض 

يف ظل اجلوائح الصحية وغريها ودعم املتطوعني 

مثل اإلنرتنت  ،وتوفري احلاجات األساسية

وغريها ، وتوفري شهادات معرتف هبا يف مجيع 

وتكثيف  القطاعات ليستفيد منها املوظف،

الوسائل والطرق املستخدمة والتدريب أكثر عىل 

برامج التعليم عن بعد، وقد يتضح من ذلك 

ممارسة العمل التطوعي  حرص املتطوعني عىل

حدث أساليب  أاالفرتايض من خالل االعتامد عىل

املامرسة املبتكرة بالعمل التطوعي االفرتايض من 

كمل أ أجل التشجيع عيل القيام هبذا العمل عىل

 وجه ملواجهة  الظروف الطارئة جلائحة كورونا.

 :احلادي عرش: التوصيات

توصلت الدراسة ملجموعة توصيات يمكن 

تية باململكة العربية اجلهات اآل توجيهها إىل

 : يالسعودية وه

 الثقافة وزارة – الصحة وزارة –وزارة التعليم 

مؤسسات املجتمع املدين ومجعيات  مجيع –

 الثالث ومؤسسات القطاع

رضورة إبراز ثقافة العمل التطوعي  -

االفرتايض وقيمته باملجتمع السعودي، 

من خالل تكثيف الندوات وورش 

العمل االفرتاضية وبالتعاون مع 

 مؤسسات الدولة املختلفة.

اإلسهام يف تدريب املتطوعني وإكساهبم  -

املهارات الالزمة لتفعيل ثقافة العمل 

ائح التطوعي االفرتايض يف ظل اجلو

الصحية الطارئة ومتكينهم من اإلسهام 

يف التغري االجتامعي اإلجيايب والتنمية 

 املنشودة.

القيام بإنشاء املزيد من املنصات  -

االفرتاضية اخلاصة بالعمل التطوعي 
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حتقيقا لالجتاهات التنموية والتطورية 

 م.2030ا لرؤية اململكة وفقً 

االستفادة من الكوادر العلمية املؤهلة  -

للقيام بالعمل التطوعي االفرتايض يف 

خمتلف التخصصات ملواجهة جائحة 

 كورونا.
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دراسة  ،التجارية بني شباب اجلامعات اخلاصةالعوامل االجتامعية ذات العالقة باستهالك العالمات 

 من طلبة جامعة النهضة، بني سويفميدانية عىل عينة 

 حسن أمحد حسن أبو زيد

 ، عامدة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد، جامعة امللك فيصلاملساعدأستاذ علم االجتامع 

 هـ(91/1/9442 هـ، وقبل للنرش يف4/3/9442 )قدم للنرش يف

  

 .العالمات التجارية، املكانة، االستهالك، الرمزية، التفرد املفتاحية:الكلامت 

يتمثل موضوع الدراسة احلالية يف دراسة العالمات التجارية من منظور اجتامعي ومتثلت أهداف  :البحث ملخص

الدراسة يف التعرف عىل مفهوم العالمات التجارية، ويف اإلجابة عن بعض التساؤالت التي تتعلق بالعوامل املؤثرة يف 

العينة، واعتمدت الدراسة عىل املقابلة استهالك العالمات التجارية. واستخدم الباحث منهج املسح االجتامعي ب

املتعمقة كأداة جلمع البيانات من املبحوثني. وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها أن استهالك العالمات التجارية 

يرتبط بالرغبة يف احلصول عىل املكانة االجتامعية، وأن السعي نحو التفرد والتميز عن اآلخرين كان دافًعا الستهالك 

مات التجارية، وكللك ما تتمتع ب  العالمات التجارية من جودة كان من عوامل استهالكها، وكللك الرمزية العال

 .التي تتسم هبا العالمات كانت من العوامل الدافعة الستهالكها فهي ترمز للمكانة االجتامعية وللثروة
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Abstract: This study is an attempt to look at trademarks from a social perspective. It aims to identify the concept 

of trademarks and answer a number of questions related to the factors which tend to have some impact on the use 
of trademarks. To do so, a sample social survey method and an in-depth interview were used as tools to collect 

data from the participants. The discussion of the results and the analysis of the data used in this paper indicated 

that the use of trademarks was mainly attributed to a desire to obtain a social status and a motivation to pursue 
uniqueness and distinction from others via the use of trademarks. It also showed that the quality of trademarks as 

well as the symbolism that characterized the brands were the driving factors behind trademarks consumption, as 

this tends to symbolize social status and wealth. 
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  :مقدمة

ال -يف املجتمعات املتقدمة والنامية  أصبح االستهالك  

ثل  ،نشاًطا مركزًيا -يام استهالك السلع غري الرضوريةس   ومت 

األشياء املسَتهلكة ما جياوز قيمتها ووظائفها املادية، فهي متثل 

هو ف ؛عىل بناء اهلويات الفردية واالستهالك يعمل .قيمة رمزية

واد وقد اكتسبت امل .نشاط اجتامعي عىل مر التاريخ

واملنتجات املامثلة طرًقا خمتلفة الستهالكها، ومعاين رمزية 

–لالستمتاع، ولكن - فقط –فالناس ال يستهلكون  ؛متنوعة

ذهب  ،ويف هلا اإلطار .هويتهم لتحديد -أيًضا

إىل أن االستهالك ال ينبغي أن  ( Baudrillardبودريالرد)

ية نظرية االحتياجات، ولكن عىل أساس نظر فهم يف ضوءي  

 –فاستهالك السلع ال يستجيب  ؛املنفعة االجتامعية وأمهيتها

لوظيفة  -أيًضا–الفردية، ولكن  املاديةلالحتياجات  - فقط

 .اجتامعية مرتبطة باهليبة واملكانة االجتامعية

وقد ظهرت يف العرص الراهن جمموعات من املستهلكني، 

مت هلم  د  االستهالك دوًرا مركزًيا يف حياهتم، وق   أنامط   أد ت

من السلع، لتمييز أنفسهم عن املجموعات حمددة   أشكال  

وبالرغم من  األخرى من املستويات االجتامعية املختلفة.

: وخصوًصا ،ذلك، ال تزال البحوث عن االستهالك حمدودة

 ،االستهالك الواضحو استهالك العالمات التجارية،

ن إواستهالك املكانة يف األسواق الناشئة ومنها مرص، حيث 

 .جريت يف الواليات املتحدة وأوروباأ  قد غالبية الدراسات 

نسبًيا  قليلة   حاولت دراسات  فقد أما يف األسواق الناشئة، 

 كيفية ظهور االستهالك الواضح واستهالك املكانة، حتديدَ 

 .والعوامل املؤثرة فيهام

اللين  ،د املستهلكني يف األسواق الناشئةومع تزايد عد 

أنفسهم من خالل االستهالك الواضح  نللتعبري عيسعون 

واستهالك املكانة، واستغالل السلع للتعبري عن هويتهم، 

وحماولة اكتساب املكانة من خالل االستهالك، اللي تزامن 

مع ظهور عديد من العالمات التجارية، التي يتم تسويقها 

عالم، ووسائل التواصل ا من خالل وسائل اإلوالرتويج هل

عالن عنها االجتامعي، وربطها بالشخصيات الناجحة، واإل

من خالل نجوم املجتمع يف مجيع املجاالت؛ أضحت 

العالمات التجارية رموًزا للتعبري عن املكانة، وأصبح 

ددات االنتامء الطبقي، ومعياًرا ها واستهالك  امتالك   ها من حم 

  ملجتمع.للثراء يف ا

ومنل ستينيات القرن العرشين فصاعًدا، كان الناس 

ينظرون إىل االستهالك عىل نحو متزايد باعتباره جمااًل 

مرتبطني بالتقاليد،  نهم من حتقيق هوياهتم غريَ مك  مستقاًل، ي  

ويف هله  .أو الظروف االجتامعية، أو املؤسسات االجتامعية

ّسد وصفاٍت كانت العالمات التجا ،البيئة اجلديدة رية ُت 

م صطنعة من ِقبل جهات التسويق حول كيفية عيش الناس 

حلياهتم، ومل يرفض املستهلكون السلع ذات العالمات 

 ,Holt). بل أصبحت أكثر مركزية يف حياهتم ،التجارية

2002)  
أظهرت دراسات عديدة أن االستهالك الواضح هو قد و

أن املستهلكني وسيلة إلعالم اآلخرين بالصورة اللاتية، و

جيد كام يعتربون ممتلكاهتم تأكيًدا وامتداًدا لصورهتم اللاتية، 

األفراد طريقة للتعبري عن أنفسهم من خالل اختيار العالمات 

 Souiden et)شخصياهتم. سامتالتجارية، التي تتطابق مع 

al., 2011)  
، Bourdieu بورديو) كلٌّ من: وقد عرب عن ذلك

من خالل  (؛Douglas دوجالسو، Isherwood دووارشو

لعالقات ل االنظر الستهالك السلع باعتباره يصنع خطوطً 

اإلشباع  - فقط–االستهالك ليس  من دفاهلف ؛االجتامعية

املادي، وإنام ي ستخدم لرسم الفوارق االجتامعية بني األفراد 

إىل  Baudrillard)بودريالرد (ذهب قد و(. 2092)الكرايت، 

اللي يغلي  اإلعالم بوسائل  - ستهالكأن التهافت عىل اال

جعل من أفراد املجتمع الصغار والكبار حيددون قد  -املختلفة

وجودهم ويدركون أنفسهم فقط من خالل االستهالك، ومن 

خالل املمتلكات الشخصية التي حتدد مكانتهم الطبقية. 

  .(2094، )سطوطاح

يق، ويربط املستهلكون العالمات التجارية العاملية بالرب

واهليبة، واملكانة العالية، والنجاح، ألهنا مرتبطة بنخبة عاملية 

وتشري الدراسات إىل أن االحرتام اللي حتظى ب  . قوية

الدرجة التي يتم هبا النظر مدى العالمة التجارية يرتبط ب

  Cayla, 2009) &(Roberts للعالمة عىل أهنا عاملية.

بمجلة هارفارد يف مقال ن رش ( Levitt) ليفيت وقد أشار

إىل أن  قد نشأ  "عوملة األسواق"بعنوان  9183 لألعامل عام

 ويتعني عىل .سوق  عاملي للمنتجات واخلدمات املوحدة
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عن طريق  الرشكات استغالل االقتصاديات البسيطة والنمو

فرس الباحثون قد و .بيع منتجات موحدة يف مجيع أنحاء العامل

 تعددة اجلنسيات جيب أنالرشكات م أن :أهنا تعنيبأفكاره 

تعمل عىل توحيد املنتجات والتعبئة والتواصل لتحقيق 

 القاسم املشرتك األدنى، اللي يؤثر بفاعلية عرب الثقافات،

القت الفكرة قد و .وهو ما يشري إىل العالمة التجارية العاملية

، عندما انفتحت من القرن املايض يف الثامنينيات اشعبي  قبواًل 

سواق اخلارجية، بلدان عىل املنافسة يف األمن ال عديد  

وحاولت الرشكات األمريكية واليابانية اخرتاق تلك 

et  (Holt وبرامج تسويق عاملية. بعالمات ُتارية،األسواق 

2004) al., 
 :الدراسة أمهية .9

 الرمزي االستهالك بدراسة االستهالك اجتامع علم اهتم

 ناحيةال من - املنتجات ئنارشا وراء من فالفكرة ودوافع ،

 إىل النظر يمكننا حيث .ملكن امل انعكاس   أننا هو -ةالرمزي

 .شخصيتنا من ممتدة أجزاء أهنا عىل بنا اخلاصة املمتلكات

 عن خالل  من نعرب ،رمزًيا نظاًما ُتسد األشياء وهله

 بيئتنا مع -خالل  من - التواصل ونستطيع شخصيتنا،

 Hetesi, & ronay(P (2016 في . نعيش اللي واملجتمع

 أن إىل (Bastien و)باستن (Kapferer )كابفري وأشار

 الطبقات بناء إعادة يف أساسًيا دوًرا ؤديت الرفاهية

 عنرًصا الرفاهية يعتربون الناس أن :ذلك ويعني .االجتامعية

 )Kapferer يرغبون. كام اجتامعًيا بأنفسهم للتعريف أساسًيا

 2103) Kim, & Zhang in dcite as 2008, Bastien, &

 بغض - املستهلكني معظم أن (Bernthal برينتال) ويرى

 عىل -االجتامعية مكانتهم أو دخلهم مستوى عن النظر

 الفاخرة، املنتجات عىل املال من كبرية مبالغ إلنفاق استعداد

 وتلبية املكانة، استهالك يف املشاركة أجل من وضعهم، لتعزيز

 معظم أن إىل (وسيسك هوسك) ريويش .الشخصية رغباهتم

 ويتبعون متامثلة، معتقدات لدهيم الفاخرة السلع مستهلكي

 al., et (Chan 2015 ) نفس . االستهالكي السلوك

من  ااستخدمت عديدً فوقد استفادت الرشكات من ذلك 

فهي تزيد  ،التقنيات لزيادة األرباح، ومنها العالمة التجارية

من أرباحها عن طريق إنشاء أنواع خمتلفة من االعتامد 

وتصبح العالمة  .ثم استغالهلا عىل العالمات،االجتامعي 

رصيًدا اقتصادًيا للرشكة عندما يعتمد الناس عليها للمسامهة 

يف احلياة االجتامعية، عندما تكون جزًءا ال يتجزأ من املجتمع 

ألهنا  تجارية يف احلياة االجتامعيةوت قبل العالمات ال .والثقافة

توفر لعمالئها فوائد إعالمية وتفاعلية ورمزية حقيقية. 

(Holt, 2006)  
من أن املواقف  (: Mead ميد)ما ذهب إلي   وهلا

حكام واملواقف املختلفة الشخصية للفرد يستوحيها من األ

للمحيطني ب ، فالفرد يشكل صورت  عن نفس  من خالل 

من  -شخاص املحيطني ب ، فاملعاين والرموز تفاعل  مع األ

يتم اكتساهبا من خالل تفاعل  -( Meadميد)وجهة نظر 

فالفرد يضع يف اعتباره وجهة نظر  ؛الفرد مع اآلخرين

 جوفامن)( وذهب 2014لتقييم ذات . )طالبي،  ااآلخرين معيارً 

Goffman) التي  ؛إىل تشبي  احلياة االجتامعية بالفرقة املرسحية

ى من خالهلا املمثلون إىل إقناع اجلامهري بالدور أو يسع

األشخاص يف احلياة إن ف ،وباملثل .هناؤدوالشخصية التي ي

اليومية حياولون إقناع اآلخرين بطبيعتهم اللاتية من خالل 

 (2002)بوتقرابت،  .االستهالك

وبالنظر إىل األمهية االجتامعية التي تنقلها العالمات 

التجارية، فغالًبا ما يطور املستهلكون ارتباطات عاطفية قوية 

بالعالمات التجارية، أو ربام يقعون يف حب العالمات التي 

 (Ahuvia يوفا)هو (Batra برتا)حتقق أهدافهم، كام يرى 

الباحثني من  كثريوبالرغم من اهتامم  (.Bagozzi باجوزي)و

العالمة  مستهلكيبتحديد عديد من العوامل التي تؤثر عىل 

التجارية، إال أن معظمهم ركز عىل املستهلكني يف األسواق 

 ة.املتقدم

Sun,  &(Batra et al., 2012, as cited in, Yang, Lu 
2018)  

فئة الشباب هم الفئة األكثر تأثرًيا يف سوق  ونتيجًة ألن  

ارية الفاخرة، فقد زادت هله الفئة من إنفاقها العالمات التج

 ،عىل السلع الفاخرة مقارنة بأي جمموعة ديموجرافية أخرى

عام  (رونالد بريجر)ويف دراسة قام هبا  .كام يرى هالربت

، وجد أن الشباب يطورون موقًفا إجيابًيا متزايًدا ُتاه 2092

  .االستهالك الفاخر

, 2015)et al. (Schade  
من الدراسات إىل أن فئة الشباب  توصلت عديد  وقد 

وخصوًصا  ،يمثلون أكثر الفئات تأثرًيا يف أسواق االستهالك

أكثر  فئة الشبابومتثل  .استهالك املستلزمات الشخصية

الفئات تأثرًيا عىل قرارت األرسة خصوًصا يف جمال 
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كام أن املستهلكني الشباب ( 2099ل مظف، آ) .االستهالك

رضة للتأث ر برمزية العالمة الواعني بامل ركز هم أكثر ع 

 .Riqueleme et al)(2001 , التجارية، واملشاعر التي تثريها.

وقد سجلت مبيعات العالمات التجارية لألحلية 

 43.7قدره ممجايل مبيعات إ 2020عام  -فقط –الرياضية 

وحسب بيانات مؤسسة االحصاءات االمريكية . مليار دوالر

"Statista"  كان نصيب العالمة التجارية نايكي“Nike” 

 (2029)عىل،  مليار دوالر. 23.3

ومما سبق، يتضح أن  العالمات التجارية متثل قطاًعا مهاًم 

يف سوق السلع االستهالكية، تركز علي  الرشكات  العاملية 

الكربى يف تسويق منتجاهتا بأسعاٍر مرتفعة، ويف كثرٍي من 

فيها. كام ي روج هلا من خالل وسائل األحيان يكون مبالًغا 

التواصل االجتامعي ووسائل اإلعالم املختلفة، مستهدفًة فئة 

الشباب، وهم الفئة األكثر استخداًما وتفاعاًل مع هله 

 الوسائل. 

 كربىمن أمهية التجارية ونظًرا ملا يمثل  اقتناء العالمات 

زايد اللي للشباب، وكللك األسعار املرتفعة هلا، واإلنفاق املت

رشائها، ونظًرا ألن العالمات املستوردة متثل ليقوم ب  الشباب 

-اجلزء األكرب يف سوق العالمات يف مرص والوطن العريب 

جنبية تسيطر عىل وقد ذهب بعض اخلرباء إىل أن العالمات األ

ونظًرا ملا يمثل   -سوق العالمات يف مرص من ثلثيما يقرب 

رصي، إذا ما نظرنا إىل ذلك من خطر عىل االقتصاد امل

األسعار املبالغ فيها للعالمات التجارية العاملية، وما ينفق  

لكل  ما سبق، كانت  -الشباب من أجل اقتناء تلك العالمات

 تلك الدراسة التي بني أيدينا. 

 

 .مشكلة الدراسة: 2

يف فهم ما متثل  العالمات التجارية  تتمثل مشكلة الدراسة

العوامل االجتامعية التي ترتبط  ستجالءا اولةللشباب، وحم

باستهالك العالمات التجارية، من وجهة نظر عينة الدراسة 

من شباب اجلامعات اخلاصة. وتتمثل هله العوامل 

االجتامعية يف: الرغبة يف احلصول عىل املكانة، وكلا احلاجة 

إىل التفرد، وقيمة االستعامل التي متثلها العالمات، والرمزية 

ؤدهيا تلك العالمات يف حياة الشباب، ودور األصدقاء التي ت

 يف استهالك العالمات. 

 :الدراسة أهداف .3

 ذات االجتامعية العوامل أهم حتديد إىل الدراسة هتدف

 اهلدف هلا من وينبثق التجارية. العالمات باستهالك العالقة

 ومنها: الفرعية، األهداف من عدد   العام

 املكانة عىل احلصول يف الرغبة عالقة حتديد 

 التجارية. العالمات باستهالك

 عن والتميز التفرد إىل احلاجة عالقة حتديد 

 .التجارية العالمات استهالكب اآلخرين

 التجارية العالمات استعامل قيمة بني العالقة حتديد 

 ها.استهالكو

 رمًزا التجارية العالمات تؤدي  اللي الدور حتديد 

 واملكانة. والثروة للنجاح

 العالمات استهالك يف األصدقاء دور حتديد 

 التجارية.

 

 الدراسة: تساؤالت .4

 التساؤل صياغة تم   السابقة، الدراسة أهداف ضوء يف

 التي االجتامعية لعواملا ما التايل: النحو عىل للدراسة الرئيس

 تتفرع قدو ؟التجارية للعالمات الشباب استهالك يف تؤثر

 اآلتية: التساؤالت ن ع

 املكانة عىل احلصول يف الرغبة بني ةالعالق ما 

 التجارية؟ العالمات استهالكو

 عن والتميز التفرد إىل احلاجة بني عالقةال ما 

 التجارية؟ العالمات استهالكو اآلخرين

 التجارية للعالمات االستعامل قيمة بني عالقةال ما 

 واستهالكها؟

 ةوالثرو للنجاح رموًزا التجارية العالمات متثل هل 

  ؟واملكانة

 العالمات استهالك يف األصدقاء يؤثر هل 

 التجارية؟

 

 الدراسة: مفاهيم .1

  :االستهالك ممفهو .9.1

 قسام،أ أربعة إىل االستهالك )Smith )سميث صنف

 للنمو أسايس الثاين:و .احلياة الستمرار رضوري األول:
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 ارضوري   يسول أسايس، ريغ الثالث:و .الطبيعي واالزدهار

 العرض. حمدود وهو ،تريف الرابع:و .واالزدهار للنمو

2013) Kim, & Zhang in cited as 1776, Smith,( 
 إىل يشري هوو معقدة، اجتامعية ظاهرة واالستهالك

 بقيمة طترتب ال ألسباب اخلدمات أو السلع استهالك

 الواضح، االستهالك :مثل ،للسلع األساسية االستخدام

  .والديني والقهري، دماين،واإل والرمزي،

2013) ,al. et Saltık Arıkan( 
 .باحتياجاهتم للوفاء الناس ب  يقوم اقتصادي نشاط وهو

 أن  عىل االستهالك تصنيف يصعب ،احلداثة بعد ما جمتمع ويف

 من امزيدً  املستهلكون أظهر فقد خالص، اقتصادي نشاط

 إلرضاء نشاط من أكثر ليس فهو ؛االستهالك عملية يف التنوع

 Bae, & (Kang (2016 .األساسية الشخصية احلاجات

إىل لالستهالك يف هله الدراسة، جرائي اإلويشري املفهوم 

شكااًل متعددة من أفنائها، التي تأخل إاالنتفاع بالسلع املادية و

، أو ، أو أحليةً كانت مالبَس أالعالمات التجارية، سواء 

 ، أو غريها من املنتجات.ٍت ، أو ساعاحقائَب 

 

 :املكانة ك. استهال2.1

وآخرون استهالك املكانة  (Eastmanيعرف )ايستامن 

عملية حتفيزية يسعى األفراد من خالهلا إىل حتسني  :بأن 

من خالل االستهالك الواضح  ،وضعهم االجتامعي

للمنتجات االستهالكية التي متنح املكانة وترمز إليها بالنسبة 

  ولآلخرين املهمني املحيطني ب .للفرد 

.( Eastman et al., 1999, as cited in Chan et al., 

2015)  
ويشري استهالك املكانة إىل ميل األفراد إىل البحث عن 

وعادة ما يكون  .اهليبة من خالل اقتناء املنتجات واستهالكها

من االستهالك،  متميز   لدى املستهلكني املهتمني باملكانة نمط  

يتم إعطاء أولوية لرشاء سلع معينة يف املجتمعات التي و

ويف  .تتمتع بمستويات أعىل من النزعة االستهالكية

رموز املكانة، يزداد استهالك  ،املجتمعات االستهالكية

للمكانة، ويصبح املعنى الرمزي  االعالمة التجارية رمزً تظهر و

من السلعة نفسها، فالقيمة  أمهيةً  للعالمة التجارية أكثرَ 

 الرمزية للعالمة التجارية تساعد يف صنع اهلوية.

جرائي الستهالك املكانة إىل استهالك ويشري املفهوم اإل

فراد إىل حتسني مكانتهم منتجات يسعى من ورائها األ

االجتامعية، واكتساب أوضاع اجتامعية جديدة، من خالل 

 ز للمكانة.استهالك سلع حتمل عالمات ُتارية ترم

 

 :الواضح كاالستهال .3.1

أن ( Majumdar مامجدار)و (Chaudhuri شودري)يرى 

تشري إىل جمموعة متنوعة من  كلمة الواضح يف القاموس،

أن  يف  نويضيفا .الالفت للنظر، والبارز :، بام يف ذلكاملعاين

داللة  -بشكل كبري -سياق االستهالك، تكتسب الكلمة 

 ؛تشري إىل االستهالك الرتيف والبلخي للمستهلكني ،خمتلفة

 & Chaudhuri). من أجل تعزيز املكانة االجتامعية

Majumdar, 2006) 
إىل  ؛جرائي لالستهالك الواضحويشري املفهوم اإل

العالمات املرئية بشكل واضح، التي قد متكن  استهالك

هتم االجتامعية، ومحل االتعبري عن رغب :املستهلكني من

  رهتم اللاتية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.صو

 
 :السلع الفاخرة .4.1

التمتع امل كرر، واألناقة،  :يشري مفهوم السلع الفاخرة إىل

قودي )ويرى  .واألشياء املرغوب فيها، ولكن غري الرضورية

Goody أهنا أكثر بكثري من املواد وِصفاهتا، ألهنا حتتوي عىل)

اجتامعية، وهي أعىل مستوى من استهالك السلع التي  معانٍ 

 تعكس اهليبة، وت عد مؤرًشا عىل املكانة والثروة.

Kim 2013) &(Zhang   
عىل أهنا السلع  والسلع الفاخرة يتم تعريفها إجرائًيا،

جيلب  ،عرضها رد استخدامها أوباهظة الثمن، التي يكون جم  

نَتج حيمل عالم. اهليبة للاملك معينة، برصف  ُتارية ةوهي م 

من الناس  حمدودٍ  مكن لعددٍ النظر عن فائدت  الوظيفية، وي  

  استهالك .

 

 :التجارية ة. العالم1.1

عماًل فنًيا،  تصور العالمات التجارية التي حتمل رمًزا

ُتعل املتلقي يستمتع من الناحية الوجدانية واملعرفية، 

ويراوح التأثري ما بني تلقي، يؤثر عىل امل   ،وتعكس شكاًل مجالًيا

غموض الأو الشعور ب ،واالكتشاف والتوقع والتأمل االنفعال

 (2009العالمة. )عرتيس، تلك ُتاه 

والعالمة التجارية الفاخرة هي التي تتجاوز املنفعة  

، باإلضافة إىل ت املالك وصور الوظيفية هلا، وتؤكد عىل مكانة
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ن بالعالمة التجارية اجلودة العالية، ويربط املستهلكون املهتمو

 ،املكانة بصورة العالمة، ويرون أن العالمات باهظة الثمن

 للمكانة ًزاي مكن أن تكون رم ،واملعروفة أكثر من غريها

  واهليبة. العالية

(Siu et al., 2016)  
، : اسمالتجارية بأهنا مريكية العالمةَ اجلمعية األ ف  عر  وت  

هدف  متييز  ما سبق، كل أو مصطلح، أو إشارة، أو خليط من

نتِج ما نتِجون  يقدم  امل  عام   ،السلع أو اخلدمات التي يقدمها م 

 (2008. )الصالح،هااآلخرون من السلع واخلدمات نفس

 :لعالمات التجارية إىل أهنالجرائي اإل ويشري التعريف  

من أجل ملنتَجات ،  االرمز أو الصورة، التي يضعها املنتِج شعارً 

سواء كانت  .املنتجات املامثلة للمنتجني اآلخرينيزها عن يمت

حقائب  هله املنتجات من املالبس، أو اإلكسسوارات، أو

الساعات، أو املجوهرات، أو العطور،  اليد، أو األحلية، أو

، أو غريها من Adidas, Gucci, Swatchمثل: أو غريها 

 املنتجات. 

 

  :إىل التفرد ة. احلاج6.1

بأهنا: وآخرون احلاجة إىل التفرد  Tian) نتيا(فت ر  عَ 

حالة يقوم فيها الشخص بمالحقة العالمات التجارية 

واملنتجات للتعبري عن التفرد، من أجل تطوير صورت  

احلاجة إىل  شكل. وتتهامالشخصية وهويت  االجتامعية وحتسين

االختيار اخلالق،  :تتمثل يف ،التفرد من ثالثة أبعاد سلوكية

ومن منظور سلوك  .شعبي، وُتنب التشاب واالختيار غري ال

مفهوم  ( أنKimم كي)و( Knight نايت)املستهلك، يرى 

حيث يتجنب  ؛احلاجة إىل التفرد يشب  مفهوم عدم املطابقة

املستهلكون االلتزام بقاعدة اجتامعية واضحة، وعندما تكون 

هناك حاجة إىل التفرد، فإن العنارص اجلديدة والنادرة تعمل 

هم لتحديد اإلحساس ملبناء التفرد، ألهنا مصدر  أدواٍت 

et Kim, 20007, as cited in Chan  & (Knight باللات.

, 2105)al. 
رغبة  :لتفرد إىلإىل اجرائي للحاجة ويشري املفهوم اإل

إظهار تفردهم، ومتييز أنفسهم عن اآلخرين؛ من  فراد يفاأل

جات ومنت ،استهالك عالمات ُتارية مميزة وجديدة خالل

ُتنب استهالك من خالل حرصية ال يستهلكها اآلخرون، و

 للتميز عن اآلخرين.  ،العالمات املنترشة بني املستهلكني

 :االستعامل ة. قيم2.1

السامت امللموسة  االستعامل إىل:يشري مفهوم قيمة 

نسانية، أو للسلعة، التي يمكن أن تلبي بعض املتطلبات اإل

وهي الرضا  .ختدم غرًضا مفيًدا ، أو التياملادية االحتياجات

. وهي من استهالك سلعة مااللي يشعر ب  الفرد نتيجة 

منظور املستهلك، الفائدة املتحصلة من السلعة التي 

 يستهلكها. 

اخلصائص  :جرائي لقيمة االستعامل إىلويشري املفهوم اإل

التي متيزها عن غريها من و ،املادية التي تتسم هبا السلع

 التي يستفيد هبا املستهلك. ،السلع

 

  :اإلطار النظري .6

أن  بعد الثورة الصناعية وانتشار  Veblen)فبللن ) يرى

أصبح من الرضوري متييز الشخص من  ،مهن الطبقة العليا

أجروا معركة  العليافأعضاء الطبقة  ؛خالل عرض الثروة

 (Veblen فبللن)رمزية فيام بينهم عن طريق ما أسامه 

 ،ك الواضح للسلع الرمزية، وقضاء وقت الفراغباالستهال

من –من أجل احلصول عىل التقدير واالحرتام، فليس كافًيا 

بل جيب وضع  ،فقط امتالك الثروة أو السلطة -وجهة نظره

من خالل االستهالك،  يمنح التقديرَ  السلطة أو الثروة دلياًل 

احلصول عىل  وأاللين يستطيعون اقتناء السلع األشخاص ف

يف حني أن  .الرتفي  يستطيعون احلصول عىل املكانة واالحرتام

وال يستطيعون  ،اللين ال يستطيعون اقتناء السلعاألشخاص 

احلصول عىل  -أيًضا–احلصول عىل الرتفي ؛ ال يستطيعون 

  .لللك نتيجةً الالئقني املكانة واالحرتام 

( Veblenفبللن )، يرشح "نظرية الطبقة املرتفة"ويف كتاب  

للحفاظ عىل  االستهالك الواضح للطبقة املرتفة وسيلةً 

السمعة والكرامة بدال من احلصول عىل فوائد عملية، ويستند 

فالفرد يعرب عن  ؛مفهوم االستهالك الرتيف عىل املادية والتوافق

ومن خالل  .هويت  من خالل املال واملنتجات التي يمتلكها

عية التي ينتمي يؤكد عىل عضويت  يف الطبقة االجتام ذلك،

االنتامء إليها مستقباًل. ويلهب بعض يطمح يف إليها حالًيا، أو 

لتوضيح املكانة التي  علامء االجتامع إىل أن االستهالك موجود  

أو عن  ومتييز نفس  عن اآلخرين، ،ينتمي إليها الفرد

  Bae, 2016) &(Kangاملجموعات األخرى. 
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فكرة املنافسة عىل املكانة من خالل  ورظهيتضح لنا و

الغرض األساس من التملك هو  كام أناالستهالك، 

 .للحصول عىل املكانة االجتامعية االستعراض وسيلةً 

 ،يف بداية القرن العرشين (Veblen فبللن)وبحسب حماولة 

 .ا عىل املكانة االجتامعية الرفيعةكان قضاء وقت الفراغ مؤرًش 

 -يف ظل النظام الرأساميل -ازية األوىل ورأت الطبقة الربجو

للتامهي مع الطبقة  يف قضاء وقت الفراغ وسيلةً 

 األرستقراطية. 

أن األفراد يتحدد سلوكهم ( Veblen)فبللن ويرى 

االستهالكي يف ضوء سلوكيات اآلخرين، فاألغنياء حياكون 

، ويسعى الفقراء إىل حماكاة سلوك اسلوك بعضهم بعض

ك االستهالكي ألفراد املجتمع ليس سلوكًا األغنياء، فالسلو

بل يعتمد عىل عوامل  ،مستقاًل لكل فرد من أفراد املجتمع

  (Trigg, 2002)خارجية. 

لبناء الطبقي بشكل ل (Veblen فبللن) ويف ضوء فهم

كالسيكي، فاملجتمع يمكن رؤيت  عىل أن  ينقسم إىل 

وهله الرؤية مماثلة لرؤية ماركس للطبقة  ،جمموعتني

فهم  (Veblen فبللن)حاول  فقدالرأساملية وطبقة العامل، 

وكيفية تأثري ذلك  ،األسباب التي تدفع الناس لالستهالك

 ,Graham) ومكانت .االستهالك التفاضيل عىل هيبة الفرد 

2009)  
األثرياء يستهلكون  أن   -أيضا– (Veblen فبللن)ويرى 

مظهرية لإلعالن عن ثرواهتم بام يمكنهم من  سلًعا وخدماٍت 

ليا، وأن األفراد يتلهفون احلصول عىل مكانة اجتامعية ع  

يتم تدعيمها للحصول عىل املكانة، وأن تلك املكانة 

 فبللن)حسب وجهة نظر بو .باالستعراض املادي للثروة

Veblen)انن احلصول عىل االحرتام والتقدير يستلزمإ، ف 

يرى أن االستهالك املظهري يعكس ام ك ،إظهار الثروة

بني دافعني الستهالك  (Veblen فبللن)وقد ميز  .اإلشهار

األول  .السلع املظهرية، األول املقارنة، والثاين هو التقليد

يشري إىل أوضاع يستهلك فيها أبناء الطبقة العليا استهالًكا 

ع أما الداف .لتمييز أنفسهم عن أبناء الطبقة الدنيا ؛مظهرًيا

الثاين فيحدث حني يقوم أعضاء الطبقة الدنيا بمامرسة 

  االستهالك املظهري تشبًها بالطبقة العليا.

 (Veblen فبللن)افرتاض  (Campbellكامبل )وينتقد 

هدف االستهالك هو االستعراض االجتامعي  :القائل بأن

وهو السعي خلف الللة  ،فحسب، ويطرح دافًعا بدياًل 

 ,Campbell) .فعة لالستهالك احلديثباعتبارها القوة الدا

1987, as cited in Cook, 2008)  
( فريى أن النزعة Featherstone فيزرستونأما )

إىل  لإلشباع حولت االستهالك من وسيلةٍ قد االستهالكية 

ر السلع التي حتمل قيمة ويرى أن توف   .يف حد ذات  هدٍف 

الرمزية للسلع، اجتامعية أدى إىل التغري الدائم للقيمة 

 .متغرية ومعاين اوخضوعها للتعديل، واكتساهبا رموزً 

( عن النزعة الفردية يف العملية  Simmel زيمل)وحتدث 

واملبالغة في ،  االستهالكية، واإلفراط يف عملية االستهالك

فرصة لألفراد لتمييز أنفسهم عن بقية أفراد  انعطيي للانوال

 (2096املجتمع. )عيفة، 

إال أن  ،لالنتقادات (Veblen فبللن)ض من تعر  وبالرغم 

حتليالت  لالستهالك ت عد حماولًة إلضفاء الطابع االجتامعي 

الطابع االقتصادي، متجاوًزا يف  العملية ذاتعىل حتليل تلك 

ذلك الرؤية الكالسيكية التي تفرس االستهالك يف ضوء 

فرس أن  كام  .املنفعة االقتصادية التي تتحقق باستهالك السلعة

عىل أساس أن  ،االستهالك يف عالقت  بالطبقة -أيًضا–

حماولة من األفراد  -أيًضا–االستهالك ينب ع من الطبقة، كام أن  

لدخول الطبقة العليا، فالطبقة تؤثر يف استهالك السلع 

كام أن  .الرمزية، التي بدورها تشري إىل االنتامء الطبقي

الطبقة  رمزيتها أبناء   خالل حياول مناستهالك السلع وسيلة 

عىل أساس أن السلع ما هي  ؛الدنيا اكتساب املكانة االجتامعية

يتحاور من خالل استهالكها أفراد املجتمع لتحديد  إال رموز  

 (Veblen فبللن)عد حماوالت وت   .هويتهم وانتامئهم الطبقي

عملية يف إضفاء الطابع االجتامعي عىل تفسري  نوعيةً  نقلةً 

 االستهالك.

 

  :استهالك العالماتو ة. املكان9.6

ال ت عد عالقة االستهالك باملكانة عالقة ذات اُتاه واحد، 

فاملكانة تؤثر يف االستهالك وطرق   ؛رعالقة تأثري وتأث  هي بل 

وأنامط ، فاستهالك الفرد يتحدد يف ضوء الطبقة التي ينتمي 

، ومن إليها، والتي تعكس املكانة االجتامعية للفرد من ناحية

ناحية أخرى فسلع االستهالك وطرق  وأنامط  تعكس املكانة 

شياء التي يستهلكها األفراد االجتامعية للفرد، وأصبحت األ

ليها ومتثل الطبقة التي ينتمي إِ  .االجتامعية كانتهمرمًزا مل
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الفرد، واألرسة التي يعيش يف كنفها، وكللك اجلامعات 

 أنشطتها، عاماًل مؤثًرا يف ليها ويشارك يفإِ البرشية التي ينتمي 

فكل طبقة ومجاعة هلا  ؛سلوكيات ، وخصوًصا االستهالكية

تلف عن اجلامعات والطبقات األخرى، خسلوب حياهتا املأ

ولويات أنمط االستهالك، وتوزيع بنود الدخل، و :من حيث

فأنامط  ؛االستهالك، واهلدف من . وهلا ليس شيًئا جديًدا

الطبقة االجتامعية التي ينتمي  االستهالك ختتلف باختالف

إليها الفرد، فاالستهالك وسيلة الستعراض املكانة. )شور، 

9111/2099) 

وإذا ما ميزنا بني االستهالك الواضح واستهالك املكانة، 

ول يركز عىل عرض الثروة، من خالل نجد أن األفإننا 

يف حني أن الثاين  .استهالك املنتجات واخلدمات الفاخرة

يطمح املستهلكون من  ،اجتامعًيا لالستهالك ايعني عنرًص 

خالل  إىل تعزيز وضعهم االجتامعي ومكانتهم، من خالل 

 ,.Cronje et al) بالسلع.اكتساب رموز املكانة املرتبطة 

2016)  
أن ( Kanuk كانوك)و (Schiffman شيفامن)ويرى 

 -واهليبة ،والقوة ،مثل الثروة-املكانة االجتامعية ومؤرشاهتا 

 .دوًرا كبرًيا يف توجي  نوايا الرشاء لدى املستهلكني ؤديت

تتأثر نية الرشاء باملكانة املتوقع احلصول عليها  ،وبشكل عام

 .من اقتناء عالمة ُتارية معينة، خصوًصا املكانة الواضحة

 ا لتحفيزرئيًس  وكثرًيا ما يكون استعراض املكانة عاماًل 

و)فلني  (Smith سميث(االستهالك الواضح. ويؤكد 

Flynnستامن ي( و)اEastman)  ن الرغبة يف اكتساب أعىل

ساسية المتالك السلع املكانة واهليبة من الدوافع األ

 . هاواستهالك

 Souiden , as cited inKanuk, 2004&(Schiffman 
)et al., 2011 

يمكن أن تكون مواقف ويف ضوء الرؤية الوظيفية، 

عن قيمهم التي توج  املستهلكني بمثابة تعبريات مهمة 

سلوكهم واُتاهاهتم، وحتى مفهوم اللات يمكن التعبري عن  

كام أن لرشاء السلع الفاخرة وظيفة  .من خالل قرارات الرشاء

هنا يمكن أن متنح املكانة واهليبة إاجتامعية قوية، حيث 

 Siu et)قيمتها املادية. االجتامعية ألصحاهبا، والتي تتجاوز 

al., 2016)  
س ألهنا  ؛ن العالمات التجارية الفاخرة نوعية احلياةوحت 

ومااًل من أجل  وقًتا التصميم، تتطلبثامر مشاريع متقنة 

وجيب عىل املرء أن يميز ما تفعل  السلع  .حتسني نوعية احلياة

فالسلع تفعل أشياء  ؛للشخص عام يفعل  الشخص مع السلع

خمتلفة، مكانات  من خالهلامكن أن تتحقق خمتلفة للناس، وي  

من املكانات املحتملة يف وقت  اعديدً السلع قق ويمكن أن حت  

دركة  سواء ،قبل أن يدرك املرء فائدهتا ،واحد أكانت املكانة م 

تارة، أو دركة وخم    (Koyama, 2013) .تارةوغري خم   غري م 

 

  :العالمات استهالكو للتفرد احلاجة .2.6

نظرية التفرد التي  من خاللنشأت احلاجة إىل التفرد 

،التي ) Fromkin فرومكني (وSnyder سنايدر(طرحها 

للتميز عن  ؛عىل السلع تتجىل يف السعي الفردي للحصول

وباملثل يف  .وتعزيز الصورة اللاتية للشخص ،اآلخرين

استهالك املكانة، يطمح املستهلكون إىل وضع أنفسهم بمكانة 

من  اة جزءً فريدة، فرشاء العالمات التجارية الفاخر

الرضوريات األساسية يؤدي إىل احلفاظ عىل الفروق بني 

باع العالمات التجارية الفاخرة بأسعار األشخاص. وت  

يمكن أن  ،وبالتايل .حرصية للمنتجات اوت قدم أنامطً  ،مرتفعة

 -بشكل كبري -أنفسهم  مستهلكو العالمات الفاخرةيميز 

ج تعزز نتَ رة امل  وتشري نظرية السلع إىل أن ند. عن اآلخرين

 ،وبالتايل .جنتَ ه أمًرا مفيًدا ملالك امل  ؤقيمة أي يشء يمثل اقتنا

فإن رشاء السلع الفاخرة يمكن أن يمنح هؤالء املستهلكني 

 يزدادج عندما نتَ وتزداد قيمة امل   .شعوًرا فريًدا بني أقراهنم

 . االجتامعيتفرده، مما يؤدي إىل تعزيز الوضع يف التدرج 

 (Snyder and Fromkin, 1977, as cited in Chan et 
al., 2105)  

( Hennigs)هينجز ( وWiedmann فيدمان)ويلهب 

نظًرا خلصائصها -إىل أن  يمكن للكامليات  (Siebels سيبلز)و

ويستخدم  .أن ختلق إحساًسا بالتاميز بني املستهلكني -الرمزية

املستهلكون تشكيلة واسعة من العالمات التجارية الفاخرة يف 

 اجلديدة، أوأو -وتستخدم األقلية الكامليات النادرة  .السوق

ويف خلق مسافة  نامط املختلفة،يف خلق األ -غري املعروفة

  بينهم وبني املستهلكني اآلخرين.

 Kastanakis in cited as 2009, al., et (Wiedmann
2014) Balabanis, &  
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  :العالمات واستهالك االستعامل قيمة .3.6

السلعة هلا جانبان  ( إىل أن  Marx ماركس)يلهب 

قيمة االستخدام وقيمة ومها رضوريان، ولكنهام متناقضان، 

 .وتشري قيمة االستخدام إىل االحتياجات والرغبات .التبادل

أما قيمة التبادل فتستند إىل وجود قيمة استخدام لآلخرين، 

وإىل قيمة االستخدام االجتامعي، وكالمها مصدره العمل 

يلهب  ،نتاج السلعة. ويف حتليل  للحداثةإاملبلول يف 

 ( إىل أن عملية التبادل حتدد القيمة عالقةً  Simmelيمل)س

ة نقدية واضحة قيممن شياء، فاملال بام يكتسب  بني األ ةً كمي  

د بودريالر)ويلهب  .يمكن من خالل  حتقيق كل يشء

Baudrillard ثانوية -دائاًم -( إىل أن قيمة االستخدام كانت، 

  بالنسبة لـتأثري قيمة التبادل.

(Varul, 2011)  
من الفوائد للعمالء، فهي متيز  ات قدم العالمات عديدً كام 

 :من كلٌّ  بللكقال املنتجات، ومتثل وعًدا بالقيمة، كام 

و )بيجوت ،  (Pritchard برتشارد)(، وMorgan مورجان)

Piggott .) متكن املستهلك من التعبري عن اللاتأهنا كام.  

 al., et Sun in cited as 2003, al., et (Morgan
2014) 

املزايا النفسية التي توفرها العالمات  وبرصف النظر عن

وظيفية مثل اجلودة العالية، التجارية الفاخرة، فهي توفر مزايا 

قدر الفوائد الوظيفية ألي مهم ألن املستهلك ي   وهو أمر  

عملية رشاء، كام أن السلع الفاخرة تتسم بجودة عالية، وي عد 

االسم التجاري مؤرًشا رئيًسا جلودة املنتج بالنسبة 

ويميل املستهلكون إىل  .للمستهلكني األحدث يف السوق

شهورة لتقليل املخاطر، وتؤكد املرية عالمات التجاالاختيار 

عىل جودة  -بشكل خاص-العالمات التجارية الفاخرة 

والعناية  ،ز التقنيوالتمي   ،املنتج، من خالل جودة املواد

ومعظم العالمات التجارية  .اخلاصة أثناء عملية التصنيع

 He,  &(Zhan بجودة عالية. تتسم ،الفاخرة عالمات عاملية

2012)  
 

  :العالمات استهالكو زالرم .4.6

افرتاض أن  إىلتستند فكرة االستهالك الرمزي 

 .للمشكلة الوظيفية للمنتجات االستهالك أكثر من جمرد حل  

فالعالمات التجارية هلا معان ذات داللة، ويمكن  ،ولللك

يمكن أن  ،ومع ذلك .يف النظام الثقايف ااستخدامها رموزً 

ألن   ؛ارية املحددة أمًرا حمرًيايكون إدراك معنى العالمة التج

يتقاسم   يفرتض معرفة العالمة التجارية عىل أهنا رمز  

 دوغالس)ويرى  (Pronay & Hetesi, 2016). العمالء

Douglas) و(ارشوود Isherwood)  أن الوظيفة الرئيسة

 إىل حد  -لالستهالك ليس تلبية االحتياجات املادية، ولكن 

  شاعر.خلق املالقدرة عىل  -كبري

(Douglas & Isherwood, 1978, as cited in Pronay 
& Hetesi, 2016)  

 (Douglas دوجالس)يف حتليلهام لالستهالك ذهب و

طرًقا  األفراد يستخدمونإىل أن  (Isherwood ارشوود)و

لالستهالك يتضح من خالهلا الفروق االجتامعية، خمتلفًة 

باجلانب املادي  - فقط –رتبط تفاملتعة يف استهالك السلعة ال 

االجتامعية بني  السلع الفواصَل  ع استهالك  صنهلا، بل ي

يف الكيفية التي   ولكن ؟ماذا نستهلك :ليس سؤالفراد، فالاأل

 (2004 )صقر ،هبا. نستهلك 

يف العامل املعارص دوًرا بارًزا يف انتشار  عالم  األ ؤديوي 

، ودفع أفراد ثقافة االستهالك، والرتويج للثقافات املستوردة

من االستهالك وتبني  ا الشباب ملزيداملجتمع وخصوًص 

  (Shin et al., 2016)ا للمكانة. رمزً العالمات التجارية 

الحظ الباحثون أن استهالك العالمات التجارية قد و

 .مثل الوضع االجتامعي والثروة ،يقدم فوائد رمزية

القوي وت سَتهلك العالمات التجارية أساًسا لنقل املعنى 

ويقدم استهالك العالمات التجارية  ؟املستهلك هو من :حول

ر بوضوح ألن هله السلع ت ظهِ  ؛الفاخرة مزايا رمزية للفرد

قيمة كبرية  الفاخرة وتوفر العالمات التجارية .الثروة

للمستهلكني بسبب املكانة التي ترتبط باستهالكها. 

(Souiden et al., 2011)  فاالستهالك يمكن تفسريه من

شباع إإىل  -فقط-خالل التفاعلية الرمزية باعتباره ال هيدف 

بإشباع اجلوانب املعنوية،  -أيًضا–احلاجات املادية، بل يرتبط 

ذهان أيف  انفاستهالك السلع واستعامل اخلدمات يرتبط

املستهلكني بالقيمة الرمزية التي حتملها تلك السلع 

د بودريالر)( ويرى 2901ي، واخلدمات. )العتيب

Baudrillard) ن استهالك السلع ال يمثل استهالًكا للقيمة أ

، ولكن  يمثل استهالًكا وحسب أو املنفعة ذات الصبغة املادية

ىل رمزية استهالك إملا متثل  هله السلع من رموز، وهلا يشري 
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 .بغض النظر عن املنفعة املادية والقيمة الوظيفية هلا ،السلع

 (2092السيد عبد الرمحن حافظ،  )منى

نتِج اللي  وال  يقوم الناس برشاء العالمات التجارية للم 

يقف وراء العالمة التجارية فحسب، بل أيًضا لرمزية امل نَتج، 

فالعالمات التجارية الفاخرة هي املطلوبة عىل نطاق واسع، 

بالعالمات األرخص تؤدي قيمة وظيفية وللة  ألهنا مقارنة

وبينام تشري  .صحاهبا، باإلضافة إىل قيمتها النفعيةورمزية أل

إىل  التللذالقيمة الوظيفية إىل اجلودة العالية، تشري قيمة 

وتكمن القيمة الرمزية  .املكونات اجلاملية غري العادية

للعالمات التجارية الفاخرة يف قدرهتا عىل اإلشارة إىل نجاح 

  املستهلك والثروة واإلنجاز االجتامعي.

(Hudders & Pandelaere, 2013) 
االحتياجات الرمزية ووظيفة إنشاء الرمز توجد بني و

 ... األكل، والنظر، واحلركة :مثل ،األنشطة البرشية األساسية

وهي احتياجات أساسية خاصة بكل إنسان. ويشري  ،إلخ

االستهالك الرمزي إىل تقييم املنتجات استناًدا إىل قيمتها 

اص يف حتديد سامهتم وحاجاهتم شخالرمزية. ويرغب األ

ورغباهتم والتواصل من خالل االستهالك، فاالستهالك ل  

جانب رمزي، ويرغب املستهلكون يف توصيل يشء عن 

وتعمل  .أنفسهم باالستفادة من اجلوانب الرمزية لالستهالك

 مكانةتوضح ما يمكن أن  رمزيةً  املنتجات واخلدمات أشياءً 

وما ال يمكن للمستهلك أن يكون شياء، املستهلك هبله األ

فرمزية املنتجات املوثوقة  ،وعىل هلا النحو .بدوهنا

تشكل مصدًرا مهاًم الكتساب  تهاوالعالمات التجارية ومكان

 Arikan Saltik et al., 2013))  املكانة.

عد  استهالك املعنى الرمزي للمنتجات عملية اجتامعية، وي 

 اضحة ومستقرة، والُتعل الطبقات الثقافية األساسية و

ت ستهلك املنتجات الفاخرة مادًيا فحسب، بل يتم استهالك 

نظر إىل هله األنواع من املنتجات باعتبارها  .الصورة أيًضا وي 

للطبقة االجتامعية أو نمط احلياة، فاالستهالك هو  انعكاًسا

عنرص مهم للمشاركة يف احلياة االجتامعية، وحتسني العالقات 

ن من ان خمتلفاهناك نوع (،فيبلنيرؤية )ا لفقً االجتامعية. وو

 انعكاسيف  :اموهلالدوافع يف االستهالك الفاخر، يتمثل أ

للتميز عن  :والثاين .صورة املرء ألعضاء آخرين من النخبة

  (Arikan Saltik et al., 2013)اآلخرين من الطبقات الدنيا. 

وتتضح الرمزية يف الطرق التي يتم هبا وضع تصاميم 

يف الطريقة التي يتم  -أيًضا–ظهر توصور خمتلفة لإلنتاج، و

وتستخدم العالمات التجارية ملا هلا من  .تسويق السلع هبا

دالالت رمزية، لتوضيح االختالفات يف نمط احلياة، ويف 

واالستهالك الرمزي هو قيام  .التمييز بني الطبقات االجتامعية

ستفادة من ليس فقط من أجل اال ،العمالء برشاء السلع

إليصال رسالة  -أيًضا–قيمتها الوظيفية واستخدامها، ولكن 

خالل  من -ألنفسهمويف كثري من احلاالت -إىل اآلخرين 

 معانيها. 

 

  :العالمات واستهالك ءاألصدقا .1.6

 أكثرَ  إليها ينتمون التي االجتامعية باجلامعات األفراد يتأثر 

 ذلك ويرجع .اجلامعات تلك خارج من بأقراهنم رهمتأث   من

 عىل تؤثر التي ،اجلامعات داخل حتدث التي التفاعالت إىل

 االستهالكية. سلوكياهتم ومنها ،األفراد سلوكيات

أن رغبة الناس يف ( Zhou و زهو Wong )ووانجويرى 

لعضوية  رمزيةً  امتالك عالمات ُتارية حمددة قد تكون عالمةً 

 ،فإن املستهلكني ال يترصفون بشكل مستقل ،وبالتايل .اجلامعة

 (Souiden et al., 2011) اجتامعية.ولكن ممثلني ملجموعات 

أقراهنم  فاخرة ألنالعالمات ال يشرتي األشخاص ا ماوكثريً 

ويتوقعون أن التوافق مع معايري املجموعة  يستهلكوهنا أيًضا،

ا وأن العالمات توفر ملالكيه ،يرسيؤدي إىل القبول والتقد

هبم،  وضًعا أعىل، ليس فقط داخل اجلامعات املرجعية اخلاصة

يف داخل اجلامعات التي يطمحون هبا. وقد  -أيًضا-ولكن 

العالمات التجارية الفاخرة مكانًة عالية،  ويكتسب مستهلك

عىل هلا النحو ووبالتايل حتقيق شعور أكثر إجيابية ُتاه النفس. 

 ءنتمالال اجتامعيةً  اٍت تعمل العالمات التجارية الفاخرة مؤرش

 د للات .لفراحرتام الى تعزيز إلك دي ذقد يؤ، ولتميزوا

(Hudders & Pandelaere, 2013) 
ويتأثر األفراد بقواعدهم الثقافية وتوقعات مجاعاهتم 

، ويقومون برشاء املنتجات التي هلا هماملرجعية وقواعد

 ؛ليس فقط بالنسبة هلم ولكن جلامعاهتم املرجعية ،معنى

إلرضاء رغباهتم، ولكن  -فقط-فاملستهلكون ال يتسوقون 

  et al.(Cronje(2016 , .أيًضا إلرضاء اآلخرين
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  السابقة الدراسات .2

 et al. Souiden(2099:) ,دراسة  .9.2

 ،كسسوارات األزياء ذات العالمات التجاريةإاستهالك "

بني املجتمع الكندي  من منظور ثقايف نةدراسة مقار

إجراء الدراسة عىل عينة عشوائية من  م. وت"والتونيس

الكنديني املقيمني يف مونرتيال بكندا، وعينة من التونسيني 

املقيمني يف مدينة تونس بتونس. واعتمد الباحثون عىل 

، حاول الدراسةاالستبيان يف مجع البيانات. ويف هله 

األزياء  كسسواراتإالتعرف عىل عالقة استهالك  الباحثون

ذات العالمات الفاخرة برغبة املستهلكني يف عكس وضعهم 

 ،وتعزيز تقديرهم للاهتم ،ونقل صورهتم اللاتية ،االجتامعي

األزياء الفاخرة  رشاء إكسسواراتوالتعرف عىل عالقة 

باالستهالك الواضح، والتعرف عىل عالقة الثقافة 

مات باالستهالك الواضح من إكسسوارات األزياء ذات العال

 التجارية.

أظهرت النتائج أن االستهالك الواضح يف كال قد و 

بعرض املكانة  -بشكل مبارش وإجيايب-الثقافتني يتأثر 

أن  يعتقدون  يف كال الثقافتنينياملستهلك وأناالجتامعية، 

مكانتهم االجتامعية تؤثر عىل صورهتم اللاتية، التي بدورها 

قد و .بشكل واضح حتفزهم عىل إظهار سلوكهم االستهالكي

توصلت الدراسة إىل أن االستهالك الواضح أعىل يف الثقافات 

اجلامعية، التي تركز عىل الفردية أكثر من تلك التي تركز عىل 

اجلامعية  يف الثقافات التي تركز عىل االجتامعية املكانة وأن

 .للاهتم املستهلكني تقدير عىل التأثري يف مهاًم  دوًرا تؤدي

 
 He,  &Zhan (2092 :) دراسة .2.2

الدوافع الكامنة وراء االستهالك الفاخر بني املستهلكني "

قام  . ويف هله الدراسة"من الطبقة املتوسطة يف الصني

للمستهلكني  النفسية الباحثان بدراسة العالقة بني السامت

. وتم نحو العالمات التجارية املعروفة بالرفاهية مواُتاهاهت

ة شنغهاي. وتم دعم الدراسة من إجراء الدراسة يف مدين

وزارة االتصاالت. وقد اعتمد الباحثان يف مجع البيانات عىل 

االستبيان االلكرتوين، وتكونت عينة الدراسة من مستخدمي 

اختربت الدراسة ثالث سامت نفسية قد واهلاتف املحمول. 

ُتعل املستهلكني الصينيني متفردين مقارنًة بنظرائهم 

لوعي بالقيمة، واالمتثال للمعايري، واحلاجة ا :العامليني، وهي

ّقيمون قد و .إىل التفرد توصلت الدراسة إىل أن املستهلكني ي 

العالمات املشهورة بشكل أكثر تفصياًل حينام يصبحون أكثر 

وعًيا بالقيمة، وأن املعايري تؤثر عىل االستهالك الفاخر، كام 

لعالمة احلاجة للتفرد واملوقف من ا تعتمد العالقة بني

التجارية عىل معرفة املستهلك بالسلعة، وعندما يتعلم 

عن خمتلف العالمات التجارية الفاخرة،  ااملستهلكون مزيدً 

بشكل أكثر  يقومون بتقييم العالمات التجارية املشهورةفإهنم 

 عن التفرد هدًفا أكثر أمهية.  البحث   صبح  حيث ي   ؛سلبية

 
  :(2092) اخلواجة دراسة .3.2

يف هله  حاول الباحث. "العوملة وثقافة االستهالك"

التعرف عىل عالقة العوملة بتزايد أنامط االستهالك  الدراسة

تأثري االنفتاح كام حاول التعرف عىل العادية وغري العادية، 

عىل إعادة صياغة الثقافة وعىل الثقافة االستهالكية 

صف حاول الباحث وكام  .االستهالكية يف القرية املرصية

واعتمد الباحث  نمط االستهالك يف القرية املرصية املعارصة.

عىل االستبيان واملناقشة اجلامعية يف مجع البيانات. وتم إجراء 

الدراسة عىل عينة من األرس املقيمة يف قرية نواج بمحافظة 

 الغربية بمرص.

الثقافة  أن :برزهاأىل عدة نتائج إتوصلت الدراسة قد و

صيل، يف ثقافة املجتمع األ اأحدثت تأثريً  كيةالعاملية االستهال

توصلت كام  .اللي ترتب علي  ظهور أنامط استهالكية جديدة

 واالنفتاح االستهالكي، ،الدراسة إىل أن االنفتاح الفيزيقي

يف القرية املرصية املعارصة شكال معامل النمط  احدث نليلال

زيادة ىل إ يااالستهالكي اجلديد يف القرية املرصية، وأد

وظهور االستهالك املظهري، واتسم  ،التطلعات االستهالكية

 -أيًضا–كام توصلت الدراسة  .االستهالك بالطابع الرمزي

ضفي عليهم ت  إىل أن معرفة األفراد بالسلع يف املجتمع الريفي 

مكانة اجتامعية، كام أن امتالك السلع الغالية يضفي عىل 

 ممتلكيها مكانة أكرب. 

 

 Sauer-Stokburger&  Teichmann . دراسة4.2

(2093 :) 

 . وتناولت الدراسة ثالث"العالماتالنوع واستهالك " 

املالبس، والعطور، وساعات  :وهي ،فئات من املنتجات

إجراء الدراسة يف أملانيا باالعتامد عىل االستبيان  ماليد. وت
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اإللكرتوين. وتم إجراء الدراسة عىل ثالث مراحل عىل عينة 

من طالب إحدى اجلامعات األملانية واملوظفني من عشوائية 

توصلت الدراسة إىل أن النساء لدهين اللكور واإلناث. وقد 

اُتاه إجيايب نحو رشاء العالمات التجارية الفاخرة أكثر من 

العالمات التجارية غري الفاخرة مقارنة بالرجال. باإلضافة 

لكني إىل ذلك، توفر العالمات التجارية الفاخرة للمسته

 اإلناث مزيًدا من التفرد واملكانة والللة.

 

 : Pandelaere&  Hudders (2093)دراسة  .1.2

ويف هله  ."نتائج االستهالك الرتيف عىل احرتام اللات"

حاول الباحثان التعرف عىل العالقة بني االستهالك الدراسة، 

واحرتام اللات، مع األخل يف االعتبار أن احرتام  الرتيف

اللات يعتمد عىل الدرجة التي يشعر الفرد بقيمت  واحرتام  

من قبل اآلخرين، وأن العالمات التجارية الفاخرة لدهيا 

 موت تعكس النجاح واإلنجاز االجتامعي. ،رمزية عالية القيمة

ن إجراء الدراسة يف بلجيكا عىل عينة من الطالب، وم

املواطنني العاديني، وتم االعتامد عىل االستبيان يف مجع 

أن  :أمهها ،توصلت الدراسة إىل عدة نتائجقد و البيانات.

هناك عالقة إجيابية بني االستهالك الفاخر واحرتام اللات، 

أن هناك عالقة إجيابية بني االستهالك الرتيف وتقدير كام 

  اللات.

 

 Visser (2091:) دراسة .6.2

العالقة بني استهالك املكانة واالستهالك الواضح يف "

العالمات التجارية الفاخرة يف السوق الناشئة يف جنوب 

. اعتمد الباحث عىل املسح االجتامعي بالعينة، وتم "أفريقيا

سعت و مجع البيانات باستخدام االستبيان اإللكرتوين.

الدراسة إىل التعرف عىل استهالك املكانة واالستهالك 

فريقيا، وحاولت الدراسة اختبار العالقة ألواضح يف جنوب ا

، يف النظاراتاملكانة واالستهالك الواضح  بني استهالك

مس من العالمات خلوالعطور، واملنتجات اجللدية الصغرية 

 الفاخرة. العاملية التجارية

أن العالمات  :أمهها ،توصلت الدراسة إىل عدة نتائجقد و

نظر إليها  يؤخل يف االعتبار  مهام   اهلا جانبً  عىل أن  التجارية ي 

وتوصلت الدراسة إىل . عند بناء اهلوية، فهي تشري إىل اإلنجاز

املتوسطة العليا عىل التمييز  من الطبقةعدم قدرة املستهلكني 

ال ختتلف كام أن   .بني استهالك املكانة واالستهالك الواضح

لواضح بني فئات العالقة بني استهالك املكانة واالستهالك ا

معظم املستهلكني يشرتون السلع كام أن  .املنتجات كثرًيا

 اللات.الكاملية من أجل حتسني تقدير اللات، واحرتام 

ويشرتي املستهلكون أيًضا العالمات التجارية الفاخرة من 

 أجل احلصول عىل املكانة.

 
 : (2092)محد أدراسة  .2.2

وفيها  ."قرار الرشاءتأثري العالمة التجارية عىل اختاذ "

حاول الباحث التعرف عىل دور العالمة التجارية يف اختاذ 

قرار الرشاء، والتعرف عىل أبعاد العالمة التجارية املؤثرة يف 

وقد اختار  اختاذ قرار الرشاء لدى الشباب اجلامعي يف سوريا،

الباحث عينة عشوائية من طالب وطالبات جامعة الفرات. 

توصلت قد واالستبيان يف مجع البيانات.  واعتمد الباحث عىل

أن سعر العالمة التجارية  :أمهها ،ىل عدة نتائجإالدراسة 

 وجودهتا ل  تأثري إجيايب يف قرار الرشاء.

تناولت أهنا قد  ،الدراسات السابقةواملالحظ عىل  

من نواٍح  االستهالك ختصص ثقافة ةمتعددموضوعات 

ل العالقة بني فحاولت بعض الدراسات حتلي متعددة؛

وتناولت دراسات أخرى استهالك  .االستهالك والعوملة

 ،يف حني تناولت بعض الدراسات. املكانة واالستهالك الرتيف

 الرشاء،خصائص العالمات التجارية عىل اختاذ قرار  تأثري

وكللك عالقة النوع باستهالك العالمات. أما الدراسة 

ذات فتتناول العوامل االجتامعية التي بني أيدينا احلالية 

صدقاء، مثل: األ التجارية، استهالك العالماتب العالقة

عالقة استهالك  -أيًضا–وتتناول . ورمزية العالمات

العالمات باملكانة، ودور الرغبة يف التفرد والتميز عن 

خرين يف استهالك العالمات، ودور اخلصائص املادية اآل

 للعالمات يف استهالكها. 
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 جراءات املنهجيةاإل .8

  :منهج الدراسة .9.8

  .استخدم الباحث منهج املسح االجتامعي بالعينة

 

  :املجال املكاين .2.8

وهي جامعة مرصية خاصة، مقرها مدينة  .جامعة النهضة

األسنان، والطب، وطب الفم ) :وتضم كليات. بني سويف

األعامل، والصيدلة، واهلندسة، واحلاسب اآليل، وإدارة 

 .(عالمواإل

 

  :املجال الزمني .3.8

 ،9/2/2091 ؛ بدًءا منتم إجراء الدراسة امليدانية

 .91/8/2091وحتى 

 

  :عينة الدراسةاملجال البرشي و .4.8

قام الباحث باختيار عينة من طالب جامعة النهضة، وهي 

تم اختيار العينة قد و .جامعة خاصة يف مدينة بني سويف

بعض طالب اجلامعة  بمساعدٍة من ؛كرة الثلجبطريقة عينة 

ومن خالل هؤالء  .اللين تربطهم بالباحث عالقات شخصية

بلغ عدد مفردات العينة قد و .تم الوصول للعينة ،الطالب

لسهولة تواصل ؛ وتم اختيار جامعة النهضة .ن مفردةيعرش

ن نظًرا أل؛ وسهولة إجراء الدراسة امليدانية ،الباحث مع العينة

طالب اجلامعة يمثلون املستويات االقتصادية العليا يف 

حيث تبلغ املرصوفات الدراسية السنوية، ؛ املجتمع املرصي

 نيئة وسبعاما يقرب من م -عىل سبيل املثال–لكلية الطب 

الفم  تبلغ مرصوفات كلية طبو مرصي. ألف جني 

تبلغ و مرصي. ئة ومخسة عرش ألف جني اسنان مواأل

 مرصي.  ألف جني نيوسبع سةالصيدلة مخكلية مرصوفات 

 

 :مجع البيانات ة. أدا1.8

 ؛املتعمقةالشخصية املقابلة: تم االعتامد عىل املقابالت 

للتعرف عىل ُتربة رشاء املستهلك للعالمات التجارية، 

من البيانات من خالل التفسري  ممكن ولتوفري أكرب قدر

الكيفي، والكتشاف احلقائق العميقة التي يمكن أن تكون 

خمتلفة عن احلقائق السطحية. وقد تم مجع البيانات من أفراد 

تصوراهتم ومشاعرهم، وسلوكياهتم،  العينة، حول

ومواقفهم، فيام يتعلق بتجارهبم مع استهالك العالمات 

 ؤدهيااألدوار التي ت ني:بوتراوحت األسئلة  .التجارية

دوافع االهتامم و ،العالمات التجارية يف حياة املشاركني

  .باقتنائها، وأسئلة مفصلة أخرى تنطوي عىل دوافع الرشاء

أما األسئلة األولية فكانت هتدف إىل تشجيع املشاركني 

تم االعتامد كام  .عىل البدء يف التفكري يف العالمات التجارية

فتوحة التي تسمح للمشاركني باإلجابة عىل األسئلة امل

وتم تدوين املقابالت املتعمقة  .بالتفصيل عن كل سؤال

ومن ثم استخدامها لتطوير التفسري املوضوعي  ،حرفًيا

 لدوافع املبحوثني الستهالك العالمات التجارية.

 

 نتائج الدراسة  .1

  الدراسة: عينة فوص .9.1

من طالب  وطالبة تكونت عينة الدراسة من عرشين طالًبا

سنان بجامعة النهضة األالفم ووكلية طب  ،كلية الصيدلة

ثامنية عرش )وكانت غالبية أفراد العينة  .بني سويفمحافظة ب

من ذوي األصول  فقط( اثنني)من احلرض، يف مقابل  (مبحوًثا

، فكان غالبية اآلباء آباء أفراد العينةأما بالنسبة ملؤهل  .الريفية

، ثم يأيت يف (حد عرش مبحوًثا)أؤهالت العليا ممن حيملون امل

، ثم محلة (ستة مبحوثني)املرتبة الثانية محلة درجة الدكتوراه 

 امبحوثً )، ثم محلة املؤهالت املتوسطة (مبحوثني) املاجستري

 (.واحدً 

ا  غالبية  تكاننسبة ملؤهل أمهات أفراد العينة، فبالأم 

ثالثة عرش ) االيً ع مؤهاًل  نأفراد العينة ممن حتملأمهات 

أربعة )أيت يف املرتبة الثانية محلة درجة الدكتوراه ت، ثم (مبحوًثا

، ثم من (مبحوثني)، ثم محلة املؤهالت املتوسطة (مبحوثني

ن آباء هَ أما بالنسبة ملِ  (.مبحوًثا واحًدا)محلة درجة املاجستري 

أفراد العينة فكانوا من أصحاب املهن الفنية والعلمية 

ا بالنسبة (.تسعة عرش مبحوًثا)واإلدارية العليا   مهاتملَِهن أ أم 

من أصحاب أفراد العينة فكانت ـ أيًضا ـ غالبية األمهات 

 مبحوثا(. ثامنية عرش)املهن الفنية والعلمية واإلدارية العليا 

 ينتمي إليها أفراد العينة. وهلا يعكس الطبقة التي
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 احلصول يف الرغبة بني ةالعالق ما :األول التساؤل .2.1

 التجارية؟ العالمات استهالكو املكانة عىل

إىل أن  -من خالل املقابالت-توصلت الدراسة  

استهالك العالمات يرتبط ارتباًطا شديًدا بالرغبة يف احلصول 

لعينة استهالك غالبية أفراد ا تفقد أرجع ؛عىل املكانة

العالمات إىل املكانة التي ترتبط باستهالكها، وكللك أبدى 

أفراد العينة اهتامًما باملنتجات اجلديدة للعالمات ألهنا تعكس 

 .ألفراد العينة كبرية بالنسبةاملكانة، وأن ذلك يمثل قيمة 

تزداد كلام كانت هلا  العالمات وذهب أفراد العينة إىل أن قيمة

فراد العينة عىل أكام أكد  .تعكس املكانة العالية جاذبية كبرية

كام اتفق  .أهنم يدفعون أكثر للعالمات التي ترمز للمكانة

أفراد العينة عىل أن العالمات تزداد قيمتها بالنسبة هلم كلام 

واتفق  .كانت هلا جاذبية ترتبط باهليبة التي تعكسها يف املجتمع

 مجيع أفراد العينة عىل أن  ليست كل املنتجات متنح اهليبة

 .واملكانة

 :وهلا ما يتضح من استجابات أفراد العينة 

أصل الناس داياًم بتبص لو أنا " :تقول )ص( -

بشرتي ماركة أو حاجة شب  كده أو حد شافها معايا 

إن أنا شخص كبري، أو ليا مكانة فعاًل يف املجتمع  :بيقولوا

يف - ألن  ؛وكده، وأنا لو ملياش مكانة مش هشرتي

الناس اليل ليهم  االناس اليل بتشرتي ماركات مه -الغالب

  ."جل أو ستامكانة يف املجتمع، سواء كان ر

د أأكيد كل واحد بيشرتي عىل " :ما )ع( فتقولأ -

اإلمكانية اليل تسمح، بس في  ناس تانية كامن بتحب 

املادية إن حالتها مع  تلبس وتشرتي املاركات دي،

 ."، البسة عىل املوضة عىل طولحمدودة

 

 التفرد إىل احلاجة بني عالقةال ما :الثاين التساؤل .3.1

 التجارية؟ العالمات استهالكو اآلخرين عن والتميز

اتفق مجيع أفراد العينة عىل أهنم هيتمون برشاء العالمات 

كام اتفق  .اآلخرينظهر تفردهم ومتيزهم عن التجارية التي ت  

مجيع أفراد العينة عىل أهنم يستخدمون العالمات التجارية 

، ألنفسهمنشاء صورة متميزة إاملتميزة التي تساعدهم يف 

 .وكللك رشاء العالمات التي ُتعلهم خمتلفني عن اآلخرين

واتفق مجيع أفراد العينة عىل أهنم ال يلتزمون بقواعد 

من  نوًعاهنا حتقق هلم أطاملا حمددة فيام يشرتون  من عالمات 

–كام اتفق غالبية أفراد العينة  .التفرد والتميز عن اآلخرين

عىل أهنم يتجنبون رشاء العالمات التي تصبح شائعة  -أيًضا

كام اتفق غالبية أفراد العينة عىل  .االستخدام بني أفراد املجتمع

ىل ألهنم يسعون إ ؛أهنم يشرتون العالمات التي ُتلب االنتباه

من خالل ما  للكجلب انتباه اآلخرين، ويستمتعون ب

كام أتفق مجيع أفراد العينة عىل أهنم  .يمتلكون  من عالمات

من العالمات التي تزيد من تفردهم،  يتطلعون إىل مزيدٍ 

 وُتعلهم متميزين عن باقي أفراد املجتمع. 

 :وهلا ما يتضح من استجابات أفراد العينة

بس حاجة لبين شخص إلو " :تقول )ص(-

هيبقى  فأكيدمش بيلبس ماركة،  وشخص تاينماركة، 

كده يعني أنا ملا تبقى حاجايت براند وماركة و ؛في  متيز

 ."أكيد هتديني متيز ...

يوه املاركات بتفرق يف الشكل أ" :(لوتقول )-

وده اليل  ،ألهنا مش حاجة متاحة ألي شخص ؛املميز

 ."بيسبب االختالف

% من الناس 30كرت بص يا د  " :ما )س( فتقولأ -

، وباقي الشعب واجلودةبيدورو عىل القوة واملتانة 

 ."بيجيب املاركة عشان يتفشخر بيها

 

 االستعامل قيمة بني عالقةال ما :الثالث التساؤل .4.1

 واستهالكها؟ التجارية للعالمات

توصلت الدراسة من خالل املقابالت إىل أن استهالك 

فاتفق مجيع  ؛ًطا شديًدا بقيمتها الوظيفيةالعالمات يرتبط ارتبا

أفراد العينة عىل أن قيمة االستعامل للعالمات التجارية من 

فقد أرجع مجيع أفراد العينة  ها؛أهم أسباب استهالك

استهالكهم هلا إىل القيمة العملية املتحصلة منها، وأهنم 

حياولون زيادة الفائدة التي حيصلون عليها مقابل ما يدفعون  

ن أموال القتناء هله السلع، فهم ال يدفعون املال يف هله م

من احلصول عىل قيمة ما يدفعون   متأكدينالسلع إال إذا كانوا 

وهم يشرتون العالمات نظًرا ملا تتمتع ب  من  .فيها من مال

فهم  ،لللك .جودة عالية تعوض املقابل املايل املدفوع فيها

 رشائهم للسلع، كام يركزون بشدة عىل العالمات األصلية يف
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 ؛أهنم يرون يف استخدامها وسيلة لتحسني مستوى معيشتهم

 نظرا ملا تتمتع ب  من مزايا حتقق الرفاهية.

 :وهلا ما يظهر يف استجابات أفراد العينة

بالنسبة للجودة فأكيد يعني في  " :يقول )أ(-

نيجي مثال يف اجلزم، في  براند اسم   .براندات مشهورة

أجيب ملا نا أف .وجزمة مش براند من حت  تانيةديداس، أ

مدة هتبقى أحسن، وهتعيش معايا أكيد ديداس األ

 ."أطول

هو مش كل حاجة اشرتهيا الزم " :ما )م( فتقولأ-

تبقى ماركة، بس في  حاجات معينة بحتاج ملا اشرتهيا 

 إهنا تكون حاجة نضيفة، تقعد أو تعيش معايا، يعني ما

 . "برسعة يعني براند تبوظش

بيفرقنيش عن  اركات مااملنا لبس أ" :(ويقول )و-

عن نا بتكلم عن نفيس أبس  ،حد، كل  زي بعض 

نا ماسك موبايل حلو هريحيني يف أ، االستخدام

 ."االستخدام، مش هيفرقني عن حد

الرباند أحسن يف االستخدام، " :ويقول )ر(-

 ."املاركات تساوي راحةو

أول حاجة ، حنا بنشرتي ماركةلو ا" :(نوتقول )-

املظهر بتاع املاركة، بعد كده بنشوف  ،احنا بندور عليها

. بس في  ناس بتبص عىل  ألصلية بتعيش معانا واّل أإهنا 

. لكن متفرقش معاها هتعيش واّل أل ؛املنظر بتاع املاركة

ن دي ماركة إبتدور عىل  -نا منهمأو-يف الغالب الناس 

  ."، ودي شكلها كويس فبتجيبهاوهتعيش معاهم

ه، املهم املاتريل والكواليتي يف أيو" :(شوتقول )-

يف  أفضلاحلاجة اليل بلبسها، واللبس الغايل بيكون 

طول فرتة مناسب، وبيكون موجود أل بيكونشكل ، و

 ."ن اللبس الغايل متن  في ممكنة معايا، أل

 

 التجارية العالمات متثل هل :الرابع التساؤل .1.1

  ؟واملكانة والثروة للنجاح رموًزا

اتفق مجيع أفراد العينة عىل أن العالمات متثل رموًزا  

ا للمكانة االجتامعية زً فهم يروهنا متثل رم ؛تدفعهم إىل رشائها

وأهنم سيدفعون أكثر للعالمات التي ترمز  يف املجتمع،

العينة عىل أن ق غالبية أفراد اتف للمكانة األعىل يف املجتمع. كام

العالمات تكون أكثر قيمة إذا كانت فيها جاذبية ترتبط 

وأن امتالك العالمات  ترمز للثروة،العالمات  أنباهليبة، و

ا متثل شيئً باهظة الثمن يرمز للثراء الفاحش، وأن العالمات 

نظًرا ملا متثل  من قيمة رمزية يف  ؛مهاًم يف حياهتم اليومية

اتفق مجيع أفراد العينة عىل أن  أخري،من ناحية و. املجتمع

كام اتفق غالبية أفراد العينة  للنجاح.العالمات ال متثل رموًزا 

ال متثل رموًزا لإلنجاز أو هنا أ الإ ؛عىل حبهم للعالمات

 للنجاح امل طلق.

 :وهلا ما يتضح من استجابات أفراد العينة

 ؛لو هو فعاًل شخص ثري أو كده" :تقول )ص(-

فداياًم يعني معروف إن الناس األثرياء دول بيلبسوا 

ال مش  ؛ماركات، بس لو هو شخص ناجح أو كده

ن أنا إرشط يكون عشان أبقي شخص ناجح أو بتاع 

لو هو شخص  فبالنسبة .لبس ماركات أو كدهأالزم 

ناجح أو كويس أو كده، ال مش رشط إن  هو يكون 

كده ال  الشخص دا البس براند، بس لو هو ثري أو

  ."البسني براند افعاًل بيكونو األثرياءالناس 

معتقدش إن املاركات ليها عالقة " :(فتقول )و-

ص الناجح ليها مش خبالنجاح، هو ممكن استخدام الش

بًدا، ألي ، وده بالنسبة ليا مش نجاح  مناسب ومرض

ولكن بتدل عىل أن اليل بيلبس ماركات أكيد غني 

إن  يشرتي  عىل درةالقوثري، علشان كده عنده 

 ."حاجات زي كده

اليل بيستخدم املاركات نظًرا ألن " :(حوتقول )-

بيدل إن ربنا أعطى أرست  فده سعارها غالية جًدا جًدا أ

رزق وفري، اللهم بارك، بس مش معنى كدا إن  يبقى 

شخص ناجح زي ما حرضتك بتقول، ممكن يبقى 

، عادي مفيش صايع وتاف  والبس لبس أغيل من 

 ."اجدً 

 

 استهالك يف األصدقاء يؤثر هل :اخلامس التساؤل .6.1

 التجارية؟ العالمات

إىل أن هناك  -من خالل املقابالت-توصلت الدراسة  

صدقاء التأثري، منها بعض اجلوانب التي يامرس من خالهلا األ

صدقاء يف اختيار العالمات، ما يتعلق باالستعانة بخربة األ
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عن  أصدقائهمبخربة أفراد العينة  حيث استعان كل  

صدقاء يف معرفة ، وكللك اعتمدوا عىل األالعالمات

كام أوضح غالبية أفراد العينة  .املعلومات حول العالمات

أهنم يشرتون العالمات التي حتقق انطباًعا جيًدا لدى 

كام أبدى مجيع أفراد العينة اهتامًما بام يشرتي   .أصدقائهم

كام أبدى بعض أفراد العينة اهتامًما  .اتصدقاء من العالماأل

اتضح أن قد و .صدقاءالتي يشرتهيا األذاهتا  برشاء العالمات

كل  ما هو األصدقاء يمثلون مصدًرا مهاًم للمعلومات عن 

كام أبدى بعض أفراد العينة . العالمات التجاريةعامل جديد يف 

 بعض متابعة املاركات اجلديدة من خالل ما يرتدي 

 .دقاءصاأل

 :وهلا ما يظهر يف استجابات أفراد العينة

يف رِشا  حاب تأثري عيل  يوه للص  أ" :يقول )أ(-

نا أف هحلو  حبي البس جزماالقي صأاملاركات، ملا 

 اشرتيأنا بروح أمن كلا، ف هحلو  عرفت إن في  جزم

 صحاب ليهم تأثرييوه األأ" :ويتفق )ر( مع )أ( ."زهيا

 ."كبري

وقات إن  يف معظم األ  شايفأنا " :وتقول )م(-

عشان أكيد ل   ؛صحابكأنت بتحتاج تسأل حد من أ

ل أيعني مش هروح أس ؛خربة مع احلاجة دي قبل كده

شرتاش احلاجة دي قبل كده، ا لوش خربة أو ما حد ما

  ."ستفيد من خربت أو ،حد اشرتاها قبل كده هاشوف

طبًعا الناس بيأثروا فينا، " :(يوتقول )-

إن العطر  :ابنا، ملا صاحبتي تقويل مثالوخصوًصا أصح

حتى من باب الفضول هبقى  ،الفالين دا حلو جًدا

 ."عايزه أجّرب 

أكيد األصدقاء ليهم تأثري " :أما )ص( فتقول-

 :علينا واحنا بنشرتي احلاجات املاركة، يعني مثال

وشافتها واحدة تانية  ،واحدة اشرتت حاجة ماركة

فيبقى ليها  ؛املاركة فعجبتها، فرتوح تشرتي من نفس

 تأثري عليا، مها اليل بيخلوين أشوف املاركة، أنا أكيد ما

كنتش عارفة نوع املاركة دي إال ملا شوفتها وعرفتها عن 

طريق صاحبتي، أكيد ليها تأثري فعاًل يف إين اشرتي 

 ."املاركة دي

أنا كبنت مش هبتم أوي بامركات ": (أوتقول )-

، لكن ممكن تصادف واشرتي زهيم، بس املهم صحبايت

 ."يكون مناسب الستايل لبيس، ويكون مجيل وكويس

من اجلوانب األخرى التي مل يكن  اإال أن هناك عديدً 

بِد أفراد  ألألصدقاء  ًرا فيام يتعلق  ي تأثري فيها، فلم ي  العينة تأث 

بموافقة األصدقاء عىل ما يشرتون  من عالمات، وكللك 

بِد  .حدث املاركاتأمع األصدقاء قبل رشاء التشاور  كام مل ي 

بالراحة النفسية عند ارتداء  أفراد العينة الشعورَ أيٌّ من 

إال إذا كانت تروق  ؛التي يرتدهيا األصدقاءذاهتا العالمات 

ما يرتدون  من ماركات  كام رفض أفراد العينة ربطَ  .ل 

صدقاء فيام كام مل يكن ملخالفة األ .صدقاء علي بموافقة األ

بِد أفراد   يرتدون  من عالمات أي    رغبتهم العينة تأثري، كام مل ي 

صدقاء للحصول التي يرتدهيا األ ذاهتايف ارتداء العالمات 

 من نيصدقاء، وحتى يكونوا حمبوبعىل التقبل من األ

بِد أيٌّ  .صدقاءاأل صدقاء انزعاًجا عند ارتداء من األ كام مل ي 

 عالمات غريبة أو خمتلفة عنهم.أصدقائهم أزياء أو 

 

 النتائج: مناقشة .90

 إىل أن استهالك احلالية توصلت الدراسة

العالمات يرتبط بالرغبة يف احلصول عىل املكانة، ويتفق 

القتناء السلع واحلصول  (Veblen فبللن)هلا مع رؤية 

للحصول عىل املكانة واالحرتام،  عىل الرتفي  وسيلةً 

عن  لفرد للامل واملنتجات للتعبريورؤيت  يف استخدام ا

هويت ، والتأكيد عىل عضويت  يف الطبقة التي ينتمي إليها 

حالًيا، أو يتطلع لالنتامء إليها، فاحلصول عىل االحرتام 

إظهار الثروة. ويتفق هلا مع ما  انوالتقدير يستلزم

يف تعريفهم  ( وآخرونEastman ايستامن)ذهب إلي  

لية حتفيزية، اهلدف منها حتسني استهالك املكانة بأن  عم

الوضع االجتامعي للفرد، من خالل استهالك املنتجات 

التي متنح املكانة، وترمز إليها بالنسبة للفرد وللمحيطني 

  .ب 

 و (Isherwood دوارشو)وهو ما أشار إلي  

من خالل النظر لالستهالك  (؛Douglas دوجالس)

 .باعتباره ي ستخدم لرسم الفوارق االجتامعية بني األفراد

( و)فلني Smith سميث( -أيًضا– ما ذهب إلي  هوو
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Flynnستامن ي( و)اEastman)  من أن الرغبة يف اكتساب

ساسية المتالك واستهالك الدوافع األأهم املكانة، من 

وآخرون،  Bernthal)برينتال )وهلا ما أكد علي   .السلع

معظم املستهلكني إلنفاق األموال الطائلة  من استعداد

لتعزيز وضعهم للمشاركة يف  ؛عىل املنتجات الفاخرة

)كابفري كلٌّ من لي  إوهو ما أشار  .استهالك املكانة

Kapferer ( و)باستنBastien )ا عىل الدور  حيث أكد 

الرفاهية يف إعادة بناء الطبقات  ؤدي الرئيس اللي ت

 االجتامعية. 

مع دراسة  -أيًضا– واتفقت نتائج الدراسة احلالية

التي توصلت إىل أن امتالك السلع  ؛(2000)اخلواجة 

مع دراسة  اوكل .الغالية يضفي عىل ممتلكيها مكانة أكرب

(Visser 2015)استهالك التي توصلت إىل أن  ؛

 .احلصول عىل املكانةهدف   لعالمات التجارية الفاخرةا

التي  ؛(2099وآخرون  ،نزار سويدان)دراسة  اوكل

بشكل مبارش -توصلت إىل أن االستهالك الواضح يتأثر 

مع  -أيًضا–وتتفق  .بعرض املكانة االجتامعية -وإجيايب

أن التي توصلت إىل  (؛hlot et al.,2004) نتائج دراسة

يربطون العالمات املستهلكني يف مجيع أنحاء العامل 

ويقيموهنا عىل أساسها  ،التجارية العاملية بثالث خصائص

للك مع كتفق تو .ومنها املكانة ،أثناء اختاذ قرارات الرشاء

ىل وجود عالقة إالتي توصلت  ؛(2092داود )دراسة 

 ارتباط قوية بني االستهالك املظهري واملكانة.

تفرد إىل أن احلاجة إىل الاحلالية توصلت الدراسة و

من دوافع استهالك العالمات ت عد والتميز عن اآلخرين 

يف حديث   (Veblen فبللن)التجارية، وهلا ما أشار إلي  

 عن دافع املقارنة يف استهالك السلع املظهرية وسيلةً 

وهلا  .بناء الطبقة الدنياأألبناء الطبقة العليا للتميز عن 

الفرد يف سعي  (وفرومكني ،سنايدر)يتفق مع ما طرح  

وتعزيز صورت  اللاتية من خالل استهالك  ،زللتمي  

التمييز من  (Veblen فبللن)وهلا ما أسامه  .السلع

 فيدمان)وهلا ما ذهب إلي   .خالل عرض الثروة

Wiedmann) ( جزنهيو Hennigs)  فيام يتعلق

وما يرتتب عىل  ،باخلصائص الرمزية للكامليات

وهلا ما  .استهالكها من إحساس بالتاميز عن اآلخرين

رساف الطبقة إيف  (Baudrillard بودريالرد) علي  أكد

 يمل)سوهلا يتفق مع رؤية  .لتأكيد تفوقها العليا حماولةً 

 Simmel) واإلفراط  ،للنزعة الفردية يف االستهالك

 .عن اآلخرينلألفراد لتمييز أنفسهم  واملبالغة في  وسيلةً 

واتفقت  .وآخرون (Tianويتفق هلا مع ما أكدت علي  )

 stokburger-Sauer) نتائج الدراسة احلالية مع دراسة

( & Teichman, 2013 ؛ التي توصلت إىل أن العالمات

ومع دراسة  .التفردتوفر للمستهلكني اإلناث مزيًدا من 

(Pandelaere,2013 Hudders, ؛ التي توصلت إىل أن)

 .هناك عالقة إجيابية بني االستهالك الرتيف وتقدير اللات

التي توصلت إىل (؛ Zhan and he, 2092)ومع دراسة 

أن البحث عن التفرد يصبح هدًفا ذا أمهية كبرية يف تقييم 

 العالمات.

توصلت الدراسة إىل أن استهالك العالمات و

ويتفق ذلك مع ما  .وظيفيةيرتبط ارتباًطا وثيًقا بقيمتها ال

 برتشارد)( وMorgan مورجان) :من ذهب إلي  كلٌّ 

Pritchard)  بيجوت( وPiggott،)  من أن العالمات

فهي متيز املنتجات،  ؛من الفوائد للعمالء ات قدم عديدً 

 احلالية معوتتفق نتائج الدراسة  .ومتثل وعًدا بالقيمة

ودة التي توصلت إىل أن ج ؛(2092 ،أمحد)دراسة 

 -أيًضا–وتتفق  .العالمة هلا تأثري إجيايب يف قرار الرشاء

وتوصلت (؛  et al.,2004Holt)مع نتائج دراسة قام هبا 

أن اجلودة من اخلصائص التي ي قيم املستهلكون عىل إىل 

. أثناء اختاذ قرار الرشاءيف أساسها العالمات التجارية 

 (؛Baudrillard بودريالرد)لي  إوهلا عكس ما ذهب 

من أن قيمة االستخدام كانت دائاًم ثانوية، وأيًضا رؤية 

 ؛لالستهالك الواضح للطبقة املرتفة (Veblen فبللن)

عىل أن  وسيلة للمحافظة عىل السمعة والكرامة، وليس 

 هدف  االنتفاع بالفوائد العملية.

توصلت الدراسة إىل أن استهالك العالمات و

 فبللن)ما ذهب إلي   وهلا .يمثل رمًزا للمكانة والثروة

Veblen)  من أن األثرياء يستهلكون سلًعا وخدماٍت

للك مع رؤية كويتطابق  .مظهرية لإلعالن عن ثرواهتم

باعتباره  ؛الستهالك السلع( Baudrillard)بودريالرد 

ويتفق هلا  .يمثل استهالًكا ملا متثل  هله السلع من رموز
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ستهالك التي رؤية التفاعلية الرمزية يف تفسري االالمع 

ترتبط بالقيمة الرمزية  املعنوية التيتركز عىل اجلوانب 

 دوجالس)لي  إويتفق هلا مع ما ذهب  .للسلع

Douglas) و(ودوارش Isherwood؛)  من أن العالمات

–ويتفق  .التجارية هلا رموز ذات داللة يف النظام الثقايف

للتغري  ( Featherstoneمع رؤية )فيزرستون -أيًضا

 املستمر للقيم الرمزية للسلع، واكتساهبا لرموز ومعانٍ 

 السلع التي حتمل قيمة اجتامعية.  نتيجة لتوافرمتغرية 

 et Holtوتتفق نتائج الدراسة احلالية مع نتائج )

al., 2004) أن املستهلكني يف مجيع توصلت إىل ؛ التي

املية ويقيمون العالمات التجارية الع أنحاء العامل يربطون

أثناء اختاذ قرارات الرشاء عىل أساس قدرهتا عىل حتقيق 

اتفق مجيع من ناحية أ خرى والتواصل مع اآلخرين. 

أو  أفراد العينة عىل أن العالمات ال متثل رموًزا للنجاح

 اإلنجاز يف حد ذاهتا.

 صدقاء هلم تأثري األ إىل أن  احلالية توصلت الدراسة

ويتفق هلا مع ما  .العالماتيف بعض جوانب استهالك 

من أن رغبة (؛ Zhou و زهو Wong )ووانجإلي   ذهب

 الناس يف امتالك عالمات ُتارية حمددة قد تكون عالمةً 

ترصفون ممثلني ون يلعضوية اجلامعة، فاملستهلك رمزيةً 

جلامعات اجتامعية، ويتأثرون بتوقعات مجاعاهتم 

 ها.املرجعية وقواعد

أهم أسباب استهالك العالمات  أحديتضح أن  ،مما سبقو

التجارية، هو الرغبة يف احلصول عىل املكانة، وأن الرغبة يف 

 .التميز والتفرد، كانت من أهم دوافع استهالك العالمات

وأن ما تتمتع ب  العالمات من سامت مادية، كاجلودة، واملتانة، 

تلك السامت التي ت عيل من القيمة الوظيفية -واملظهر املتميز 

 كام كان لألصدقاء دور   .من أهم دوافع استهالكها تكان -اهل

. كام كان لرمزية يف التعرف عىل العالمات واستهالكها مهمٌّ 

 العالمات دور  مهمٌّ يف استهالكها دلياًل عىل الثروة واملكانة.

وملا كانت الدراسة احلالية قد اقترصت عىل حماولة 

استهالك العالمات ب ذات العالقةالتعرف عىل العوامل 

حدى اجلامعات اخلاصة؛ إالتجارية، بالتطبيق عىل عينة من 

مستقبلية حول العالمات  اتللا يويص الباحث بإجراء دراس

النوع، والسن،  :اعتبارها متغرياتيف التجارية، تأخل 

والتعليم، والطبقة. كام تويص الدراسة، بإجراء دراسات 

حول  اوكل .لوطنيةحول استهالك العالمات العاملية، وا

العوامل املؤثرة يف استهالك املكانة، ودوافع استهالك 

 العالمات الفاخرة.
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كيفية باستخدام النظرية املجذرة لعوائق التمكني املجتمعي كمدخل للتنمية االجتامعية: دراسة 

 املامرسة باملجتمعات الريفية

 حسن مرشد الذبياين

 ، قسم العلوم االجتامعية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة طيبةاملشاركأستاذ علم االجتامع 

 هـ(11/9/1112 هـ، وقبل للنرش يف11/6/1112  )قدم للنرش يف

  

 .النظرية املجذرة، التمكني املجتمعي، التنمية االجتامعية الكلامت املفتاحية:

إىل الكشف عن عوائق ممارسة التمكني املجتمعي كمدخل لتحقيق التنمية  هدفت الدراسة :البحث ملخص

 "النظرية املجذرة"االجتامعية، واقرتاح نموذج ملامرسته، من كوهنا دراسة استكشافية تم تبني املنهج الكيفي بأسلوب 

يق األهداف. أكدت اخللفية النظرية للدراسة عىل وجود تضارب يف املفهوم عىل املستوى النظري وكذلك لتحق

املستوى التطبيقي، فتناوله من خالل الدراسات السابقة كان يقترص عىل حماور حمددة أو فئات بعينها، والذي حاولت 

ر إىل موضوع حمدد أو جمموعة حمددة داخل الدراسة تسديده من خالل البدء بعمومية تناول املوضوع دون النظ

، وهو مفهوم نظري معقد ومتعدد األبعاد "مثلث العوائق ونموذج املامرسة"املجتمع. توصلت الدراسة إىل نظرية 

يستند عىل ثالث فئات أساسية، متثل العوائق املرتبطة بالتنمية االجتامعية، الواجب تفادهيا لتحقيق نموذج املامرسة، 

ثقافية ومنهجية، عوائق مهارية وتعليمية، وعوائق إجرائية وتنفيذية، وقد تم االعتامد عليها لبناء نموذج  وهي عوائق

املامرسة للتمكني املجتمعي. أوصت الدراسة برضورة إنشاء مركز للتمكني املجتمعي لدعم ومساندة ممارسة التمكني 

 .املجتمعي للتنمية االجتامعية املحلية
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Keywords: grounded theory; community empowerment; social development. 
Abstract. The study aimed to uncover the obstacles to practicing community empowerment as an entry point to 

achieve social development, and in order to suggest a practical model, the qualitative method was adopted using 

the "Grounded theory" to achieve the study goals. The theoretical background of the study confirmed the existence 
of a conflict both at the theoretical and application levels, and dealing with it in previous studies was limited to a 

few aspects or a specific community group, a limit that the current study tried to address by tackling the theme in 

general without considering a specific topic or a specific community group. The study reached the theory of 
"obstacle triangle and a practicing model", It is a complex and multi-dimensional theoretical concept based on 

three basic categories that represent the obstacles related to social development and that must be avoided in order 

to achieve the practicing model. The obstacles are cultural and methodological, skill and educational, and 
procedural and implementation, and have been relied upon in order to build the practice model for community 

empowerment. The study recommended that center for community empowerment to support practicing 

empowerment to community development must be established. 
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 مقدمة:

ُتشكِل املناطق الريفية مًها تنموًيا بسبب بعدها عن  

األقطاب التنموية، لذلك تسعى احلكومات من خالل 

خططها التنموية وسياساهتا الوطنية إىل حتقيق التوازن 

التنموي يف جمتمعاهتا دون استثناء من خالل تبني املداخل 

ا اإلنامئية احلديثة التي أنتجتها أيدولوجيات تنظري مرحلة م

لتحقيق تنمية شاملة  (Post-Development) "بعد التنمية"

من خالل مشاركة املجتمع ومتكينه من أدواهتا، من خالل 

التكامل والرشاكات املتنوعة بني مجيع قطاعات املجتمع؛ 

العام، واخلاص، واملدين، ومتتد هذه الرشاكة إىل أفراد 

نموية املجتمع أنفسهم الذين يعّدون أحد أهم املوارد الت

التي يسعى املجتمع الدويل إىل  -وأبرز دعائم استدامتها 

ويعّّب عنها باملصطلح التنموي  -حتقيق أهدافها السبعة عرش

، الذي يعد استثامرها وتنميتها من أبرز "املوارد البرشية"

أهداف وتوجهات الّبامج اإلنامئية عىل مستوى العامل، 

ىل الفقر والعوز وأحد حماور الّبنامج اإلنامئي للقضاء ع

(. يعد 2111والتهميش يف األمم املتحدة )األمم املتحدة، 

التمكني املجتمعي جزًءا أصياًل من عملية التنمية 

أكد املجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم فقد  االجتامعية،

ن التمكني للناس يدخل يف صلب التنمية أ"املتحدة 

أن التمكني  ، وتم التأكيد بنفس السياق عىل"االجتامعية

بتعزيـز قدرات مجيع األفراد "يتعلق بشكل مبارش 

واجلامعات، السيام من يعيشون يف فقر، والفئات 

االجتامعيـة )الـشباب واملسنون واملعاقون والشعوب 

األصلية(، عىل املشاركة بـشكل تـام يف مجيـع جوانـب 

 عىل التشجيع"مبدأ  املتحدة كذلك األمم ، وتؤكد"املجتمع

 اإلدماج وحتقيق الفقر، عىل القضاء سياق يف للناس كنيالتم

 الالئق العمل فرص وتوفري الكاملة، والعاملة االجتامعي

(، فالتمكني 2،1،9، ص 2113)األمم املتحدة، "للجميع

للمجتمع يعد عاماًل حمورًيا يف صناعة التنمية االجتامعية 

اء وسيلة أولية لبن (، وهو كذلكLaverack, 2001املحلية )

القدرات لتحسني نوعية احلياة، واحلد من الفقر، والنمو 

 & Noraini)والتغيري املطلوب عىل املستوى املحيل 

AbuTalib, 2015).  تساعد عملية التمكني املجتمعي عىل

تنظيم وهتذيب عالقات القوة داخل املجتمع، واحلد من 

استبعاد املستهدفني من العملية التنموية، وزيادة وعي 

املجتمعات التنموي من خالل التفاوض وإبداء الرأي حول 

القضايا التنموية التي ختص حياهتم، وتعزيز االنتامء والوالء 

 ;Bennett, 2002ملشاريعها خصوًصا املرتبط منها بواقعهم )

Narayan, 2002.)  تسعى اململكة العربية السعودية من

براجمها خالل خططها التنموية وتوجهاهتا االسرتاتيجية و

املختلفة يف ميدان التنمية االجتامعية إىل تبنّي هنج التمكني 

للوصول إىل مستوى حضاري وثقايف يكون به املواطنون ـ 

بجميع فئاهتم ـ رشكاء بصناعته، وقادرين عىل قيادته 

واستدامته باقتدار اعتامًدا عىل ما هو متاح من مصادر تنموية 

 حملية وموارد برشية. 

 

  اسة وتساؤالهتا:مشكلة الدر

يلعب الريف السعودي دوًرا اسرتاتيجًيا يف دعم   

االقتصاد الوطني من خالل تقديم سلة متنوعة حتوي عدًدا 

من البدائل االستثامرية واخليارات التنموية، إال أن التطور 

التنموي الرسيع باملجتمع السعودي خصوًصا يف املدن 

دن، عزز ذلك الرئيسة أدى إىل نزعة حضارية لصالح امل

جاذبية املدن عىل حساب القرى، رغبة باحلصول عىل فرص 

أفضل لتحسني املستويات املعيشية، مما انعكس عىل املناطق 

الريفية سالًبا من خالل ترسب طاقاهتا البرشية. لذلك البد 

من وجود آلية فّعالة لدعم احلراك التنموي باملناطق الريفية 

ة وتكامل مع اجلهود وترسيعها من خالل رشاكة مثمر

احلكومية وباقي قطاعات املجتمع، ويعد استخدام مدخل 

التمكني املجتمعي لتحقيق هذا الغرض من اخليارات 

االسرتاتيجية، من خالل تصدره لطاولة النقاشات وجداول 

األعامل يف اهليئات واملنظامت التنموية العاملية، تكمن 

متفق عليه  املشكلة، بأنه اليزال مفهوم التمكني غري

 & Cavalieri) خصوًصا فيام يرتبط بجوانبه التطبيقية

Almeida, 2018; Miller, 2006; Kieffer, 1984) تأيت ،

هذه الدراسة، من خالل استخدام منهج النظرية املجذرة، 

 املجتمعي فهم ما يعنيه التمكنيب كمحاولة لسد هذه الثغرة،

، داخل املجتمع ةيشري إليه يف سياقات خمتلفما و إمّبيقًيا،

كل  ، عىل مستوىهنتائجممارسته وتقييم  آلية مع الرتكيز عىل

من املهم أن  ،(Albuquerque, 2017) من الفرد واجلامعة
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تتم عملية التنمية االجتامعية من خالل إسرتاتيجية تناسب 

املجتمع املستهدف، وختاطب التدخل املوجه، فهي عملية 

ي حتاور التغري االجتامعي تأيت بعد سلسلة من اخلطوات الت

من خالل ثقافة املجتمع املحيل وتدفعه إىل تبنّي هنج التمكني 

كآلية من خالهلا يمكن أن خيرج من املستوى احلايل إىل 

(، وللوصول اىل نتائج Santosa, 2014مستوى أفضل )

ذات قيمة عالية يف تعزيز دور املجتمع املحيل لقيادة الفعل 

التنموي املشرتك، خصوًصا يف املجتمعات الريفية، فإنه من 

املهم الكشف عن العوائق التي تقف أمام ممارسة هنج 

التمكني املجتمعي، وبناء نموذج مالئم ملامرسته مستمد من 

ه متت صياغة تساؤالت الدراسة كام عليبناًء واقع املجتمع، 

 ييل:

  ما عوائق ممارسة التمكني املجتمعي مدخاًل للتنمية

 االجتامعية يف املناطق الريفية؟

 املجتمعي التمكني مدخل ملامرسات ما أفضل نموذج 

 الريفية؟ املناطق يف االجتامعية التنمية لتحقيق

 

  أمهية الدراسة وأهدافها:

 2030)ترتبط هذه الدراسة بأحد حماور رؤية اململكة )  

وهو املحور الثالث، ويندرج حتت هذا  "وطن طموح"

املحور اهلدف السادس من أهداف الرؤية وهو متكني 

املسؤولية االجتامعية، ويتفرع من هذا اهلدف يف املستوى 

الثاين ثالث أهداف، ترتبط هذه الدراسة باهلدف األول منها 

، وتأيت هذه الدراسة "فع حتّمل املواطن للمسؤوليةر"وهو 

للمشاركة يف حتقيق هذا اهلدف من خالل سعيها للكشف 

عن عوائق التمكني، وبناء إسرتاتيجية مالئمة لتحقيقه يف 

املناطق الريفية. تكمن األمهية النظرية للدراسة من خالل 

تقديم تصور نظري وإطار مفاهيمي حول مفهوم التمكني 

عي، ومتتد أمهية هذه الدراسة إىل إيضاح التصورات املجتم

النظرية ألطراف املعادلة التنموية يف املناطق الريفية حول 

مفهوم التمكني املجتمعي ومعوقات تطبيقه، كام أهنا حماولة 

لإلضافة إىل املكتبة العلمية يف التخصص، لرفد املراجع 

العربية حول مفهوم التمكني املجتمعي، والتنمية 

الجتامعية. وتّبز أمهية هذه الدراسة التطبيقية من خالل ا

الكشف عن عوائق التمكني املجتمعي يف الريف، واملسامهة 

يف بناء إسرتاتيجية مناسبة ملامرسة التمكني املجتمعي للتنمية 

االجتامعية ُتبنى عىل مفاهيم أقرب لواقع املجتمع املحيل 

مج التنموية، كام وثقافته، لضامن استدامة املشاريع والّبا

يمكن أن تفيد نتائج هذه الدراسة العاملني يف حقل التنمية 

االجتامعية واملخططني هلا، لذلك متت صياغة أهداف 

 الدراسة كام ييل: 

  الكشف عن عوائق ممارسة التمكني املجتمعي مدخاًل

 للتنمية االجتامعية يف املناطق الريفية.

 املجتمعي التمكني مدخل ملامرسات نموذج اقرتاح 

 .الريفية املناطق يف االجتامعية التنمية لتحقيق

 

 اإلطار النظري:

 (Community Empowermentالتمكني املجتمعي: )

عىل الرغم من أن اجلذور التارخيية ملفهوم التمكني   

تبلور من خالل  تعود إىل نزعة النظرية املاركسية، إال أنه

، وبرز Rappaport, 1981))علم النفس االجتامعي 

للتدخل  اعمليً  هنًجايف جمال العمل االجتامعي  التمكني

ات من يالسبعينبداية ات ويالستينهناية خالل فرتة املجتمعي 

يف احلركة النسوية، وعلم  توظيفه من خالل ،القرن املايض

النفس، وحركة التمييز العرقي بشكل كبري هبدف الوصول 

 املجتمإىل مستوى من التأثري وحفظ احلقوق داخل 

(Cornwall & Brock, 2005)  ،خالل فرتة السبعينيات ،

برز يف توجهات رفع القمع والتهميش عن الفقراء 

( Paulo Freireواملستبعدين جمتمعًيا، حيث وظف )

لبناء مرشوع للتحول االجتامعي هيدف  "كفلسفة"التمكني 

إىل متكني الفئات املستبعدة واملهمشة ودجمها باملجتمع 

أقوى من خالل توعيتهم ليتمكنوا من معرفة ليصبحوا 

 ,Freireحقوقهم، ومن ثم املطالبة هبا بشكل واٍع ومجاعي )

ات أصبح هذا املفهوم يومنذ أواخر السبعين(. 1970

ومنظامت  يف السياقات األكاديميةيستخدم بشكل كبري 

الغوث واملساعدة، بام يف ذلك اخلدمات االجتامعية، وعلم 

وصحة املجتمع، وحمو األمية، وتنمية  النفس االجتامعي،

ظهر مفهوم خالل هذه الفرتة  ،(Simon, 1994املجتمع )

التمكني بوترية متزايدة يف مناقشة التدخل املجتمعي 

ابة لكل من فكرة التمكني جذّ  كانتفي حني ف ،الوقائي
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النظرية والتطبيق، إال أن قابليتها للتطبيق كانت حمدودة 

  (Kieffer, 1984)مي املفاهي هغموضحداثة املفهوم وبسبب 

فهوم ملصبح أ اتيلتسعينواات يخالل فرتة الثامنين   

التمكني توّجه جوهري يف عمل الكثري من املنظامت 

خ بدأ مفهوم التمكني يرّس حيث  ،التنموية حول العامل

جندة األعامل التنموية، أيف يتواجد مكانته كتوّجه عاملي 

 منظامت التنمية الدوليةصبح مصب اهتامم أغلب أو

ا يف حمور احلد من الفقر، حيث دعم بشكل خصوًص  وهيئاهتا

كبري موضوع مشاركة املهمشني يف العملية التنموية 

(Calvès, 2009)،  جرى اإلفصاح عن "فعىل سبيل املثال

جوانب التمكني، من قبيل املشاركة، وكرامة اإلنسان 

البرشية يف العديد من وحريته، واالستفادة التامة من املوارد 

الصكوك األساسية التي أصدرهتا األمم املتحدة عن 

السياسات اإلنامئية، ومنها اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال 

(، 31/181التمييز ضد املرأة )أنظر قرار اجلمعية العامة 

ملي حلقوق اإلنسان )أنظر قرار اجلمعية العامة اواإلعالن الع

حول التقدم واإلنامء يف امليدان ((، واإلعالن 3-ألف د212

)األمم املتحدة،  "((21-)د 2112االجتامعي )أنظر القرار 

  (.2، ص2113

 

 التمكني والتنمية االجتامعية: 

((Empowerment and Social development 

حيقق مفهوم التمكني املجتمعي االجتاه التنموي من   

التنمية ( من نظرية ما بعد Bottom-upأسفل إىل أعىل )

((Post-development theory وقد ظهر توّجًها نظرًيا ،

مواكًبا للتطلعات العاملية احلديثة خالل فرتة الثامنينيات 

والتسعينيات يف االجتاه األيديولوجي الرافض للتنمية 

بمفهومها الكالسيكي، من خالل توظيف قدرته منهًجا 

ق التنمية مناسًبا لتفعيل دور األبعاد االجتامعية يف حتقي

غض النظر عن اختالف الرؤى حول وب املحلية الشاملة.

فإن التمكني عامة هيدف إىل "مفهوم التمكني والتأصيل له 

إحداث تغيري يف هياكل القوة االجتامعية واالقتصادية 

والسياسية التي تعيش فيها بام يتضمنه ذلك من رضورة 

م استعداده توافر ثقة الفرد بنفسه وبقدراته وإمكاناته ومن ث

، 2111)زكريا،  "النفيس لالختيار بني البدائل املختلفة

، ويستخدم كذلك للتعبري عن أنه عملية يتم من (13ص

خالهلا حترير املستبعدين لتمكينهم من ممارسة حقوقهم 

الطبيعية واملشاركة يف بناء جمتمعاهتم من خالل استخدام 

 ,SDC))املوارد املتاحة واختاذ القرارات التي ختصهم 

، واسُتخدم يف جماالت متعددة وغري ثابته داخل 2004

املجتمع، وال يزال التصّور ملامرسته امليدانية غري متفق عليها 

 ;Cavalieri & Almeida, 2018)ويشوهبا الغموض 

Miller & Campbell, 2006, تم عد اجلوهر احلقيقي .)

للتمكني املجتمعي، بأن يوضع املجتمع فاعاًل أساًسا يف 

التمكني من "مجيع مراحل العملية التنموية، ويتم تطبيق 

خالل جعل املجتمع حيدد املشاكل واملشاركة يف التخطيط 

وتنفيذ الّبنامج مما يؤدي إىل اعتامد كبري عىل 

، ويف إطار  (Badaruddin, et al., 2017, p182)"الذات

مفهوم التمكني هنج مؤثر لدعم غري  تّبيعالتنمية االجتامعية 

املشاركة واملسامهة بفاعلية يف عملية  القادرين باملجتمع عىل

 التي ختصهم،واختاذ القرارات التنموية  همتشكيل جمتمع

 حيث تشري جلنة التنمية االجتامعية يف األمم املتحدة بأنه

رشائح الـضعيفة مـن الـسكان جمموعـة يقتيض التمكني لل"

شـاملة مـن الـسياسات واملؤسـسات التي تستهدف تعزيز 

مدى توافر الوظائف وسـبل املعيـشة واخلـدمات. وثمـة 

ا مـن حاجـة إىل الفعاليـة يف تنـسيق مجيـع األنـشطة، بـدءً 

التعلـيم والرعايـة الـصحية وحـتى احلوكمـة والـسياسات 

دف الـتمكني للنـاس هبواالجتامعية، وذلك االقتصادية 

عـن طريـق توسـيع نطـاق الفـرص الـتي تتيح هلم العيش 

طال  .(1، ص2113)األمم املتحدة،  "يف كرامة وأمان

بشكل مالحظ،  السيايس طاباخلمفهوم التمكني كذلك 

خصوًصا خالل فرتة التسعينيات امليالدية، الذي كان سببه 

شارة ـ  هو االجتاه التنموي احلديث األساس  ـ كام متت اإل

يف إبراز أمهية دور املجتمع يف صناعة التنمية يف ذلك 

الوقت، حيث عد التمكني املجتمعي أحد أدواته املنهجية 

برعاية  ، ففي إعالن كوبنهاغنلبلوغ التنمية االجتامعية

 تم، "بشأن التنمية االجتامعية" األمم املتحدة بالقرار العارش

يف السياسات "عىل مبدأ أسايس للتنمية وهو أن يويل التأكيد 

والتدابري الوطنية واإلقليمية والدولية أولوية قصوى 

للنهوض بالتقدم االجتامعي والعدالة وحتسني حالة 
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بنفس ، و"نسان، عىل أساس املشاركة الكاملة للجميعاإل

ا للعمل يتمثل حدد قادة العامل إطارً نفسه  السياق يف القرار

التمكني للناس، وال سيام املرأة، من أجل تعزيز " يف أن

قدراهتم الشخصية هو هدف رئييس من أهداف التنمية 

وموردها الرئييس. ويقتيض هذا التمكني مشاركة الناس 

مشاركة كاملة يف وضع القرارات التي حتدد سري جمتمعاتنا 

)األمم  "ورخائها ويف تنفيذ تلك القرارات وتقييمها

 (.1قرار  ،1991 املتحدة،

 عن تغيري ويشري سايمون إىل أن مفهوم التمكني يعّّب   

عىل  املبادئ ألفراد املجتمع، مثل قدرة األفراد واجلامعات

لعمل من أجل ضامن رفاههم وحقهم يف صنع القرارات ا

املتعلقة يف جمتمعهم، وقد سيطر هذا التوجه عىل حركة 

ني البحث العلمي وعمليات التدخل االجتامعي لتمك

أصحاب احلاجة واملهمشني للمشاركة يف تغيري جمتمعاهتم 

Simon, 1994) ،فقد تم تعريف التمكني باألمم املتحدة ،)

عملية "( عىل أنه 2111من خالل برناجمها التنموي عام )

التحول يف عالقات القوى القائمة واكتساب قدر أكّب من 

إذ يساعد التمكني عىل بناء  .السيطرة عىل مصادر السلطة

قدرات الناس التي متكنهم من فهم القوى الشخصية 

واالجتامعية واالقتصادية والسياسية والسيطرة عليها كي 

م إزاء احلال الذي تهيا عىل تقرير خياراا أو مجاعً يعملوا فرديً 

يريدون أن يكونوا عليه، وعمل ما من شأنه حتقيق أفضل 

 " حتسني حال معيشتهممصالح هلم، بام يفيض إىل

(.(UNDP, 2004, p12 يتم وصف "بأنه  يشري كيفري

التمكني عىل أنه البناء املستمر لكفاءة تشاركية متعددة 

 ، من التغيري املعريفيشمل هذا املفهوم كاًل  ،األبعاد

 ,Kieffer, 1984) "اآلثار املرتتبة عىل املامرسةو ،والسلوكي

p9)م االجتاه الذي يؤكد ، وهناك عدد من الدراسات تدع

عىل أن التمكني يمكن حتقيقه من خالل املشاركة التنموية، 

وهي كذلك وسيلة يمكن من خالهلا احلد من التهميش 

 Morgan, 2016; Itzhaky, 2000; Abdulوعدم املساواة )

Wahid, 2016ُينظر إىل التنمية التشاركية عىل أهنا  (، كام أنه

كني املجتمع هنج واعد بشكل خاص لتعزيز مت

((Christens, 2012 ،هو يشري العتيبي إىل أن التمكني 

فلسفة إعطاء مزيد من املسؤولية وسلطة اختاذ القرار "

 ،2111) "بدرجة أكّب لألفراد يف املستويات الدنيا

(، أما اخلصائص التي البد وأن تتوفر باألفراد 92ص

درة املمكنني هي؛ القدرة عىل حتديد وفهم إمكاناهتم، والق

عىل التخطيط، وتوجيه أنفسهم من خالل توقع التغريات 

املستقبلية، والقدرة عىل التفاوض، والتعاون، واملساومة، 

للحصول عىل املنفعة، وأخرًيا حتّمل املسؤولية ونتائج 

 ,Sumarjo).القرارات املتخذة لزيادة مستوى املحاسبة 

2004) 
 

 الدراسات السابقة:

اعتمد تناول الدراسات السابقة عىل أسلوب النظرية   

املجذرة وذلك بالعودة إىل الدراسات السابقة بعد ظهور 

الفئات الفرعية، لذلك تناولت الدراسات السابقة عوائق 

التمكني املجتمعي، من خالل استعراض الدراسات التي 

تطرقت ألثر اجلوانب الثقافية واملنهجية ودور اجلوانب 

ية والتعليمية وأمهية إدراك املتطلبات اإلجرائية املهار

والتنفيذية، وكذلك عرض عدد من اآلليات التطبيقية 

 وبرامج ممارستها لتحقيق التمكني املجتمعي.

ففيام يرتبط بالعوائق التي تواجه حتقيق التمكني   

املجتمعي باجلوانب الثقافية واملنهجية تناولت دراسة 

املشاريع الصغرية يف متكني  ( حول دور2119الوليدات )

املرأة الريفية، وقد أثبتت الدراسة أن أكّب العوائق هي ثقافة 

املجتمع السلبية، وعدم التدريب عىل تبني واستخدام التقنية 

احلديثة، وحمدودية الدعم املادي من القطاع اخلاص، 

وغياب حاضنات األعامل للنساء باملجتمعات الريفية. 

إىل الكشف عن كيفية  Sutawa (2012) هدفت دراسة

متكني املجتمع املحيل من خالل برنامج تنموي لدعم 

مشاريع للسياحة يف أندونيسيا للتخفيف من حدة الفقر 

واحلفاظ عىل البيئة الطبيعية والثقافة املحلية، يتوافق مع 

ثقافة املجتمع املحيل، وإعداد املجتمع املحيل إلدارة 

ض الدراسات دور الّبامج الّبنامج املقرتح. وأبرزت بع

التعليمية يف التمكني املجتمعي من حيث التكامل مع باقي 

القطاعات التنموية باملجتمع، وأمهية إعدادها متوافقة مع 

الثقافة املحلية، والتسويق هلا من أجل دعمها من اجلهات 

( أمهية دور 2111املانحة، حيث أثبتت دراسة أبو ساكور )

جتمعي من خالل دعم الشباب اجلامعة يف التمكني امل
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وتطوير مهاراهتم الشخصية والقيادية واملهارات العلمية 

( بأن هناك دوًرا كبرًيا 2119والعملية. حيث أشار خزعيل )

الستثامر الصناعات التقليدية النابعة من ثقافة املجتمع 

املحيل يف حتقيق التمكني املجتمعي، فبجانب أهنا جزء من 

ن هلا أمهية اقتصادية واجتامعية تدفع أفراد الرتاث الثقايف، فإ

املجتمع للمشاركة التنموية، وقد أوصت الدراسة بأن تتبنى 

مراكز التدريب املهني برامج تعنى بالتدريب وتطوير 

الصناعات احلرفية التقليدية، وأن يتم متويل املشاريع املهنية 

من اجلهات املانحة، وإنشاء سوق حملية لتسويق منتجاهتا. 

من جانب آخر تناولت األدبيات أمهية تطوير القدرات 

اإلدارية املهارية ألفراد املجتمع يف عملية التمكني 

املجتمعي، من خالل جهات تدريبية وتعليمية متخصصة، 

حول آلية متكني Kieffer  (1984)حيث أشارت دراسة 

من  املواطن، بأهنا عملية حتتاج إىل تعليم وتدريب متخصص

أما  .ة مهاراهتم الفنيةلكبار وتنميل تعليمية خالل برامج

حول آليات مشاركة املجتمع  AbduWahid  (2016)ةدراس

يف العملية التنموية والعوائق التي تواجه متكينه، كشفت 

الدراسة أنه من أكّب عوائق التمكني هي التدخالت 

السياسية، وسيطرة النخبة عىل املجتمع، وأثبتت الدراسة 

قدرات املجتمع املحيل اإلدارية هي عنرص  بأن عملية بناء

مهم الستدامة العملية التنموية، وهي مكون رئيس للتمكني 

( لتمكني 2010)  ,.Ljunggren, et alاملجتمعي. ويف دراسة

الريفيني بإقليم التبت، هدفت الدراسة إىل الكشف عام إذا 

كان للمناقشات اجلامعية املركزة بني الريفيني بالتبت دور 

عّرفهم عىل احتياجاهتم وإمكاناهتم التنموية اخلاصة، وقد لتُ 

تم إرشاك مدربني متطوعني معهم، كمامرسني اجتامعيني 

لفرق العمل وكان هلم دور مهم يف حتقيق التمكني 

 املجتمعي. 

وفيام خيص نامذج املامرسة وآليات التطبيق، وأفضل   

تمعي اإلسرتاتيجيات التي تساعد عىل حتقيق التمكني املج

  Santosaللتنمية االجتامعية املحلية، فقد تناولت دراسة

آلية بناء إسرتاتيجية إلدارة متكني للمجتمع الريفي  (2014)

اعتامًدا عىل املوارد املحلية، وقد أكدت الدراسة أن 

إسرتاتيجية التمكني تعتمد عىل عمل توازن منهجي 

والكوادر مدروس داخل املجتمع املحيل بني املوارد الطبيعية 

البرشية، وتعزيز ثقافة املجتمع نحو تبني مفهوم التنمية، 

وتعزيز الرشاكة والرتابط والتكامل بني املجتمع املحيل 

واحلكومة املحلية وباقي املنظامت اخلاصة واملدنية.  كام 

( بعنوان نموذج لّبنامج 2011)  Pudjiاستهدفت دراسة

، مدى فاعلية متكني األرسة لتنمية املجتمع يف غرب جاوة

برامج متكني األرسة املقدمة من جامعة بوجور الزراعية، 

جلعل األرس قادرة عىل قيادة الّبامج واملشاريع االقتصادية 

الصغرية، وتوصلت الدراسة إىل أمهية بناء املهارات اإلدارية 

والفنية، وإنشاء شبكة أعامل حمتملة لبدأ التنمية االقتصادية 

يات تعاونية داعاًم للتنمية االقتصادية باملجتمع، وإنشاء مجع

باملجتمع. كام اهتمت بعض الدراسات باجلوانب اإلجرائية 

والتنفيذية للوصول إىل متكني فّعال، مثل إجراءات حتقيق 

مبدأ الرشاكة والرتابط بني الفواعل التنموية باملجتمع، 

وتوفر البيانات واملعلومات الالزمة، ودورها يف حتقيق 

 (2013)نموي من خالل مبدأ التمكني، ففي دراسةالفعل الت

Vikram   تم تناول موضوع متكني املرأة من خالل التمويل

طريقًة  SHGs)املصغر يف اهلند لّبنامج املساعدات الذاتية )

لتحسني أحوال النساء العامالت اللوايت فقدن أعامهلن 

بسبب األزمة االقتصادية، توصلت الدراسة بفعالية 

بتحسني أو ضاع النساء من خالل متكنهن من الّبنامج 

خلق فرص عمل حلساهبن، وأنه أداة قوية للتخفيف من 

 & Norainiحدة الفقر بني النساء باملجتمع. أما يف دراسة

AbuTalib  (2015 ،حول متكني املجتمعات املحلية )

ناقشت الدراسة املبادرة احلكومية )الالمركزية( معزًزا 

املجتمع وعدها وسيلة مهمة لتحسني لدعم مشاركة ومتكني 

نوعية احلياة، واحلد من الفقر، وحتقيق التنمية والتغري عىل 

املستوى املحيل، كشفت الدراسة أن من أهم عوائق نجاح 

املبادرة عائق تدخل السلطة املحلية بإدارة الّبنامج، وعدم 

كفاية الدعم املادي املقدم لبناء طاقات وقدرات املجتمع 

Awaluddin, et al. (2019 )وتناولت دراسة املحيل. 

فاعلية تنفيذ برامج التمكني املجتمعية املستقلة من خالل 

رشاكة منهجية بني احلكومة واملنظامت الفاعلة تنموًيا يف بناء 

القدرات وتقديم املساعدات املالية واإلدارية املبنية عىل 

د تم دراسة واقع املجتمع املحيل، أكدت الدراسة عىل أنه ق
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تنفيذ برامج التمكني بشكل ناجح من خالل تبني رشاكات 

 منظمة ومدروسة وإجراءات شفافة وواضحة.

 

 :السابقة الدراسات عىل التعليق

 املجتمع متكني موضوع السابقة الدراسات ناقشت     

 التي العقبات عىل الرتكيز خالل من الريفية املناطق يف املحيل

املحلية،  املجتمعات داخل التمكني برامج تواجه

 ييل؛ كام تصنيفها ويمكن واإلسرتاتيجيات التطبيقية هلا

 داخل والنخبة املحلية بالسلطة ترتبط سياسية عوائق

 وجاهزيته، املجتمع بوعي ترتبط ثقافية وعوائق املجتمع،

 واملشاريع وتنفيذ الّبامج بإدارة ترتبط إدارية وعوائق

 أبرزت كام املجتمعي، التمكني خالل من التنموية

 بنجاح نامذج ترتبط عوامل عدة السابقة الدراسات

 وتطوير التدريب مثل املجتمعي التمكني إسرتاتيجية

 الطبيعية املوارد عىل واالعتامد املحليني، للسكان القدرات

 وكذلك املحلية، الثقافة عىل واحلفاظ املحلية، والبرشية

 داخل التنموية معادلة أطراف بني والرشاكة التكامل حتقيق

واخلاص، والالمركزية،  احلكومي القطاع املجتمع

 هذه عن السابقة الدراسات اختلفت وقد. والرشاكة

 واحد وجه تناول عىل السابقة الدراسات برتكيز الدراسة

 يف التنموي التمكني حتقيق تواجه التي العقبات أوجه من

. املجتمع لداخ حمدودة فئة تناول وبعضها الريفي، املناطق

 ممارسة تواجه التي العقبات تناولت الدراسة هذه حتاول

 هلا، مسبق افرتاض دون عام بشكل املجتمعي التمكني مبدأ

 "الديموغرافية" السكانية الفئات مجيع تضمني وكذلك

 جمتمع داخل الوظيفة ونوع العمرية الفئة خصوًصا

 . الدراسة

 اإلجراءات املنهجية:

 ومنهجها:نوع الدراسة 

تعد الدراسة من ضمن أنواع الدراسات     

االستكشافية التي هتدف اىل حتقيق معرفة جديدة ترتبط 

بموضوع الدراسة، لذلك تم تبنّى املنهج الكيفي هبذه 

الدراسة من خالل استخدام أسلوب حتليل النظرية 

املجذرة، فمشكلة الدراسة تتمحور حول استكشاف املعاين 

د العينة عن معوقات التمكني املجتمعي والتصورات ألفرا

يف املجال التنموي، حيث تّبزت أمهية استخدام املنهج 

الكيفي بطريقة النظرية املجذرة بالدراسات التي من خالهلا 

يتم سّب اخلّبات واملعاين للمشاركني حول األحداث التي 

يمرون هبا، حيث يساعد عىل عملية مجع البيانات وحتليلها 

قارنة املستمرة واملنتظمة للوصول إىل تصور عن طريق امل

 ,Charmazنظري مفاهيمي يرشح الواقع بشكل مناسب )

2006; Creswell, 2005; Glaser & Strauss, 1999 .)

يساعد استخدام منهج النظرية املجذرة إىل جتاوز التخمينات 

والتصورات املسبقة، والوصول إىل مستوى أبعد من ذلك 

يتحكم بام جيري من عمليات، والذي من خالل حتديد ما 

يعّب عنه بالسياق الذي حتدث به الظاهرة املدروسة، الذي 

يساعد املختصني عىل التدخل بثقة للمساعدة يف حل 

  .(Glaser, 1978)االهتاممات املشرتكة 

اكتشاف "يشري مفهوم النظرية املجذرة إىل أسلوب   

نظرية من البيانات التي يتم احلصول عليها بطريقة منتظمة 

 ,Glaser and Strauss, 1967) "من البحث االجتامعي

p2) نظرية  مجع البيانات خللق"، وآلية عملها ترتكز حول

ميدانية ومن ثم ترميزها  يقوم الباحث بجمع بياناته حيث

يلها بشكل مرتابط وثابت، ومن ثم يقرر ما هي وحتل

البيانات التي سيتم مجعها بعد ذلك وأين يمكنه العثور 

 Glaser and) "عليها بشكل متكرر، إىل أن تظهر النظرية

Strauss, 1967, p45). 

 

 أسلوب التحليل وأدواته:

اعتمدت هذه الدراسة إجراءات وأسلوب منهج      

النظرية املجذرة يف التعامل مع البيانات من خالل استخدام 

مراحل الرتميز الثالث ملدخل النظرية املجذرة وهي؛ 

، ثم الرتميز املحوري Open coding)الرتميز املفتوح )

(Axial coding) وأخرًيا الرتميز االختياري 

 (Selective coding) ،بشكل متزامن وثابت )الذبياين ،

لوجه،  ا(. كام تم استخدام املقابالت املعّمقة وجه2111

واجلامعية كأدوات جلمع البيانات. لتحقيق املثلثية التي تؤكد 

عليها النظرية املجذرة، اعتمد الباحث عىل تناول مصادر 

متنوعة للبيانات أولية ويمثلها أفراد العينة، وثانوية متثلها 

واقع اإللكرتونية والبيانات الورقية املتاحة ملجتمع امل
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حيث إهنا تساعد الباحث عىل مقارنة البيانات "الدراسة، 

(. 18، ص2111)الذبياين،  "التي تأيت من مصادر خمتلفة

تم مجع البيانات عىل مرحلتني مرتابطتني؛ بدأت املرحلة 

لعام األوىل باملقابالت امليدانية األولية لتحديد االجتاه ا

ملوضوع الدراسة، ومن ثم املرحلة الثانية مع إجراءات 

حيث تم استخراج املفاهيم  (Open coding)الرتميز املفتوح

واخلصائص األولية وربطها باملقابالت الالحقة إىل أن متت 

صياغة الفئات الفرعية، والعودة هلا كل ما دعت احلاجة إىل 

وقد ساعدت  تكوين فئات فرعية أو مراجعتها ومقارنتها،

هذه املرحلة يف توجيه الباحث يف الرجوع للدراسات 

السابقة ومقارنة نتائجها لتكون جزًءا من عملية التحليل، 

( (Axial codingومن ثم تم االنتقال إىل الرتميز املحوري 

الذي يعد األعقد وهو حلقة الربط بني الرتميز املفتوح 

التفكري والرتميز االختياري، من خالل مزيج من 

، "خمطط التحليل"االستقرائي واالستنباطي، عّب استخدام 

(، وأخرًيا مرحلة الرتميز االختياري 1أنظر الشكل رقم )

((Selective coding  خالهلا يتم اختيار الفئة املحورية التي

تعّب عن النتيجة النهائية للتحليل وتكوين اإلطار املفاهيمي 

يعتمد الوصول إىل هذه ، "الوصول إىل النظرية"للدراسة 

 & Glaser;املرحلة بعد الوصول إىل التشبع النظري )

Strauss, 1999  ،2111الذبياينStrauss & Corbin, 

1990; .) 

 Axial Coding)ملرحلة الرتميز املحوري ) من أسلوب النظرية املجذرة "خمطط التحليل"(: نموذج 1الشكل رقم )

 

 
 

 جمتمع الدراسة وعينتها:

 (Theoretical sampling)تم تبنّي العينة التنظريية   

حيث يسمح هذا النوع من العينات بالتتبع واالكتشاف 

النظري الذي يساعد عىل مجع البيانات وحتليلها من أفراد 

حمددين يكون هلم صلة مبارشة يف موضوع الدراسة 

(Patton, 2002; Strauss & Corbin, 1990 تم اختيار ،)

 اإلطار

البعد عن األقطاب 

التنموية، االعتامد عىل 

املوارد احلكومية 

للتنمية، عدم وجود 

مراكز للتمكني 

املجتمعي، عدم استثامر 

الفرص التنموية 

 والتواصل .

ضعف البنية التحتية، عدم توفر بيانات ومعلومات 

 تنموية، ثبات احلالة التنموية، تواضع اخلّبات التنموية،

.شبكة التواصل التنمويةضعف   

ضعف إمكانات بناء الفعل التنموي، فقدان اخلّبة التنموية، 

تواضع جهد الفواعل التنموية، ضعف ثقافة املجتمع التنموية، 

 عدم وجود االستشارات التنموية.

عوائق إجرائية 

وتنفيذية للتمكني 

 املجتمعي

تكوين عائق أمام تنفيذ 

التمكني املجتمعي لتحقيق 

التنمية االجتامعية املحلية، 

وحمدودية فرصة بدء إجراءات 

 .الفعل التنموي

صعوبة متكني 

املجتمع، وهدر 

الفرص التنموية، 

والبعد عن صناعة 

 التنمية املحلية.

 األوضاع السببية

 الظاهرة )الفئة الرئيسة(

 األوضاع املعرتضة

 النتائج إسرتاتيجية التفاعل
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املشاركني بناًء عىل ما يمكن أن يقدمونه من معلومات لبناء 

النظرية، واعتمد الباحث يف حتديد حجم العينة عىل تشبع 

(، فقد تم اختيار Glaser & Strauss, 1999البيانات )

 املشاركني تتابًعا وحتليل البيانات بشكل مبارش ومرتابط إىل

أن تم الوصول ملرحلة ال يظهر فيها معلومات جديدة 

 ;Charmaz, 2006والوصول إىل مرحلة التشبع النظري )

Glaser & Strauss, 1999.)  تكمن املخاطرة يف اختيار

العينة التنظريية يف قرهبا من حرم التحيز وأن قرار االختيار 

يمكن أن يكون ذاتًيا، ولكن من أجل احلد من التحيز تم 

لتأكد من أن تساؤل الدارسة يرتبط بعالقة قوية مع أفراد ا

العينة وتطبيق معايري اختيار العينة القصدية، من حيث 

متثيلها مجيع من هلم عالقة مبارشة يف تساؤل الدراسة، والفئة 

األمثل إلعطاء التصورات والتجارب التي تعكس الواقع 

 . (Oliver, 2006)املدروس بكل دقة يف املجتمع املستهدف

تم اختيار أفراد العينة بناًء عىل مناسبتهم  يف هذه الدراسة

لتساؤل الدراسة، الذين يمثلون فواعل التنمية االجتامعية يف 

منطقة الدراسة، قرية املسيجيد، حيث يساعد هذا النوع من 

العينات عىل حتقيق غرض الدراسة، من خالل فهم املشكلة 

ي يعتقد الباحث بأهنم يف سياق جتارب أفراد العينة، الذ

األنسب لإلجابة عن تساؤل الدراسة. عليه تكّون جمتمع 

الدراسة من سكان قرية املسيجيد، إضافة إىل مسؤويل 

منظامت القطاع العام واخلاص واملدين التي تدعم التنمية 

وقع االختيار عىل قرية املسيجيد لعدة أسباب  االجتامعية.

ية ضاربة يف العمق ختدم هدف الدراسة؛ وهي كوهنا قر

التارخيي للمنطقة، ويوجد هبا معامل أثرية تارخيية مهمة، 

وتقع عىل حماذاة الطريق الرسيع الواصل بني املدينة املنورة 

وينبع البحر، كام أهنا متثل املجتمع الريفي بشكل نموذجي، 

( كيلومرت، مما 81وأخريًا لقرهبا من املدينة املنورة بحوايل )

حث الذهاب والعودة بشكل متكرر ومنتظم يسهل عىل البا

للميدان أثناء عملية مجع البيانات وحتليلها، والذي تتطلبه 

طبيعة الدراسة لتحقيق التزامن يف عملية مجع البيانات 

 وحتليلها.

( فرًدا من املجتمع 11اشتملت عينة الدراسة عىل )  

اب املحيل املقيمني إقامة دائمة يف قرية املسيجيد مجيعهم أرب

أرس ومتيزوا بمستويات تعليمية ووظيفية خمتلفة )من الناحية 

جامعي/  2ثانوي،  6متوسط؛  2ابتدائي،  1التعليمية: 

قطاع  2حكومي،  1متقاعد،  1ومن الناحية الوظيفية: 

عاطل عن العمل/ ومن الناحية  1جتارة حرة،  2خاص، 

 39-19الشباب من  6العمرية انحرصت بني ثالث فئات: 

عام  66كبار السن من 3عام،  61-من11لرشدين ا 1، 

( أفراد من القطاع املدين، 3فأكّب(، وشملت العينة كذلك )

 ( أفراد من منظامت القطاع اخلاص، وأخرًيا3عدد )

عام، بلغ جمموع أفراد القطاع ال اثنني من العينة تضمنت

(، وما قد يؤخذ عىل 1( فرًدا، أنظر اجلدول رقم )22العينة )

الدراسة هو عدم متثيلها للعنرص النسائي، والسبب يف عينة 

 ذلك يعود إىل موانع ثقافية للمجتمع.

حسب قطاع العمل باملجتمع  توزيع أفراد العينة :(1جدول رقم )

 ."فواعل التنمية املحلية"

 العدد القطاع #

 11  يقطاع املجتمعال 1

 3 القطاع احلكومية 2

 2 القطاع اخلاصة  3

 3 املدينالقطاع  1

 22 1 املجموع

 

 الصدق والثبات:

يف الدراسات الكيفية يتم استخدام مفهوم املوثوقية   

والرصامة بداًل عن الصدق والثبات الذي يستخدم يف 

الدراسات الكمية؛ تتمتع املناهج التفسريية واالستقرائية 

باملرونة الكافية لتحقيق املوثوقية، أو فقداهنا، لذلك اعتمد 

دى الباحث لرفع مستوى الدقة يف الثبات اخلارجي عىل م

قرب ودقة االستنتاجات يف متثيل الواقع متثياًل حقيقًيا، 

وتطبيق الرقابة الذاتية من خالل عملية التشكيك والتقييم 

(، أما الثبات 2111املستمر للبيانات امليدانية )دليو، 

الداخيل فقد سعى له الباحث من خالل تبني التعددية 

(Triangulation يف املصادر، وكذلك الوصول إىل ) مرحلة

(، إضافة إىل Theoretical saturationالتشبع النظري )

حتكيم باحثني آخرين يف نفس التخصص للتقرير. حيث 

يشري الصدق أو املوثوقية يف البحوث الكيفية إىل مدى 

(. كام أنه 2111سالمة التقرير وفهمه فهاًم حقيقًيا )دليو، 

تحقيق روعي االلتزام األخالقي جتاه املشاركني بالدراسة ب

 الرسية واحلرية يف املشاركة واالنسحاب بأي وقت.
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 عرض النتائج ومناقشتها:

خالل عملية ترميز البيانات مرحلة الرتميز االختياري   

((Selective coding  تم الوصول إىل الفئة الرئيسة التي

 مثلث"عّّبت عن النظرية املجذرة من هذه الدراسة وهي 

املجتمعي، أنظر  تمكنيلل "ونموذج املامرسة العوائق

(. متت صياغة اإلطار املفاهيمي ملنظور 3الشكل رقم )

الدارسة بعد أن تم التوصل إىل ثالث فئات رئيسة كونت 

مثلت العوائق التي حتول دون ممارسة مدخل التمكني 

املجتمعي لتحقيق التنمية االجتامعية يف جمتمع الدراسة، 

( عوائق ثقافية 1: (، تم وسمها بام ييل2أنظر الشكل رقم )

( عوائق إجرائية 3( عوائق مهارية وتعليمية، 2ومنهجية، 

وتنفيذية، تم الوصول اليها من خالل التحليل املحوري 

(Axial coding اشتملت كل فئة من الفئات الثالث ،)

الرئيسة عىل فئات فرعية دعمت ظهورها وبررت والدهتا 

من خالل  تكونت من ثالث عرشة فئة فرعية، تم بناُئها

، بربط اخلصائص Open coding)الرتميز املفتوح )

واملفاهيم املستقاة من جمتمع الدراسة مبارشة من حيث 

التشابه واالختالف، وقد بلغ عدد املفاهيم بعد فرزها 

 ( مفهوًما.62النهائي )

مثلث عوائق ممارسة ": نتيجة الرتميز املحوري الوصول إىل  (2شكل )

 . "التمكني املجتمعي

 

 عرض النتائج:

 / عوائق ثقافية ومنهجية للتمكني املجتمعي:أواًل 

أقر أفراد العينة عن وجود ضعف يف املعرفة بطبيعة   

تركيب البنية السكانية املمثلة للمجتمع املحيل، فال يوجد 

حتديد واضح للفئات السكانية املختلفة داخل جمتمع 

الدراسة، مثل فئة الشباب، وفئة املعاقني، وفئة النساء وكبار 

الرياضية، أو  السن، أو الرتكيب املبني عىل امليول الثقافية، أو

التقنية. فالتعبري عن رأيي تلك الفئات السكانية حمدود جًدا، 

حيث اتضح من خالل املشاركني بأن متثيل رأي فئات 

املجتمع املختلفة يعتمد بشكل أسايس عىل فئة واحدة وهي 

بأرباب األرس أو املسؤولني عن األرس أو املجتمع املحيل، 

ت الريفية املحافِظة ويعد هذا األمر طبيعي يف املجتمعا

 وتدعمها الثقافة املحلية وتعتّب جزًءا منها.

ديرة وحدة ويش  أهلكلهم "( 1)ع  يقول

( 11. ويضيف آخر )ع "جديد... بيجيبون

ي عند أهل املعرفة من الشيبان والشيوخ ما أالر"

 ."نقدر نخالفهم ونزيد عليهم

كام اتضح من خالل تصور املشاركني وجود ضعف يف   

باملصادر التنموية املحلية سواء عىل املستوى البرشي  الوعي

أو عىل مستوى الطبيعة املحلية، فعند السؤال كيف يمكن أن 

تستفيد من البيئة املحلية الطبيعية املحيطة بك؟ وكيف 

يمكن استثامر قدراتك ومهارتك أو السكان املحليني يف 

 تنمية جمتمعكم؟ اتضح بأن هناك قصور يف معرفة املصادر

التنموية املحلية املتاحة التي يمكن استثامرها واالستفادة 

منها داخل جمتمعهم، يمكن أن يشار إىل سبب تلك النتيجة 

إىل التهميش وعدم تقدير تلك املصادر سواء الطبيعية أو 

 معامل هبا يوجد تارخيية قرية أهنا من الرغم وعىل البرشية،

 .حمتماًل  تنموًيا مصدًرا هلا اإلشارة تتم مل أنه إال أثرية

 اجلبال غري يشء عندناما "( 9)ع  قال 

 اليل غري عندهم ما والناس تشوف اليل والوديان

 ."يزرعونه واال يربونه

كان جيل من خالل أفراد العينة بأنه غلب عىل تعبريهم   

استخدام مصطلحات تشري إىل عدم امليول إىل تبني ثقافة 

، "احلال طيب"ل عبارة التغيري والتطوير للوضع القائم، مث

. أظهر "فتح باب جديد"، "اهلل ال يغري"، "الوضع زين"

 "مثلث عوائق ممارسة التمكني املجتمعي"

 

عوائق إجرائية  

 وتنفيذية  

عوائق ثقافية 

 ومنهجية

عوائق مهارية 

 وتعليمية
ضعف البنية التحتية 

للخدمات االجتامعية 

 ومنشآهتا.

عدم توفر مصدر 

موحد للمعلومات 

 والبيانات.

ضعف االستفادة من 

 الوسائط التنموية.

املعرفة قصور 

باإلجراءات واللوائح 

الرسمية للفعل 

 التنموي.

حمدودية تفعيل شبكة 

 التواصل التنموية.

 

 

تعلم املهارات 

 القيادية.

تعلم املهارات 

 اإلدارية.

تعلم املهارات 

 الفنية.

 

 

معرفة طبيعة 

الرتكيب 

السكاين 

 للمجتمع.

معرفة املوارد 

واملصادر 

 التنموية.

تبني ثقافة 

ري والتفكري التغي
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من خالله املشاركون غياب التفكري الناقد للوضع القائم أو 

التفكري التنموي الواعي بتحسينه، كشفت املقابلة بعض 

األسباب التي أدت إىل ذلك، مثل التعايش مع بعض 

ار احللول التنموية من املشاكل املحلية، والتكيف معها، انتظ

اخلارج، يضاف إىل ذلك طبيعة املجتمع الريفي املحافظة 

 واحلذر من اجلديد والرتدد يف تقّبله. 

 احلال عىل اهلل احلمد"( بقوله 6)ع  تطرق  

يضمن إنه  أيش...علينا يغري ال واهلل فيه حنا اليل

ما يفتح علينا مشاكل ما نقدر عليها لو غرينا 

 ما عيالنا احلني"( 11ويضيف )ع . "الوضع...

ما باجلديد  اجلواالت غريهتم ما بعد أول مثل هم

 ."غري اخلراب ال واهلل الوضع احلايل زين....

وكذلك احلال عىل مستوى املنظامت، اتضح من خالل   

العينة االلتزام بجدول أعامل ومهام حمددة مسبًقا ومكررة 

ر والتغيري، وقد خالل سنوات سابقة دون النظر إىل التطوي

اتضح سيطرة االجتاه البريوقراطي عىل األعامل لتلك 

 املنظامت وهو السائد واملتبع.

 أعامل يف حمدودين حنا واهلل"( 21)م  قال 

تكون مفروضة علينا من  واحياناً  فيها ملتزمني

املتّبعني أنفسهم والّبامج من سنني وهي ماشية 

 ."نغريها واال نبدهلا ليش

اركون عدم الدراية بكيفية حرص املشاكل أظهر املش  

التي تعيق التنمية بمجتمعهم وكذلك احلال باألولويات 

التنموية التي حيتاجها جمتمعهم املحيل، يعود السبب إىل عدم 

استخدامهم منهجية صحيحة تساعد عىل معرفتها لتحديد 

األهداف التنموية احلقيقية للمجتمع، فقد متت اإلشارة إىل 

حرص لألولويات التنموية، أو حتديد عدم وجود 

لإلشكاالت املنترشة داخل جمتمعهم، التي تعد حواجز 

تقف دون وضع األهداف بشكل دقيق، وقد أكد أغلب 

أفراد العينة أن عملية حتديد األولويات التنموية مل تأخذ 

أفضلية أو اهتامم يف ثقافتهم العامة عىل اعتبار أهنا شأن 

 األول.  حكومي أو شخيص باملقام

واحد عنده مشاكله  كل"( 3)ع  يقول

 غرينا مشاكل عىل ندور حيتاج...ما زين ويعرفها

( 9)ع  ضيف. وي"بنفسه مشاكله حيل واحد كل

وفرت كل اليل حيتاجه الناس  تقرص ااحلكومة م"

 يروح مطالبات وإال مشاكل عنده واليل...قريةبال

 ."اهلل احلمد تقفل ما املسؤولني بيبان بنفسه

ينطبق ذلك عىل مستوى املنظامت، فعند سؤاهلم عن   

األسس التي يبنى عليها القرار التنموي وتقديم اخلدمات 

للمجتمع أو تبنى عليه اخلطط املستقبلية؟ أكد املشاركون 

بأنه ال يوجد مسوح اجتامعية لتحديد املشاكل 

واالحتياجات والفرص التي يمكن استثامرها وتطويرها 

اهتا، وإن وجد يشء منها فهو قديم وال يمكن بناًء عىل معطي

 االعتامد عليه، ويعزى ذلك بسبب قلة اخلّبة واملختصني. 

واهلل ما عندنا مسوح  ال"( 21)م  يقول 

من  مندوبني...وعندنا يسوهيا أحد فيه ما أصالً 

احلواري متطوعني يساعدوننا اهلل جيزآهم خري يف 

 عندنا"( 12. ويضيف )م "معرفة حاجة الناس

 ملفات فتحوا ملا األفراد من بيانات

 ."....مرة قديم بعضها....صحيح عندنا

بناًء عىل النتيجة السابقة تم استنتاج وجود قصور يف   

الطموح التنموي والقدرة عىل حتديد أهداف املجتمع 

التنموية، أفاد أفراد العينة عن قصور يف الطموح والنظرة 

فقد اتضح ، شاريع التنمويةالتطويرية ألهداف الّبامج وامل

من خالل املشاركني أن أغلب املبادرات التنموية التي تنشأ 

من داخل املجتمع املحيل ال تتجاوز أهدافها املستوى 

الفردي أو حميط العائلة، فهي ختاطب خدمة الفرد 

الشخصية، مثل مشاريع تربية املوايش، رشاء األرايض، 

صحية أو تعليمية لرفع إعداد برامج رياضية أو ثقافية أو 

مستوى األبناء والعائلة، فهي تبقى حبيسة املستوى الفردي 

وال تالمس مستوى املجتمع املحيل، وبحسب إشارة أفراد 

العينة يعود السبب بذلك إىل تواضع الدعم املادي املناسب، 

وطبيعة املجتمع الريفي املحافظة كام متت اإلشارة سابًقا، 

املشاريع عىل تنمية املجتمع املحيل  الذي قد حيد منافع تلك

 بشكل عام.

 حلايل طورته مرشوععندي "( 1)ع  يذكر

 يكفيني أنا الغنم تربية يف ونجح اهلل احلمد

 كان يدعمني من لقيت ولو ونبيع...نريب وعيايل

اشرتيت "( 11)ع  ويقول. ".....أكثر طورته
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 من ومنتوجها سنني أربع قبل وزرعتها أرض

 حمتاج...لكن اهلل احلمد السنة هذي طيب التمر

 أزيد حتى األول أغزر واال ثاين بري هلا أحفر

( 1)ع  وقال. "إمكانية عندي ما لكن الزراعة

 كثرية بمجاالت طورهتم عيايل مايلس أر"

 عندهم...ويكون بالدراسة يتفوقون أهنم وأمهها

 األوضاع مع خصوصاً  وريايض صحي وعي

  "(.كورونا)جائحة  احلالية

أكد املشاركون عدم وجود منهجية لقياس مستوى   

الذي يعد ، النمو االجتامعي، أو اجتاه التغيري بمجتمعهم

أساس لقياس مدى مناسبة الفعل التنموي وتأثريه عىل 

املجتمع، إضافة إىل ذلك، تم التأكيد عىل عدم وجود 

منهجية لقياس التغذية الراجعة ألثر خدمات التنمية 

دمة ومدى استفادة الفئات املستهدفة منها، االجتامعية املق

فقد بينت النتائج أن قياس التغيري باملجتمع يعتمد عىل 

مالحظات فردية غري متخصصة يداخلها التحيز بشكل 

سلبي أم "كبري، وال يتم النظر إىل مقداره أو أثره أو اجتاهه 

، فاملقياس الوحيد لذلك مبني عىل الشعور واحلس "إجيايب

ضع املجتمع، يزيد وينقص هذا احلس، كام أشار الفردي بو

للخدمات  "املوسم"أحد املشاركني بشكل مبارش؛ حسب 

التي تقدم به مثل )شهر رمضان، بداية املدارس، دخول 

 الشتاء(.

أصاًل تشوف  يشءما حيتاج "( 13)ع  يقول 

 خرياتملا جيي رمضان فيه  يفرحونالناس 

 تحفمن أهل اخلري كل يوم وملا ت وصدقات

الّبد املالبس  يدخل يوماملدارس فيه مساعدات و

 . "...والبطاطني

كذلك احلال يف املنظامت، فهي تعتمد يف بناء وتقديم   

براجمها التنموية عىل بيانات قديمة وتفتقد لوجود طرق 

وأساليب منهجية لقياس التغري االجتامعي ومقداره من 

 خالل ما تقدمه.

 حيتاج ومايشء حمدد  فيهما "( 21)م  يقول 

 األرس عىل تنقصاليل  اخلدمات نقدم أصالً  حنا

 واملتّبعني اخلري أهل من توفرها حسب باملنطقة

هم بعضهم أجهزة قياس ضغط  يطلبوهنا أو

وسكر ومرات كرايس وأرسة للمعاقني وكبار 

 ."السن وهذا املهم

 

 ثانيًا/ عوائق مهارية وتعليمية للتمكني املجتمعي:

أكدت نتائج هذه الفئة احلاجة إىل اإلعداد والتدريب   

عىل ثالثة مستويات، هي املستوى الشخيص، واملستوى 

اإلداري، واملستوى الفني، حيث أفاد أفراد العينة بشكل 

واضح أن هناك ضعًفا باملهارات القيادية بني األفراد داخل 

املجتمع املحيل، أكد البعض أن لدهيم االستعداد للعمل 

ملصلحة املجتمع املحيل طوعًا وكذلك لدى باقي أفراد 

املجتمع، إال أنه ال توجد مبادرات تنموية جادة حتفزهم، 

وضعف يف تنظيم العمل التنموي، وتشتت اجلهود 

، إضافة إىل "املستوى الفردي"واقتصارها عىل جهود فردية 

ضعف توزيع املهام اهلادفة خلدمة املجتمع وعدم االلتزام 

ها، ووجود ضعف يف االنتامء إىل الفعل التنموي، بإهنائ

يعكس هذا اإلقرار من أفراد العينة بشكل واضح غياب 

القيادة املحلية التي تساعد عىل توجيه وتوحيد اجلهود 

 املحلية نحو تنمية املجتمع.

القرية فيها اخلري وأهلها ما "( 1)ع  يقول 

عندهم املانع يشتغلون ملصلحتها لكن ما فيه 

 مع الكل ويسويه عليه يتفقون عمل

 ،"كذا كل واحد يشتغل لنفسه علشان...بعض

باليل يعرف...  يعمل واحد كل"بقوله  ويكمل

اليل يقدر عليه  يسوي كلٍ  الشباب واملتطوعني

 قول. وي"ما يقرصون.... يشءولو تطلب منهم 

 وال فيها دخل لنا ما املشاريع بعض"( 8)ع 

 ترشف اليل وهي احلكومة تسوهيا اليل هلا نعرف

 "...وتديرها عليها

وعىل مستوى املنظامت اتضح أن هناك استثامر جيد   

للجهود التطوعية يف جمال التنمية االجتامعية من أفراد 

املجتمع املحيل، فعىل مستوى املنظامت غري الربحية تم 

استثامر اجلهود التطوعية لألفراد للتواصل مع أفراد املجتمع 

ول اإلعانات هلم ممن حيتاجون املساعدة املدين وتنسيق وص

والرعاية االجتامعية، مما ساعد عىل خلق قائد حميل داخل 

 املجتمع باملجال اخلريي واملساعدات العينية للمحتاجني. 
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 متطوعني فيه ان اهلل نحمد"( 22)م  يقول

 يف يساعدوننا الشباب من احلواري نفس من

املساعدات لألرس  وتوصيل...أمورنا تسهيل

 عليهم نعتمد منطقتهم يف وللمحتاجني املحتاجة

 ."يقرصون ما وهم

أوضحت النتائج وجود حمدودية بمعرفة املهارات   

اإلدارية إلنجاح الفعل التنموي، حيث أكد املشاركون عدم 

الدراية بكيفية إدارة املشاريع التنموية وبراجمها وقلة اخلّبة 

دم اإلملام بكيفية حتديد هبا، من خالل إظهارهم ع

االحتياجات املادية والبرشية للمشاريع التنموية، وقلة 

اخلّبة بكيفية رسم خططها التشغيلية، ومؤرشات األداء، 

 والتسويق هلا، وقياس جودهتا.

واهلل ما أعرف  ال"( بقول 2)ع  أشار حيث 

 "...تدار كيف أدري والعن املشاريع  يش

 خّبة عندهواحد  يبغاهلاهذي " بقولهويضيف 

 ."...زينة

كام أظهرت النتائج وجود حاجة إىل تطوير مهارة بناء   

وتصميم الّبامج واملشاريع التنموية، حيث أكد أفراد العينة 

عدم توافق الّبامج واملشاريع املقدمة هلم مع االحتياجات 

التنموية فأغلبها تركز عىل األعامل اخلريية والتّبعات، 

من خارج املجتمع املحيل وليس من داخله واتضح أهنا تأيت 

مما يزيد إمكانية ابتعادها عن االحتياج الفعيل للمجتمع 

املحيل، وأوضحت النتائج بأهنا ُتبنى عىل ما هو متاح من 

إمكانات وتّبعات خارجية مرشوطة، وهي بالغالب ال 

تبنى عىل أساس دراسات ميدانية لالحتياج الفعيل 

تواضع إعدادها وأهدافها للمجتمع، يضاف إىل ذلك 

التنموية، فأغلبها تكون موجهة إىل األعامل اخلريية 

والتّبعات املادية والعينية أكثر من كوهنا تعالج األعامل 

اإلنتاجية التي يقوم هبا أفراد املجتمع املحيل، مما ال يساعد 

 عىل حتقيق الفعل التنموي واستمراريته. 

 جتمعللم مهمه برامجنطلب "( 21)م  يقول

 ما...وحسب نغريها نقدر ما جاهزة جتي لكنها

 جاهزة لنا جتي ومشاريع برامج من متوفر هو

. "...وأهلها القرية تفيد أكيد وهي ونقدمها

 حيددها املشاريع اناملشكلة "( 22)م  ويقول

 لألعامل واغلبها وملني تنفذ كيف ويشرتط املتّبع

 ."...رشوطه يف ملزمني وحنا اخلريية

إضافة إىل ما سبق أظهرت تبني وجود حاجة لتطوير   

وكذلك املنظامت  ،املهارات الفنية ألفراد املجتمع املحيل

الرسمية بداخله، حيث أشار أفراد العينة إىل ضعف توظيف 

األدوات التقنية والتكنولوجية احلديثة يف أعامهلم اخلاصة، 

رتاث بسبب التمسك باألساليب التقليدية التي تعّب عن ال

الثقايف للمجتمع املحيل، واعرتافهم بعدم الثقة هبا مقارنة 

بمهاراهتم اخلاصة، وصعوبة إجراءات احلصول عليها يف 

عدد من املجاالت، مثل: الزراعة، والرعي، واملنتوجات 

احليوانية، وتربية النحل وغريها من األعامل املنترشة 

 بمجتمع الدراسة. 

من  هماخذينهذا  العرف"( 2 ع) يقول

 ما اليل ييدرّ  وأيشاألولني يف الزراعة والنحالة 

بنفس و( 11 ع. ويضيف )"....فيها يعرفها

 اجدادنا من تعلمناه اليل غري فما نعر" السياق

نجيبها تأخذ  شان عىلبغينا نحط آالت  ولو

 ع) ويضيف. "لشغلنا تصلح ماوقت...ويمكن 

أنا أشتغل مع النحل وما كل يشء يصلح "( 8

حساس لكل حاجة ويمكن  النحلأن  تعرفمعه 

 ."اشتغل بعدة غريبة ... لويشد وال عاد يرجع 

أظهرت البيانات وجود قصور يف خّبة املنظامت   

املحلية بكيفية إسهامها يف دعم وتطوير املهارات الفنية 

يعود إىل عدم ، واملهنية وتغذيتها باألساليب التقنية احلديثة

هناك أولويات تسبقها،  معرفتهم باالحتياجات، وأن

وتصورهم بأن ذلك خارج نطاق عملهم وجيب أن تقوم به 

 .اجلهات التدريبية

 أيشما كنت أقدر أعرف  اذا"( 18)م  يقول

 ما هذا...واملجال الدورة اقدم أقدر ما حيتاجون

( 16)م  ويضيف. "نقدمها اليل اخلدمات من هو

عندنا أمور أهم من تطوير املهارات "

.بعض العوائل ما تقدر جتيب مالبس بأعامهلم..

 ."لعياهلم....



 هـ(1112م/2121جامعة امللك سعود، الرياض ) (،3، ع )(33) ، مجاآلدابجملة 

 

111 

 تنفيذية للتمكني املجتمعي:وثالثًا/ عوائق إجرائية 

املشاركون وجود قصور يف البنية التحتية  أوضح  

واإلملام باإلجراءات التنفيذية التي تقوم عليها خدمات 

التنمية االجتامعية، حيث أكدت النتائج حمدودية توفر 

منشآت ومبان ومرافق جمهزة لتقديم الدعم وتسهيل 

املساندة للخدمات االجتامعية، فيتم االعتامد عىل مباٍن 

نسيق مع جهات متنوعة قد تكون خمتلفة من خالل الت

حكومية أو خاصة أو خريية. وعند السؤال عن توافر 

بيانات عن املجتمع املحيل أو وجود مركز معلومات يعتمد 

عليه يف بناء اخلدمات االجتامعية وإعداد ودعم الّبامج 

واملشاريع؟ أكد املشاركون، بشكل مبارش وإدراك كامل، 

حصائية عن جمتمعهم املحيل عدم توفر بيانات أو معلومات إ

أو وجود جهة أو مركز يقدمها، من خالل توظيف عبارات 

عند احلكومة "، "ال ما فيه"رصحية للتعبري عن ذلك، مثل: 

، واتضح أن "ما سمعت أن فيه"، "ما عندنا"، "بس

االعتامد يف تقديم اخلدمات االجتامعية يكون عىل معلومات 

فسه، مما ساعد عىل زيادة وبيانات من خالل أفراد املجتمع ن

التضارب يف حتديد االحتياجات التنموية ملجتمع الدراسة، 

وإعطاء فرصة للتقديرات الشخصية لالحتياج وضعف يف 

 نوعية الّبامج التنموية املقدمة. 

نعتمد  ةحمدد حاجة"( بقول 11)م  أشار  

 يشءالّبكة هي كل  لكنال ما فيه  اعليه

. "أحد عىل فونخي وال معروفني واملحتاجني

 أومستأجرة  أبوها كل املباين"( 21ويقول )م 

 املدارس يمكن غريوما فيه يشء جمهز  للحكومة

 ."... املكان نوفر نقدر ما قد نجتهد حنا

أكد أفراد العينة وجود ضعف يف تفعيل الوسائط   

فعند سؤاهلم ، التنموية يف املحيط اإلداري للمجتمع املحيل

عن استفادهتم من املنظامت التي تدعم املشاريع واألفكار 

التنموية؟ أشاروا إىل حمدودية االستفادة من حاضنات ريادة 

األعامل يف املنطقة، وعدم استثامر املسؤولية االجتامعية 

للرشكات، وقصور أساليب جذب التّبعات من رجال 

رات التعليمية األعامل، وكذلك حمدودية التواصل مع اإلدا

والتدريبية املتخصصة للحصول عىل اخلدمات التنموية، 

مثل: اجلامعات، واملعاهد، وكليات التدريب الفني والتقني 

احلكومية التي تقدم مثل هذه اخلدمات للمجتمعات 

املحيطة هبا، وكذلك ضعف بالتواصل مع القطاع الصحي 

املحيل، لتفعيل دوره يف التوعية واإلرشاد الصحي للمجتمع 

وانحرص دور الوسائط التنموية يف األعامل اخلريية فقط، 

ويعود السبب الرئيس لذلك هو قلة الوعي هبا وعدم 

 املعرفة بكيفية التواصل معها.

 بالقرية اليل غري أعرف ما"( 11)ع  يذكر

 طريق لنا ما القرية برى واليل

 ضيف. وي"تسوي هنا ايش...والرشكات عليهم

 نجيهم يوم يقرصون ما امليسورين"( 1)ع 

 ويعاجلون الدين...يسدون األجر يدورون

 للعاجزين وكرايس أجهزة ويعطون املريض

 . "وكبار السن

إضافة إىل ما سبق أكد أفراد العينة وجود ضبابية وعدم   

 معرفة باألنظمة واللوائح املرتبطة بآلية اإلجراءات الرسمية

 التنمويبتسهيل الفعل  ترتبطيف املجاالت املختلفة التي 

املجتمعية مثل طلب الدعم الزراعي، والدعم  والتنمية

املادي لرتميم وصيانة املنازل، ودعم بنك التنمية االجتامعية 

للمشاريع اخلاصة، ودعم األرس املنتجة وغريها من 

 املجاالت املرتبطة بالفعل التنموي. 

 اإلدارات عندالنظام "(19)م  يقول

. "...منه نتأكد حتى هلا رجعن غري احلكومية

...يا كثر طلباهتم والبد ما "( 8ويضيف )ع 

وهم عىل طريف واهلل ما يمشوهنا  يشءينقصك 

لك وهي ناقصة الزم تروح وترجع عليهم لني 

 ."تتعب

رّصح املشاركون بوجود ضعف بتفعيل شبكة   

ففيام ، التواصل التنموية عىل املستوى الداخيل واخلارجي

خيص شبكة التواصل الداخلية أشار أفراد العينة إىل وجود 

حمدودية يف التواصل داخل املجتمع للوصول إىل حلول 

مشرتكة للمشاكل واالحتياجات التنموية داخل املجتمع، 

فالتواصل داخل املجتمع املحيل يقترص عىل مواضيع ترتبط 

زًءا مهاًم بالعادات والتقاليد واألعراف الدارجة، التي تعد ج

من ثقافتهم املحلية ومتمسكني هبا، وما عداها، مثل: 

االحتياجات التنموية، والقضايا املستجدة، مثل: شبكة 
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االنرتنت ومعاهد التدريب وتعليم اللغات، فيصعب خلق 

تواصل حوهلا بسبب حمدودية اخلّبة هبا وخروجها عن 

ا بأهنا االلتزامات الثقافية املوروثة، واالعتقاد السائد حوهل

شأن حكومي باملقام األول تتم مناقشته من خالل القنوات 

 الرسمية. 

 بعض بني متواصلني الناس"( 13)ع  يقول

 يف اما زمان من معروف ساير بينهم واملساعدات

 ما اخفيك ما واهلل ال فيها نعرف ما اليل األمور

 أحد تلقى صعب"( بقولة 18)م وأشار. "...فيه

بيد احلكومة وهي اليل حتدده  هذا كل تشاوره

 . "لناسوتقّرة ل

وفيام خيص شبكة التواصل اخلارجية، فقد تم السؤال   

بشكل رصيح عن وجود اتصال مع جهات خارجية 

تساعدهم عىل تنفيذ مشاريع ختدم جمتمعهم وتساعد عىل 

تطوير واقعهم وتلبية احتياجاهتم التنموية؟ من خالل 

اإلجابة عن هذا االستفسار أكد أفراد العينة وجود ضعف 

ل االحتياجات التنموية إىل اجلهات يف معرفة كيفية إيصا

املختصة، وحمدودية االطالع عىل خّبات تنموية خارجية 

مماثلة لالسرتشاد هبا، وكذلك إىل قصور يف بناء عالقات 

ورشاكات مع منظامت املجتمع املدين الداعمة للفعل 

التنموي. شاع بني أفراد العينة تصور بأن عملية التواصل 

ملساندة غري واقعي وغري جمدي، اخلارجي لطلب الدعم وا

وقد ال جيد ردة فعل جيدة، وتم عده تدخاًل يف شؤون الغري، 

انعكست هذه التصورات عىل ضعف التسويق للمبادرات 

التنموية املحلية يف املحيط اخلارجي ليتم تبنيها ودعمها 

ومتويلها، وضعف التواصل مع اخلّباء واملختصني يف 

التواصل بشأن طلب بعض املجال التنموي، باستثناء 

املساعدات النظامية املقدمة دعاًم مع جاهات حكومية 

وأغلبها تكون مادية مثل استحقاق الضامن االجتامعي، 

 وقروض الزواج.

 من طلبنا حصل ما القرية برا"( 16)م  ذكري  

 الزراعة وزارة ان أعرف...اليل يساعد معني أحد

أما  نامعا قرصوا وما وتساعدهم املزارعني تدعم

 يشءيسوي لك  يبيحد أغري احلكومة ما فيه 

 غريك سواه اليل تسأل أنكببالش...وصعب 

( 1. ويضيف )ع "اال بطريقة رسمية عام انه ولو

أعرف ناس  احلكومةيدعم من غري  مني"

. "...بيوهتم وترميم الزواج قرضاستفادت من 

 واليل فيه مهتم أحد ما عندك اليل"( 2ويقول )ع 

 مسوينه أهنم لو عليه لك يقولون ما الناس عند

 طلب فيه كان ان"( 19. ويؤكد )م "قبلك

مساعدة وال دعم أغلب يشء يكون طلب 

 يفيد ملرشوع الطلب كان لو انه متأكد أنامادي...

 أحدكان يلقى كثري من يدعمه لكن ما  الناس

 ."...واخِلّب العرف أهل من عنها يدري

أن الّبامج واملشاريع  فرّس ما سبق تأكيد أفراد العينة  

خصوًصا تلك التي ، التنموية تواجه ضعف الدعم املادي

تنبع من داخل املجتمع املحيل مما يعيق نجاحها 

 واستمراريتها.

الرصف عىل املشاريع اخلاصة "( 2 ع) يقول 

ا ويمكن ما تلقى من يرصف ا جدً حمدود جدً 

 ."...ورشوطعليها غري بحدود 

قد يعود السبب يف ضعف التمويل عدم االستفادة من   

الوسائط التنموية، وكذلك إىل ضعف اخلّبة واإلملام 

باألنظمة واإلجراءات التنفيذية للّبامج واملشاريع التنموية، 

 والقدرة عىل إدارهتا وتطويرها وتسويقها.

 

 مناقشة النتائج:

ض بناًء عىل إجراءات حتليل البيانات فقد أبرز عر  

النتائج ثالثة حماور كونت مثلث العوائق ونموذج املامرسة 

ملدخل التمكني املجتمعي من خالل جتارب وخّبات عينة 

( 2( عوائق ثقافية ومنهجية، و 1الدراسة، متثلت بام ييل: 

تم  ،( عوائق إجرائية وتنفيذية3عوائق مهارية وتعليمية، و 

 بناؤها من خالل ثالث عرشة فئة فرعية. 

 

 ق ثقافية ومنهجية:عوائ

تم اإلفصاح عن عوائق ترتبط بضعف الوعي     

واملعرفة املنهجية وتأثري الثقافة املحلية عىل عدد من القضايا 

املرتبطة بشكل مبارش بالتمكني املجتمعي، التي تعيق حتقيق 

الفعل التنموي يف جمتمع الدراسة، فقد اتضح عدم وجود 
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لسكانية ملجتمع الدراسة وعي ومعرفة بطبيعة تركيب البنية ا

بسبب ثقافة املجتمع املحلية املحافظة، مما أدى إىل عدم توافر 

بيئة مالئمة للتمكني. فعدم املعرفة والوعي بطبيعة بنية 

جمتمعهم املحيل حّد من فرصة التعبري عن آراء ورغبات 

فئات املجتمع املختلفة واهتامماهتم اخلاصة، واحلد كذلك 

اع عن حقوقهم، وفقدان فرصة تنظيم من قدرهتم عىل الدف

اجلهود لتلك الفئات، وهتميش رأهيم ودمج قرارهم يف 

املجال التنموي، وبحسب األدبيات، فإن عملية التمكني 

تأيت عىل النقيض من هذه النتيجة، فهي تنطوي عىل حماربة 

العالقات القمعية باملجتمع للّتعبري والترصف حسب حاجة 

(، وهي كذلك Luttrell & Queiroz, 2009) أفراد املجتمع

وسيلة للحد من التهميش وعدم املساواة داخل املجتمعات 

(Morgan, 2016; Itzhaky, 2000; AbdulWahid, 

(، مما أثر عىل خاصية التنوع يف القرار التنموي 2016

واملرتبط بتنوع تلك الفئات السكانية وانحصاره يف اجتاه 

الواعي واملشاركة النوعية واحد ال خيدم القرار التنموي 

باملجتمع، ويضعف مستوى الشعور باالنتامء والوالء لتلك 

املشاريع، فالبد من وجود متثيل عادل جلميع فئات املجتمع 

املحيل من خالل املعرفة برتكيب البنية السكانية ودراستها 

بناًء عىل النوع أو العمر أو التخصص أو امليول، واحلالة 

تصادية وغري ذلك من متغريات، هبدف االجتامعية واالق

حتقيق التأثري املوّجه عىل القرار التنموي وتنوع املشاركة به، 

 ;Gutberlet, 2008تؤكد هذه النتيجة ما توصل له )

Foster, 2005; Bennett, 2002; Narayan, 2002 عن )

أمهية تعزيز العدالة االجتامعية من خالل إتاحة الفرصة 

للمسامهة يف صنع القرار التنموي،  جلميع فئات املجتمع

ورضورة إبداء الرأي والتفاوض واإلدماج االجتامعي 

ألفراد املجتمع باملشاريع التنموية التي ختص حياهتم. لذلك 

من املهم أن يكون هناك وعي ومعرفة وتفعيل ملسألة تركيب 

البنية السكانية للمجتمع املحيل، لتكون مصدر من مصادر 

ية، واستثامر للقدرات واالهتاممات التوجهات التنمو

واالحتياجات عىل اعتبار دقيق لكل فئة داخل املجتمع 

 املحيل.

من العوائق كذلك عدم املعرفة أو الوصول الناجح   

وحرص للموارد التنموية املحلية املتاحة سواء الطبيعية أو 

البرشية، ونقص الوعي التنموي هذا يعيق بشكل كبري 

ملجتمعي لتحقيق الفعل التنموي من إمكانية التمكني ا

خالل عدم املعرفة واستثامر املصادر التنموية املحلية 

والقدرة عىل املوازنة بينها، أكدت ذلك ما توصلت له 

من خالل تأكيد عىل أمهية عمل  Santosa (2014) دراسة 

توازن داخل املجتمع املحيل بني املوارد الطبيعية والكوادر 

مكني، وإىل زيادة مستوى الوعي البرشية لتحقيق الت

التنموي وأمهية التمكني املجتمعي بني أفراد املجتمع 

وجعلها جزًءا من ثقافته املحلية. يضاف إىل ذلك غياب 

أسلوب التفكري الناقد للوضع الراهن والتفكري الواعي 

باملستقبل للمجتمع املحيل، وإىل وجود رغبة سلبية بعدم 

قد يعود السبب يف ذلك إىل  التغيري وشعور باخلوف منه،

ثقافة املجتمع املحيل ووعيه التنموي الذي ال يساعد عىل 

حتديد األهداف التنموية واالحتياج األهم واملبني عىل 

دراسة علمية للواقع التنموي، أكدت هذه النتيجة 

التي أشارت بأن افتقار   Awaluddin, et al. (2019)دراسة

اف الّبامج التنموية وغاياهتا املجتمع إىل الوعي يف فهم أهد

من أكّب العقبات التي تواجه متكني املجتمع املحيل، وقد أثر 

ذلك عىل قدرة املجتمع املحيل عىل التخطيط املستقبيل 

لنموه، وغياب اإلرادة واإلرصار والتفكري اإلجيايب الناقد 

والنظرة املتفائلة نحو التغيري وإىل  ،نحو وضع املجتمع

أفضل، أكدت هذه النتيجة كذلك دراسة مستقبل تنموي 

( التي أبرزت أمهية التفكري الناقد للوضع 2119الوليدات )

القائم واإلرادة والرغبة بتغيري الواقع، وأمهية وجود هدف 

 تنموي عىل حتقيق التمكني للمجتمع.

أكدت النتائج وجود تأثري لضعف املستوى الثقايف   

امج واملشاريع التي التنموي لدى األفراد عىل مستوى الّب

يتبنوهنا داخل جمتمعهم، فمن املهم تكوين اجتاه ثقايف لدى 

أفراد املجتمعات الريفية يتجاوزون به اقتصار نظرهتم 

املحدودة عند التفكري يف بناء الّبامج واملشاريع التنموية 

وانحصارها باملستوى الفردي، وجياوزون فيه طموحهم 

عامة للمجتمع الذي يعيشون به التنموي إىل حتقيق الفائدة ال

وذلك من خالل رفع مستوى الوعي بثقافة التنمية. إضاقة 

إىل ذلك البد أن ُتبنى الّبامج واملشاريع التنموية متوافقة مع 

العادات والثقافة املحلية، ومتناسبة مع موارده املحلية، 
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حيث أثبتت  Sutawa (2012)أكدت هذه النتيجة دراسة 

أهم أسس متكني املجتمع الريفي هو بناء نتائجها بأنه من 

الّبامج واملشاريع التنموية متامشية مع ثقافته املحلية 

 وعاداته وتقاليده وتدعم الطبيعة املحلية وحتافظ عليها.

تم الكشف عن عدم وجود هنج صحيح لقياس النمو     

والتغري االجتامعي، الذي تدعم نتائجه الفعل التنموي 

جتمعي، فقد تشتت معه عملية التقويم وتساند التمكني امل

للواقع التنموي للمجتمع املحيل، وتوجيه اجلهد حلاجاته 

وأولوياته التنموية، وعدم إدراك املشكالت املتطورة التي 

يواجهها، لذلك البد من خلق وعي لدى املجتمع املحيل 

وحتفيز أفراده إىل تبني منهجية علمية ملالحظة وقياس التغري 

اخله، تؤكد هذه النتيجة ما توصلت له دراسة والنمو بد

Ljunggren, et al. (2010)  بأمهية رفع وعي املجتمع

الريفي بحاجات التنمية املحلية من خالل أسلوب علمي 

 مدروس إلدراك املشكالت احلقيقية التي تواجه جمتمعهم.

 

 عوائق مهارية وتعليمية:

فنية يعد التدريب وتطوير املهارات والقدرات ال    

واإلدارية والشخصية من الركائز املهمة التي ال يستغني عنها 

أي جمتمع لتحقيق التمكني له، فمن خالهلا تكتمل قدرة 

املجتمع عىل التحكم بالفعل التنموي وقيادته حسب إشارة 

 ;Noraini & AbuTalib, 2015عدد من األدبيات     

Thompson, 2007) تم الكشف عن 2116مسعود، ؛ ،)

د حاجة إىل تطوير املهارات القيادية املحلية للفعل وجو

التنموي ألفراد املجتمع هبدف ختّطي عدد من العقبات نحو 

 التمكني مثل تشتت اجلهود التنموية، وعنرص املبادرة. 

بجانب مهارات القيادة اتضح أن هناك حاجة ملحة   

ألفراد  كذلك لبناء برامج تدريبية تستهدف املهارات اإلدارية

املجتمع املحيل يف جمال املشاريع والّبامج التنموية ودجمها مع 

التقنية احلديثة التي تساعد عىل مواكبة التطور التقني والتقدم 

التكنولوجي، تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة 

( بتوصياهتام بأمهية 2119( و الوليدات )2119خزعيل )

ديثة وتبني األفكار اجلديدة التدريب عىل استخدام التقنية احل

للصناعات التقليدية باملجتمعات الريفية، وأمهية أن تتبنى 

مراكز التدريب املهني برامج تعنى بتدريب أفراد املجتمع 

املحيل لتطوير املهارات الفنية واإلدارية والشخصية يف 

من خالل املجتمعات الريفية لدعم مبدأ التمكني التنموي. 

راك بأن هناك فجوة بني طبيعة الّبامج تم اإلد النتائج

واملشاريع واحتياج املجتمع التنموي جيب أن جترّس من خالل  

التدريب عىل تبني منهجية علمية تساعد يف صياغتها بشكل 

علمي جيعلها تلبي احتياج املجتمع املحيل، فيجب أن يتم 

إعداد الّبامج واملشاريع من خالل دراسة ميدانية منهجية 

واقع املجتمع املحيل حيدد من خالل نتائجها علمية ل

اإلمكانات واحلاجات ونوعية الّبنامج أو املرشوع التنموي، 

 Yusriadi (2019دعمت هذه النتيجة ما توصلت له دراسة )

التي أكدت نتائجها عىل أمهية فاعلية  Pudji (2011)و 

التدريب عىل أساليب إعداد وتنفيذ الّبامج التنموية يف حتقيق 

 لتمكني املجتمعي.ا

عكست نتائج الدراسة كذلك أمهية خلق برامج تدريبية  

تساعد أفراد املجتمع عىل تكوين خّبات ومهارات فنية 

متكنهم من إدارة برامج ومشاريع العملية التنموية، وأمهية أن 

ُتنشأ بطريقة احرتافية تساعد عىل توجيهها نحو تنمية 

صادر وموارد تنموية حملية جمتمعهم بناًء عىل ما هو متاح من م

واستثامرها لضامن حتقيق االستدامة التنموية، الذي يعد من 

املكونات الرئيسة للتمكني املجتمعي، تؤكد ذلك ما توصلت 

 ;AbdulWahid, Kieffer, 1984 (2016له دراسة كل من 

Noraini & AbuTalib 2015; التي أشارت نتائجها إىل أن )

ة اخلّبات والقدرات تنميالتمكني املجتمعي يعتمد عىل 

والطاقات الفنية واملهارية للمجتمع املحيل، وكذلك دراسة 

Sutawa, 2012) Pudji, 2011; التي أكدت نتائجها عىل )

أمهية تدريب املجتمع املحيل عىل إدارة املشاريع التنموية 

 لتحقيق التمكني له.

 

 تنفيذية:وعوائق إجرائية 

تعد اإلجراءات التنفيذية وجاهزية البنية التحتية من     

األولويات التي تساعد عىل بناء الفعل التنموي وحتقيق 

التمكني املجتمعي من خالل الوعي باألنظمة واللوائح 

اإلجرائية، وتكوين بيئة مناسبة يرتكز عليها التمكني 

ودية املرافق واملنشآت التي املجتمعي. أوضحت النتائج حمد

تدعم البنية االجتامعية لتسهيل الفعل التنموي، فاحلاجة ماسة 
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لتوفريها إلعطاء العملية التنموية األرضية املناسبة التي تقوم 

عليها، ولدعم التمكني املجتمعي التنموي، إضافة إىل ذلك 

تم تأكيد عدم وجود مصدر موحد للبيانات أو املعلومات 

عد عىل صنع القرار التنموي املناسب، التي يمكن أن التي تسا

يصل إليها أفراد املجتمع بسهولة، لذلك وجود وحدة أو 

مركز هلذا الغرض يعد رضورة ملحة لتمكني املجتمع من بناء 

القرار التنموي املوّجه والعمل عىل حتقيقه، أكدت هذه 

( Gutberlet, 2008; Foster, 2005النتيجة دراسة )

ا عىل أمهية إتاحة البيانات واملعلومات يف حتقيق بتأكيدمه

التمكني للمجتمعات املحلية، وأن غيابه يمثل عائق نحو 

 املشاركة والتمكني املجتمعي.

كام أكدت النتائج أن املجتمع املحيل ال يستثمر الوسائط   

التنموية املتاحة يف حميطه اإلداري لتحقيق التكامل مع اجلهود 

هتا، والذي يعد من أهم الدعائم التي تقوم احلكومية ومساند

عليها عملية التمكني للمجتمع، يؤكد هذه النتيجة ما 

توصلت له بعض الدراسات باخللوص إىل أن دعم القطاع 

احلكومي وحده ال يكفي لتحقيق التمكني التنموي باملجتمع 

ومن املهم أن يكون هناك تكامل مع باقي القطاعات التنموية 

 ,Noraini & AbuTalib, 2015; Vikram) ع )داخل املجتم

، لذلك جيب أن يكون استثامرها للوسائط التنموية 2013

املتاحة للجميع، وعدم إغفاهلا ألي سبب لتحقيق التكامل 

بني الفواعل التنموية داخل املجتمع، وكذلك توظيف القطاع 

اخلاص من خالل مسؤوليته االجتامعية لرفع مستوى التمكني 

املحيل. إضافة إىل ذلك كشفت النتائج عن وجود  باملجتمع

غموض وعدم وضوح يف إدراك اإلجراءات التنظيمية 

واللوائح التنفيذية الرسمية يف جمال الفعل التنموي بني 

املشاركني، الذي يعد أحد أهم العوائق التنفيذية دون حتقيق 

التمكني املجتمعي، فعدم املعرفة باإلجراءات املطلوبة يصنع 

ة أمام اإلقدام عىل ممارسة النشاط املطلوب، والعكس عقب

صحيح، فمعرفة اإلجراءات وفهم األنظمة يسّهل ممارسة 

النشاط التنموي ويشجع عىل تنفيذه. من املهم اإلشارة هنا إىل 

أن ذلك الغموض يف معرفة اإلجراءات التنظيمية قد يعود إىل 

ا وضعف انغالق وقوقعة القطاعات التنموية املسؤولة نفسه

تواصلها مع املجتمع املحيل وكذلك فيام بينها، وليس جلهل 

أفراد املجتمع بالنظام فقط، وقد اتضح ذلك من خالل عدم 

إبرازها لإلجراءات املطلوبة لألنشطة اإلنامئية حسب جماهلا 

بشكل كاٍف، وتسهيل عملية التكامل والتواصل فيام بينها عىل 

 املستوى األفقي.

إىل أن الدعم احلكومي يف اململكة العربية جتدر اإلشارة   

السعودية من خالل اخلطط واإلسرتاتيجيات العامة التي 

تصب يف صالح دعم التمكني للمجتمع، مثل رؤية اململكة 

، وكذلك الّبامج واملشاريع املختلفة التي تقدمها (2030)

وترشف عليها وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية، التي 

من أهم حمركات دعم وترسيع مراحل التمكني ونقله إىل  تعد

املستوى التطبيقي لتحقيق التنمية االجتامعية، حيث يعد ذلك 

الدعم من حكومة اململكة من أهم الروافد التي جيب أن 

يستثمرها املجتمع ويستفيد منها لتنويع مصادر الدخل، 

ا وتوظيف طاقاته وإمكاناته املهارية والبيئية من خالهل

لتحسني املستوى االقتصادي، يؤكد ذلك ما توصلت إليه 

 ;Noraini & AbuTalib, 2015)  2016دراسة

AbdulWahid, التي أكدت نتائجهام بأنه من أكّب العوائق )

التي حتول دون متكني املجتمع املحيل وجعله قادًرا عىل قيادة 

التنمية املحلية هي التدخالت السياسية للحكومات املحلية، 

 سيطرة النخبة، وعدم توازن القوى داخله.و

أثبتت النتائج كذلك وجود ضعف يف الكفاءة التشاركية   

يف املجال التنموي بسبب ضعف شبكة التواصل الداخلية 

واخلارجية لتحقيق التكامل وتبادل اخلّبات، حيث أوضحت 

بأن ما يعيق شبكة التواصل داخل املجتمع هو قلة النقاش 

ر يف املجال التنموي ألفراد املجتمع، مما اجلامعي والتحاو

يستدعي بناء برامج تثقيفية وتوعوية من خالل ممارسني 

متخصصني يف املجال التنموي لتعزيز مبدأ النقاش اجلامعي 

للشؤون التنموية يف املجتمع املحيل بشكل مستمر لتحقيق 

التمكني املجتمعي من خالل زيادة الوعي باملتطلبات التنموية 

اك املشكالت احلقيقية داخل املجتمع، تتفق هذه النتيجة وإدر

بتأكيدها   Ljunggren et al. (2010)مع ما توصلت له دراسة

عىل نجاح آلية املناقشات اجلامعية التنموية يف املجتمعات 

الريفية يف حتقيق التمكني املجتمعي من خالل دورها يف حتفيز 

كة الفعالة يف تنمية أفراد املجتمع عىل جتاوز أنفسهم واملشار

جمتمعهم. وفيام خيص شبكة التواصل مع املحيط اخلارجي 

التي تعد من أهم أبواب الدعم واملساندة للتمكني التنموي 
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للمجتمع، أوضحت النتائج أهنا غري مفّعلة مما أعاق النهج 

التشاركي للمجتمع املحيل بالفعل التنموي الذي يعد أحد 

عي، وكان ذلك بسبب غياب عوامل حتقيق التمكني املجتم

الوعي بكيفية التواصل والتشارك مع املحيط اخلارجي 

وتبادل اخلّبات وتسويق األفكار، فبحسب إشارة األدبيات 

وتوصيات عدد من املنظامت العاملية التنموية، أن العملية 

التنموية تعتمد بشكل كبري عىل التكامل والتواصل وبناء 

ة التي تساعد وتدعم دور الرشاكات مع األطراف التنموي

املجتمع املحيل التنموي ورفع دوره التشاركي يف العملية 

التنموية لتمكينه من قيادهتا، وقد أكدت األدبيات هذه 

النتيجة من خالل إبراز أمهية النهج التشاركي لتحقيق 

 ;Morgan, 2016; Itzhaky, 2000التمكني للمجتمع 

AbdulWahid, 2016; Santosa, 2014))  بتأكيدها عىل أن

عملية صياغة إسرتاتيجية التمكني تعتمد عىل الرشاكة 

والرتابط والتكامل بني احلكومة وصانعي السياسات التنموية 

ومجيع األطراف ذات العالقة بالعملية التنموية، للمساعدة 

يف تسويقها وتبنيها ومتويلها من جهات احرتافية تعمل عىل 

منها، أكدت هذه النتيجة ما دعمها وإنجاحها وحتقيق اهلدف 

( بأمهية تسويق الّبامج 2119توصلت له دراسة )خزعيل، 

واملشاريع التنموية املحلية بشكل مناسب باملحيط اخلارجي 

 ليتم تبنيها ومتويلها من جهات خمتصة وذات خّبة.

 

 اخلامتة:

قدمت الدراسة نظرية تم جتذيرها من جمتمع الدراسة     

ر املفاهيمي لنموذج ممارسة التمكني مبارشة لتكوين اإلطا

التنموي، من خالل سلسلة مرتابطة من اإلجراءات 

 نموذج املنهجية للكشف عن عوائق ممارسته، واقرتاح

. توصلت الدراسة (3) رقم الشكل أنظر للمامرسة، مناسب

 "مثلث العوائق ونموذج املامرسة"إىل صياغة لنظرية 

للتمكني املجتمعي لتحقيق التنمية املحلية من داخل 

 عليه ُيعتمد أن يمكن هنًجا النموذج املقرتح املجتمع. يقدم

 املحيل املجتمع واقع من بيانات عىل تأسيسه بموجب

 للجهات اقرتاح يعد أنه كام به، املحلية التنمية وفواعل

 مستوى االجتامعية لتحسني التنمية جمال يف املختصة

 التنمية مستوى لرفع ممارسته وآلية املجتمعي مكنيالت

 تم بناء إطار املجتمع. التي يقودها املحلية االجتامعية

 عىل بني تطبيقي إىل نموذج يف الوصول ساعد مفاهيمي،

اخلاصة لعوائق  وخّباهتم لتجارهبم الدراسة جمتمع تصور

املامرسة، وقد مثلتها ثالث فئات رئيسة تتفاعل جمتمعة مع 

الفئات الفرعية الثالثة عرش التابعة هلا، للتأثري عىل كفاءة 

ممارسة التمكني من أجل حتقيق التنمية االجتامعية التي 

( عوائق ثقافية 1يفرسها مثلث العوائق املكون من 

( عوائق إجرائية 3ية، و( عوائق مهارية وتعليم2ومنهجية، و

مثلث "خلصت من خالله الدراسة إىل نظرية  ،وتنفيذية

. اختصت هذه النظرية بمجتمع "العوائق ونموذج املامرسة

الدراسة بسبب طبيعتها الكيفية من حيث عدد عينتها 

وجتانسها مما ال يعطيها ميزة التعميم، ولكنه يعطيها ميزة 

 ني املجتمعي التنمويممارسة التمك بناء نموذج العمق. تم

كدليل يسرتشد به من خالل الكشف عن مثلث العوائق 

بمجتمع الدراسة، لرفع مستوى الوعي واملعرفة للمجتمع 

املحيل بمتطلبات صناعة التنمية االجتامعية داخلًيا وجعلها 

جزًءا من ثقافته املحلية وتبنّي النهج العلمي يف التعامل معها 

احتياجات املجتمع املحيل نحو  ومتابعتها، وتوجيهها

احلقيقية استناًدا عىل موارده ومصادره التنموية املحلية 

وبتناسب مع ثقافته املحلية، وإعداد برامج تدريبية 

وتطويرية للمهارات الشخصية واإلدارية واملهنية يف املجال 

لتسهيل  التنموي للمجتمع، ورفع مستوى الدعم واملساندة

ز البنية التحتية املساندة اإلجراءات النظامية وتعزي

والتواصل والتكامل مع الفواعل التنموية يف املجتمع من 

 (.3خالل شبكة قوية، أنظر الشكل رقم )
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 .املجتمعيللتمكني  "املامرسة ونموذج العوائق مثلث" نموذج ظهور(: 3شكل )

 

 
 توصيات الدراسة:

بناًء عىل النتائج تويص الدراسة لدى وزارة   

املوارد البرشية والتنمية االجتامعية، واجلهات ذات 

العالقة بصناعة التنمية االجتامعية، برضورة إنشاء 

مركز التمكني "مركز متخصص حتت اسم 

، يعمل عىل تلّمس جوانب النقص وتذليل "املجتمعي

قافة صناعة العوائق جتاه تبني هنج التمكني وتعزيز ث

 التنمية حملًيا، يتضح دوره من خالل اآليت: 

إعداد ممارسني ومستشارين يف التمكني املجتمعي  .1

والتنمية االجتامعية للعمل مع املجتمعات 

املستهدفة واملنظامت داخلها لتحقيق التمكني 

 وممارسة التنمية االجتامعية بشكل مستدام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 "املجتمعي مثلث عوائق ممارسة التمكني ""

عوائق إجرائية 

 وتنفيذية

عوائق ثقافية 

 ومنهجية

عوائق مهارية 

 وتعليمية

ضعف البنية التحتية 

للخدمات االجتامعية 

 ومنشآهتا ومرافقها.

عدم توفر مصدر موحد 

 للمعلومات والبيانات.

ضعف االستفادة من الوسائط 

 التنموية.

قصور املعرفة باإلجراءات 

الرسمية للفعل واللوائح 

 التنموي.

حمدودية تفعيل شبكة التواصل 

 التنموية.

 

 

 املهارات القيادية.

 املهارات اإلدارية.

 املهارات الفنية.

 

 

 

معرفة طبيعة الرتكيب السكاين 

 للمجتمع.

 معرفة املوارد واملصادر التنموية.

تبني ثقافة التغيري والتفكري 

 التنموي الناقد.

واألولويات حرص وفرز املشاكل 

 التنموية.

تبني هنج لقياس النمو والتغري  

 االجتامعي.

 

 نموذج املامرسة 

 التدريب والتعليم 

 

 التوعية واملعرفة

 

 الدعم واملساندة
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إعداد وتدريب قيادات حملية تشارك يف توجيه  .2

املجتمعات املحلية نحو الفعل التنموي من 

خالل تنظيم اجلهود واستثامرها يف التنمية املحلية 

للمجتمع، وتوظيف الثقافة املحلية لصالح 

العملية التنموية ملنع تصادمها مع الفعل 

التنموي. يمكن أن متثل هذه القيادات جلان 

جتامعية األهلية، وإضافة ممثلني من التنمية اال

العنرص النسائي، والشباب دون سن الرابعة 

 والعرشين، وكبار السن، والفئات اخلاصة. 

تقديم دورات توعوية وتدريبية متخصصة  .3

لتطوير اجلوانب الثقافية والفنية واملهارية 

واإلدارية، لرفع مستوى صناعة وقيادة املشاريع 

 خل املجتمع املحيل.والّبامج التنموية من دا

إنشاء مركز معلومات موحد يشتمل عىل بيانات  .1

إحصائية ونوعية ترتبط باحتياجات العملية 

التنموية باملجتمع املحيل، لدعم التمكني 

 املجتمعي وضامن استمراريته. 

عمل مسوح اجتامعية دورية لقياس التغيري  .1

االجتامعي واجتاه النمو، وقياس األثر الرجعي 

 نموي عىل املجتمع للتقييم واملراجعة.للفعل الت

ربط املجتمع املحيل باملحيط اخلارجي التنموي  .6

لتحقيق التكامل والرشاكة وتبادل اخلّبات مع 

أصحاب اخلّبات واجلهات الداعمة للفعل 

 التنموي.

رفع مستوى إداراك أفراد املجتمع املحيل  .2

لإلجراءات واألنظمة الرسمية للفعل التنموي، 

عىل اإلجراءات واللوائح لألنشطة  مع الرتكيز

 التنموية األبرز واألهم يف املجتمع املحيل.

تأسيس مرافق ومنشآت داخل املجتمع املحيل  .8

لدعم ومساندة العملية التنموية وتطويرها وتلبية 

احتياجاهتا، وخلق بنية حتتية مادية تستند عليها 

 عند احلاجة. 

 

 املراجع

 القدس جامعة إدارة دور .(2111) تيسري أبو ساكور،

 املجتمع يف قدراهتم وتنمية الشباب متكني يف املفتوحة

 لألبحاث املفتوحة القدس جامعة جملة الفلسطيني.

 .11-13( 6) 2 ،والنفسية الرتبوية والدراسات

العربية.  الدول يف (. الّبنامج اإلنامئي2111املتحدة ) األمم

اسرتجعت من العامل،  حول اإلنامئي املتحدة األمم برنامج

الرابط )بدون رقم 

نرش(:

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/
goals.html-development-home/sustainable  

 سيا يف للناس التمكني عىل التشجيع .(2113) املتحدة األمم

 االجتامعي اإلدماج حتقيق و الفقر، عىل القضاء ق

 .للجميع الالئق العمل فرص وتوفري الكاملة، والعاملة

 الدورة االجتامعية، التنمية جلنة العام، األمني تقرير

 .6- 2113 فّباير/شباط 11 واخلمسون، احلادية

 والتمكني التقليدية لصناعات). 2119) عبدالعزيز خزعيل،

 .األردن شامل يف سوسيوتارخيية دراسة االجتامعي:

-183(، 2) 12 ،االجتامعية للعلوم األردنية املجلة

218. 

 الكمية البحوث يف والثباتالصدق . (2111) فضيل دليو،

 .91-82( 19) 83 ،االجتامعية العلوم جملة والكيفية.

 النظرية منهج اىل . مدخل(2111) مرشد حسن الذبياين،

 لعلم السعودية اجلمعية االجتامعية، جملة املجذر.

 .33-8( 1) 1 االجتامعية، واخلدمة االجتامع

 العربية للمرأة السياسية املشاركة (.2111 (حريزي زكريا،

. التشاركية الديموقراطية تكريس حماولة يف ودورها

 السياسية، العلوم قسم )رسالة ماجستري غري منشورة(

 خلرض، احلاج جامعة السياسية، والعلوم احلقوق كلية

 .باتنة، اجلزائر

أفكار لتعزيز متكني . (2111) العتيبي، سعد بن مرزوق

يف املؤمتر العريب ورقة علمية  .العاملني يف املنظامت العربية

نوفمّب  29-22يف الفرتة  ،السنوي اخلامس يف اإلدارة

رشم الشيخ،  املنظمة العربية للتنمية االدارية، ، يف2111

 .112-91 مجهورية مرص العربية،

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals.html
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals.html
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املركز الدويل للدراسات  .التمكني .(2116) أماين مسعود،

 األسس سالسل مفاهيمواالسرتاتيجية، ضمن املستقبلية 

 ، القاهرة.29-1، 22 ، العددللمعرفة العلمية

 املشاريع دور. )2119) أمل اخلاروف، و غريب الوليدات،

جملة  .مأدبا حمافظة يف الريفية رأةامل متكني يف الصغرية

( ملحق 1) 16 واالجتامعية، اإلنسانية دراسات، العلوم

(1 )11-12. 
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دراسة ميدانية عىل عينة من طالب حمددات وخصائص استخدام املراهقني لأللعاب اإللكرتونية: 

 اململكة العربية السعودية -وطالبات املدارس الثانوية بمدينة حفر الباطن

 عبد اهلل بن عبد الرمحن اهلريش

 أستاذ علم االجتامع املساعد، قسم اخلدمة االجتامعية، كلية اآلداب، جامعة حفر الباطن

 هـ(51/9/5115 هـ، وقبل للنرش يف51/1/5115  )قدم للنرش يف

  

 .األلعاب اإللكرتونية، املراهقني، مدينة حفر الباطن الكلامت املفتاحية:

سعت الدراسة إىل اإلجابة عىل األسئلة التالية: ما اخلصائص التي متّيز بيئة األلعاب اإللكرتونية؟ ما  :البحث ملخص

من ممارسة املراهقني لأللعاب اإللكرتونية؟ ما  دوافع ممارسة املراهقني لأللعاب اإللكرتونية؟ ما أهم الفوائد املتحققة

أهم األرضار النامجة عن ممارسة املراهقني لأللعاب اإللكرتونية؟ ما درجة تأثري متغري النوع )ذكر/أنثى( عىل ممارسة 

عت البيانا ت املراهقني لأللعاب اإللكرتونية؟ وقد اعتمدت الدراسة عىل  منهج املسح االجتامعي بالعينة، وقد مجم

بواسطة االستبانة، وطبقت الدراسة امليدانية عىل عينة من املراهقني من طالب وطالبات املدارس الثانوية بمدينة حفر 

مفردة( وقد كشفت نتائج الدراسة عن االنتشار اهلائل الستخدام أجهزة اهلاتف  581الباطن، وقد بلغ حجم العينة )

لكرتونية، وأ  نسبة كبرية من العينة تق ي وقتاا طويالا يف ممارسة النقال بني املراهقني يف ممارستهم لأللعاب اإل

ا عىل ممارسة األلعاب  األلعاب اإللكرتونية، وأ  أكثر من نصف حجم العينة ينفق ما بني مئتني وثالثمئة ريال شهريا

أللعاب اإللكرتونية، وأ  األلعاب الرياضية وألعاب العنف تشكل حمور اهتامم املراهقني من مستخدمي ا

 اإللكرتونية، وأ  األرس ال متارس أي رقابة عىل استخدام املراهقني لأللعاب اإللكرتونية
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Determinants and Characteristics of Adolescents' Use of Electronic Games: A 

Field Study on a Sample of High School Students in the City of Hafr Al-Batin - 

Saudi Arabia 
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Keywords: Electronic Games, Adolescents, the City of Hafr Al-Batin. 

Abstract: The study sought to answer the following questions: What are the characteristics that distinguish the 

electronic games circumference? What motives lead teenagers to play electronic games? What are the most 
important benefits that adolescents achieve from playing electronic games? What are the most important threats 

caused by playing electronic games among adolescents? To what extent is the effect of gender variable on plying 

electronic games among adolescents? The study relied on the social sample survey method; the data were collected 
through a questionnaire; the field study was implemented to a sample of male and female student adolescents in 

high schools in Hafr Al-Batin; and the sample size was 180. The research revealed that, most of adolescents play 

games using their mobile phones, that a large number of the research samples spend a long time playing electronic 
games, and that more than a half of the research sample spend between two and three hundred Saudi Ryals per 

month on playing electronic games. Sports and violence games are popular among adolescents, and most families 

do not monitor their adolescents’ use of electronic games.. 
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 مقدمة:

أمهية كبرية يف حياة اإلنسا ،  _كنشاط _حيتل اللعب 

فجانٌب كبرٌي من حياة اإلنسا  وعىل طوال مرحلة 

الطفولة حتي املراهقة يقضيه يف اللعب، ويتلقى الطفل 

خالل لعبه أول دروسه يف تدريب احلواس وإنامء 

ومن هذا املنطلق نجد علامء النفس قد اهتموا "املدارك، 

 .يرتتب عليها من نتائج يف نمو الطفل. بمسألة اللعب ملا 

 (68، ص5156)اهلاميل، 

وقد اهتم الفالسفة العرب منذ وقت مبكر بموضوع  

، فنجد الفيلسوف العريب الغزايل، يؤكد ويويص اللعب

 ا مجيالا للطفل أ  يلعب لعبا  يمسمح  بأنه من الرضوري أ  

إرهاقه ويسرتيح إليه، فإ  منع الطفل من اللعب، 

عليه العيش  صم يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغبالتعلي

)الغزايل،  ا.حتي يطلب احليلة يف اخلالص منه رأسا 

 (917، ص 5111

طابع  اا ذا إنساني  ومن جهة أخرى يعد اللعب نشاطا 

اجتامعي يف املقام األول، فاللعب ظاهرة اجتامعية، كام 

 ،يمكن أ  يكو  اللعب وسيلة ملعرفة الذات واللهو

ووسيلة  ،رتبية البدينة واالجتامعية العامةووسيلة لل

)الضور ا لثقافة الشعوب.للرياضة وعنصا 

 (3، ص5155وحسني،

كام احتل اللعب مساحة مهمة للغاية يف املجال  

فقد أظهرت الدراسات احلديثة يف نمو األطفال الرتبوي، 

واملراهقني أ  استخدام الطفل حلواسه املختلفة، هو 

والتطور، ودونه يعلق التعليم جوهر عملية التعليم 

والنمو، واللعب وسط يمكن من خالله إتاحة فرص 

، 5151)رمضا  ودسوقي، .التعلم من البيئة بكفاءة

 (663ص

وقد فاضت الكتابات الرتبوية يف توضيح األمهية 

لها اللعب بالنسبة لتنمية خمتلف اجلوانب ثالكربى التي يم

اء عالقات احلياتية لإلنسا ، فاللعب يساعد يف بن

اجتامعية جيدة مع اآلخرين عن طريق التعاو  وتفهم 

وتبني الدور وااللتزام بقوانني  ،أسلوب األخذ والعطاء

 (55، ص5115)العناين،  األلعاب مع املجموعة.

وقد تعزز التطور الذي حلق باأللعاب اإللكرتونية يف 

العقود األخرية بفضل التزاوج الذي حدث بني أجهزة 

حلاسب اآليل وتكنولوجيا االتصال، وهو وبرجميات ا

األمر الذي نجم عنه ظهور جيل جديد من األلعاب 

 (On Lineرف باأللعاب عىل اخلط )اإللكرتونية عم 

الدراسات  تركيزوإىل سنوات قليلة مضت كا  

عىل فئة عمرية معينة  االسابقة املعنية ببحث اللعب، منصب  

التطور اهلائل الذي طرأ عىل   ّ أوهي فئة األطفال، إال 

إىل تأثريها البالغ املتمثل يف  أفىض ،األلعاب اإللكرتونية

جذب رشائح عمرية أخرى إضافة إىل األطفال، متثلت 

 Johnson, Joel and) يف املراهقني والشباب.

Krishnanunni,2018,p1319-1325) 

وأمام هذا االهتامم الواضح الذي باتت حتظي هبا 

اإللكرتونية يف حياة املجتمع، جاء اجتاه الباحث األلعاب 

نحو اختيار موضوع استخدام املراهقني لأللعاب 

اإللكرتونية، وهي دراسة ركز فيها الباحث عىل 

املحددات واخلصائص املميزة ملامرسة املراهقني لتلك 

 األلعاب.

 مشكلة الدراسة: -أوال

األمر   يف حياة اإلنسا ، وهوا مهاما يمثل اللعب نشاطا 

الذي يمكن التدليل عليه من خالل زيادة املساحة التي 

  ّ إبات حيتلها اللعب واأللعاب يف حياة املجتمع، بل 

نساين يعكس طبيعة التطورات إاللعب كنشاط 

هبا املجتمع، فقد تنوعت األلعاب  والتحوالت التي يمر  

وتعقدت مع تطور وتعقد املجتمع اإلنساين، والشاهد 

قارنة بني ما كنا نامرسه من ألعاب منذ عقود عىل ذلك امل

 )*(نا يف الوقت الراهنؤباأللعاب التي يامرسها أبنا ،مضت

ا من مالمح  ويعد ظهور األلعاب اإللكرتونية ملمحا

الثورة التكنولوجية احلديثة، والتي نجمت عن التزاوج 

، الذي تم بني تقنيات احلاسب اآليل واالتصال احلديثة، 

 ،)*( كانت ألعاب الطفولة واملراهقة منذ أربعة عقود تتسم بالبساطة

وترتبط يف الغالب بالبيئة املحلية سواء من حيث طبيعة تلك األلعاب أو 

املجتمع يف  املواد املستخدمة يف صناعتها، وتعكس تلك البساطة حالة

 ذلك الوقت.
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قد وحدود الزما  واملكا ، ه األلعاب هذ ألغت  وقد

، وهذا كافة جذبت أفراد املجتمع من املستويات العمرية

 اما يميزها، حيث بات اللعب عرب تلك األلعاب نشاطا 

ومن ثم طرحت هذه األلعاب يامرسه الكبري والصغري، 

العديد من التساؤالت والقضايا التي حازت اهتامم 

جاء يف مقدمتها العلوم الباحثني يف عدد من العلوم، 

الرتبوية وعلم النفس، ويعكس ذلك االهتامم املكانة التي 

باتت حتتلها قضايا األلعاب االلكرتوين يف ساحة البحث 

 العلمي االجتامعي.

وبمراجعة الباحث للدراسات السابقة التي اهتمت 

ببحث قضايا األلعاب اإللكرتوين؛ تبني له أ  القطاع 

سات يقع حتت مظلة التخصصات الكبري من تلك الدرا

الرتبوية فضالا عن علم النفس، وثمة ندرة يف الدراسات 

السوسيولوجية بوجه عام، وتلك التي تمعنى ببحث 

ارس فيه تلك األلعاب عىل  اإلطار االجتامعي الذي متم

 وجه اخلصوص.

يف ضوء ذلك جاءت فكرة الدراسة احلالية التي 

لكرتونية بني ستبحث يف موضوع ممارسة األلعاب اال

املراهقني يف املجتمع السعودي، وقد وقع اختيار الباحث 

ا لكوهنام أكثر الفئات عىل هذه الرشحية العمرية نظرا 

كام أوضحت  ،العمرية ممارسة لأللعاب اإللكرتونية

 (5155)الدراسات السابقة مثل دراسة حجازي 

ودراسة  (5155)ودراسة الشحروري والرياموي

 (5157) ودراسة مرشي (5151) الصواحلة

وعىل ذلك حدد الباحث مشكلة الدراسة يف القضية 

التالية: حمددات األلعاب اإللكرتونية بني املراهقني يف 

 .ويف إطار هذا الطرح للمشكلة ،املجتمع السعودي

الدراسات السابقة -ثانيا  

شكلت الدراسات الرتبوية والنفسية السواد األعظم 

األلعاب اإللكرتونية، وكا   من البحوث املعنية بقضايا

ذلك عىل حساب الدراسات االجتامعية التي اتسمت 

بالقلة عىل وجه العموم ويف املجتمع السعودي عىل وجه 

سهم يف حتديد موقع الدراسة اخلصوص، وهذا ما يم 

 الراهنة عىل خريطة الدراسات  السابقة.

 ،من الدراسات التي تقع حتت مظلة علم االجتامعو

 Andrewندرو وبرزبيلسكي أسة التي قام هبا تلك الدرا

& Przybylski  وقد هدفت الدراسة إىل التعرف عىل

خماوف الكثريين من بعض ألعاب املغامرة اإللكرتونية 

عىل أنه كد الباحث أالتي توفرها شبكات اإلنرتنت، وقد 

من الدراسات الكثرية واملعقدة املعنية بتلك  الرغم

رف عنها إال القليل من الناحية إال أننا ال نع ،األلعاب

التجريبية، خاصة فيام يتعلق بأسباب قبول أو رفض 

 (Przybylski,2014.p228-230بعض الناس هلا.)

( بدراسة خلصت فيها إىل 5156كم قامت بلغزايل )

  أفراد املجتمع عىل اختالف أعامرهم يامرسو  هذه أ

  لتلك أاأللعاب يف أوقات الفراغ وكذلك العمل، و

عىل صحة الالعبني، خاصة الذين  اسلبيّ  ااأللعاب تأثريا 

من تلك اآلثار زرع وساعات،  3يقضو  مدة تزيد عن 

 السلوك العدواين يف شخصية الطفل.

 (5156) بن مرزوقووقد أجرت كل من سعادو 

دراسة خلصت إىل العديد من النتائج يمكن إمجاهلا كام 

اإللكرتونية يثري شارت الباحثتا  إىل أ  ممارسة األلعاب أ

مما جيعله يستجيب  ؛من الرغبة واإلدما  لدى الطفل انوعا 

من خالل التقليد واملحاكاة لتلك  ،ويتفاعل معها

  السوكات العدوانية .

بدراسة عن الدالالت يف  (5158) وقامت مراد

األلعاب اإللكرتونية عرب الوسائط اإلعالمية اجلديدة 

النتائج إىل أ  املعارك وتأثريها عىل املراهقني، وخلصت 

أثناء ممارسة األلعاب يف  هي أكثر أشكال العنف تفضيالا 

  الدمار والنريا  وسفك الدماء.وثم القتل  ،اإللكرتونية

أما الدراسات التي تقع حتت مظلة املدخل الرتبوي 

فمنها دراسة  _وهي كثرية للغاية_

والتي خلص فيها إىل أ   (93-86،ص5155)القبايل

دالة إحصائي ا بني متوسطات درجات أفراد  اقا هناك فرو

املجموعتني التجريبية والضابطة تعزي إىل تطبيق 

  الربنامج لصالح املجموعة التجريبية.

 Fang-Yiوهندركس  فانج ييجرى كل من أوقد 

and Hendrix خلصت إىل أ  األلعاب  دراسة

هلا تأثري عىل عملية اسرتجاع  ،اإللكرتونية التنافسية
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برز  فقدلومات املكتسبة عن طريق أحد تلك اللعب، املع

ا لدى األطفال الذكور واإلناث يف عملية الفرق واضحا 

تذكر املعلومات بعد قيامهم بأداء لعبة إلكرتونية تنافسية 

-Fang-Yi and Hendrix,2009,p27). يف الرياضيات

43) 

حول أثر ( 5155)هناك دراسة قويدر  وكذلك فإ ّ 

اإللكرتونية عىل السلوكيات لدى األطفال، األلعاب 

وخلصت إىل أ  غالبية األطفال يقلدو  أبطاهلم املفضلني 

وهذا ما جيعلهم يتقمصو  شخصيات غري  ،يف األلعاب

 شخصياهتم

 (35-51،ص5151) وبحث الزيودي

االنعكاسات الرتبوية الستخدام االطفال لأللعاب 

أ  ثمة خماطر  اإللكرتونية، خلصت إىل أ  املعلامت يرو 

هلذه األلعاب من حيث دورها يف  حوادث العنف 

املدريس بأنواعه، وأ  األهايل يواجهو  معاناة حقيقية 

مما  ؛نتيجة سهر األطفال يف ممارسة األلعاب اإللكرتونية

 يؤثر عىل جمهوداهتم الدراسية.

تأثري األلعاب اإللكرتونية ( 5155)وبحثت مهال 

عىل الطفل اجلزائري، خلصت نرتنت التي تلعب عىل اإل

واعتبار  ،ياد ظاهرة العنف لدى األطفالدفيها إىل از

مظاهر القوة والرضب أساس البطولة والغلبة، كام أكدت 

الدراسة عىل تأثري تلك األلعاب عىل التكوين العقيل 

 والنفيس واجلسدي للطفل.

دراسة  (513-531، ص5156) وأجرت حسن

لعاب اإللكرتونية عىل ميدانية حول تأثري ممارسة األ

الذكاء اللغوي واالجتامعي لدى األطفال، خلصت فيها 

إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني األطفال 

والذين ال  ،الذين يامرسو  األلعاب اإللكرتونية

 يامرسوهنا عىل مقياس الذكاء اللغوي. 

بدراسة حول أثر األلعاب  (5157) وقامت مرشي

اهلواتف الذكية عىل التحصيل الدرايس اإللكرتونية عرب 

للتلميذ اجلزائري، خلصت فيها إىل أ  أغلب التالميذ 

ا عرب اهلواتف يستخدمو  األلعاب اإللكرتونية يومي  

وأ  أغلب التالميذ يستخدمو  األلعاب  ،الذكية

م يفضلو  أهناإللكرتونية بدافع التسلية والرتفيه، و

ك األلعاب عىل التحصيل ا تؤثر تلألعاب املغامرة، وأخريا 

يف استخدام تلك  طويرجع ذلك إىل اإلفرا ،الدرايس

 األلعاب. 

بدراسة حول ( 5151)عقو  وبكه  وقام كل من 

انعكاسات ألعاب الفيديو عىل مستوى التحصيل 

الدرايس وبعض االنشطة الرياضية لدى التالميذ 

املراهقني، وقد خلصت النتائج إىل أ  مستوى أداء 

الدرايس يرتاجع لدى الطالب بمامرسة ألعاب التحصيل 

 مما يؤدي إىل العزوف عن النشاط الريايض. ؛الفيديو

دراسة ميدانية حول  ( 5156) إبراهيم ىجرأ وقد

إجيابيات األلعاب اإللكرتونية التي يامرسها األطفال، 

وقد خلصت الدراسة إىل أ  األمهات واملعلامت اتفقت 

أ  ممارسة األلعاب  :أمهها عىل عدد كبري من اإلجيابيات

سهم يف حتفيز اخليال لدى األطفال، اإللكرتونية تم 

 وتساعدهم عىل تعلم اللغة اإلنجليزية. 

والعويمر والعليام   ةكام أجرى كل من الصواحل

دراسة حول عالقة األلعاب اإللكرتونية ( 5156)

العنيفة بالسلوك العدواين والسلوك االجتامعي لدى 

أكدت نتائجها عىل عدم وجود فروق  ،أطفال الروضة

دالة إحصائية لعالقة األلعاب اإللكرتونية العنيفة عىل 

 .السلوك االجتامعي

تأثري ألعاب الفيديو عىل  وبيا   كيل وعمرووبحث 

 511معدالت الطلبة التحصيلية، وطبقت الدراسة عىل 

طالب وطالبة من طالب املرحلة االبتدائية، وخلصت 

ا معدالت الطلبة تتأثر بنسبة بسيطة جدا الدراسة إىل أ  

 Wakil , Shano ,Omer)% لكل ساعة لعب.55بلغت 

and Bayan ,2017) 

، 5155وأجرت كل من الشحروري والرياموي )

( دراسة حول أثر األلعاب اإللكرتونية عىل 637-619

عمليات التذكر وحل املشكالت واختاذ القرار لدى 

يف األرد ، وخلصت أطفال مرحلة الطفولة املتوسطة 

كبري عىل  الدراسة إىل أ  األلعاب اإللكرتونية هلا أثرٌ 

عمليات التذكر وحل املشكالت واختاذ القرار لدى أفراد 

  مقارنة باملجموعة الضابطة. ،املجموعة التجريبية
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وإىل جانب الدراسات السابقة هناك دراسات أخرى 

 ،نيةاعتنت ببحث قضايا ذات عالقة باأللعاب اإللكرتو

، من تلك وسلبياهتا أغلبها يناقش إجيابيات تلك األلعاب

التي أكد خالهلا   (5155) الدراسات دراسة اجلارودي

 ،  األلعاب اإللكرتونية متتاز بنواح إجيابية عديدةأعىل 

الذاكرة ورسعة التفكري، كام تطّور حّس فهي تنمي 

 املبادرة والتخطيط واملنطق.

إىل أ  لأللعاب  (5151) نباريكام أشار األ

الرتويح عن النفس يف  :اإللكرتونية إجيابيات عدة، منها

لتفكري الالعب  اكام أ  يف اللعب توسيعا  ،أوقات الفراغ

  وخياله.

عىل أ  األلعاب  (5151 أبو العينني)وأكدت دراسة 

لتعليم الطفل؛ إذ يكتشف الطفل  مهم   اإللكرتونية مصدرٌ 

الطفل بشكل مل يسبق له  من خالهلا الكثري، وتشبع خيال

 . مثيٌل 

إىل أ  ممارسة األلعاب  (5153) أيضا أشار حسن

اإللكرتونية ينعكس باإلجياب عىل األرسة واملجتمع، 

  إومن أهم ما حققته تلك األلعاب املتعة والتسلية، إذ 

وإهناك الدراسة والعمل يتطلب من  ،روتني احلياة اليومي

ليشعر فيها بالراحة  ؛الفرد إجياد أوقات خاصة له

واالستمتاع، فكانت األلعاب اإللكرتونية ملبية لتلك 

 احلاجة.

أما الباحثو  الذين أكدوا عىل سلبيات األلعاب 

التي أكدت يف  (5111) فمنهم السعدي ،اإللكرتونية

مقالة هلا عىل أ  ممارسة األلعاب اإللكرتونية كانت 

ه األلعاب السبب يف بعض املآيس، فقد ارتبطت نتائج هذ

األخرية بازدياد السلوك  اخالل اخلمسة والثالثني عاما 

وارتفاع معدل جرائم القتل واالغتصاب  ،العنيف

 واالعتداءات اخلطرية يف العديد من املجتمعات.

 موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة:

بعد استعرض الباحث للدراسات السابقة التي 

إللكرتونية وممارستها من اعتنت ببحث قضايا األلعاب ا

قبل الشباب واملراهقني يف جمتمعات خمتلفة، يمكن حتديد 

موقع الدراسة الراهنة عىل خريطة الدراسات السابقة 

بالنظر إىل أبعاد مشكلة البحث احلالية، والتي ركزت عىل 

حمددات وخصائص استخدام املراهقني لأللعاب 

 اإللكرتونية.

واالختالف بني الدراسة وفيام يتعلق بأوجه االتفاق 

الراهنة والدراسات السابقة، فإ  الدراسة احلالية تتفق مع 

يف  -إ  مل يكن كل الدراسات-غالبية الدراسات السابقة 

منهجية البحث، حيث االعتامد عىل منهج املسح بالعينة 

كمنهج أسايس يف البحث، وعىل أداة االستبيا ، 

ن أوجه للحصول عىل البيانات املطلوبة، أما ع

االختالف، فإ  الدراسات السابقة ركزت بوجه عام عىل 

مسألة التأثريات املختلفة النامجة عن ممارسة األلعاب 

اإللكرتونية، سواء عىل املستوى الدراسة والتذكر 

عىل السلوك العنيف  _بالنسبة للدراسات الرتبوية_

بالنسبة لدراسات علم _وقضايا االنطواء والعزلة 

لدراسة الراهنة، فقد اعتنت بشكل أسايس النفس، أما ا

عىل بحث املحددات املختلفة التي تسم ممارسة املراهقني 

لأللعاب اإللكرتونية، وذلك من خالل الرتكيز عىل أربعة 

نقاط أساسية سبق اإلشارة إليها يف التعريف اإلجرائي 

 ملصطلح املحددات.

 

 أمهية الدراسة ومربرات اختيارها -ثالثا

ملضطرد يف ممارسة تلك اللعبة من قبل أفراد التزايد ا -5

وخاصة الشباب واملراهقني، ويكفي أ   كافة، املجتمع

حد األلعاب اإللكرتونية املعروفة بلعبة أ  أ نعرف  

مليو   53أكثر من  5157بابجي بيع منها منذ مارس 

 (Johnson et al,2019) نسخة.

يف احلالة العربية  وندرهتاقلة الدراسات االجتامعية  -5

 .واحلالة السعودية عىل وجه اخلصوص ،بوجه عام

ما أشارت إليه بعض الدوائر العلمية من أ  دراسات  -3

صعب الدراسات أتأثري األلعاب اإللكرتونية من 

ا؛و   ألكثرة املتغريات املتداخلة فيها، و أكثرها تعقيدا

مقصة يف هذا  -البحوث العربية -بحوثنا العلمية 

)مركز أسباب للدراسات والبحوث ب.اجلان

 (18، ص5151واإلعالم، 

إ  النتائج التي ستخلص إليها هذه الدراسة ستكو   -1

حروب بغاية يف األمهية بالنسبة للمعنيني بام يسمى 
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ا ستوضح وبشكل جيل التأثري إهنإذ  ؛اجليل اخلامس

النافذ للمجتمع االفرتايض وتقنيات املعلومات عىل 

 املجتمع السعودي.حياة اإلنسا  يف 

 

 أهداف الدراسة: -رابعا

 ،الباحث يف تلك الدراسة إىل حتقيق هدف عام ىسع

متثل يف وصف خصائص وحمددات األلعاب اإللكرتونية 

بني املراهقني يف املجتمع السعودي، وحتت مظلة هذه 

 اهلدف العام سعى الباحث إىل حتقيق األهداف التالية:

االجتامعية التي متيز حتديد ووصف خصائص البيئة  -

 األلعاب اإللكرتونية بني املراهقني يف جمتمع البحث.

أهم دوافع ممارسة املراهقني لأللعاب  حتديد ووصف -

 اإللكرتونية يف جمتمع البحث.

املكاسب املتحققة من ممارسة املراهقني  حتديد ووصف -

 لأللعاب اإللكرتونية.

النامجة عن ممارسة  األرضارأهم  حتديد ووصف -

 ملراهقني لأللعاب اإللكرتونية.ا

حتديد تأثري متغري النوع عىل ممارسة املراهقني لأللعاب  -

 اإللكرتونية.

 

 تساؤالت الدراسة: -خامسا

ما اخلصائص التي متيز بيئة األلعاب اإللكرتونية  -

 .)اللغة، املكا ، الزما ، التعاو ، اهلوية ...الخ

 .ما حمددات اللعب اإللكرتوين -

 سة املراهقني لأللعاب اإللكرتونية؟ما دوافع ممار -

املتحققة من ممارسة املراهقني  املكاسبما أهم  -

 لأللعاب اإللكرتونية؟

ما أهم األرضار النامجة عن ممارسة املراهقني لأللعاب  -

 اإللكرتونية؟

ما درجة تأثري متغري النوع )ذكر/أنثى( عىل ممارسة  -

 املراهقني لأللعاب اإللكرتونية؟

 

 

 

 

 اإلطار النظري للدراسة:  -سادسا

 مفاهيم الدراسة-5

 مفهوم اللعب.أ

كام ورد يف معجم لسا  العرب يف اللغة  رف اللعب عم 

ِعب  "عىل النحو التايل:  ، ل  : ضد  اجِلدِّ اللَِّعبم واللَّْعبم

ة بعد  رَّ ل عَّب  م  ، وت  ب  ، وت الع  عَّب  ْعباا، ول  ِعـباا ول  بم ل  ْلع  ي 

ْدي عليهويقال لكل من . أمخرى ِمل  عمالا ال جيم ن ْفعاا:  ع 

ْلع بم  ما ِجْرم: والل ْعبةم  إِنام أ نت  الِعٌب. ْنج  به يم ْطر  كالشِّ

. وحكى اللحياين: ما رأ يت لك   : التِّْمثالم ونحوه. والل ْعبةم

ِزْد عىل ذلك. ابن السكيت  ن  من هذه، ومل ي  ْعبةا أ ْحس  لم

؟ فتضم  ْعبةم ْنجم يقول: لِـمن الل  ْطر  ا، أل هنا اسٌم. والشِّ هل  أ وَّ

ْعبٌة، والنَّْردم   (715-711، ص5991)بن منظور،  لم

وقد منحت فتحية كركوش اللعب قيمة اجتامعية 

تتضمن تعلم الطفل من خالله أسلوب االرتباط 

 ،الناشئة عن هذه االرتباطات كالتاملش باملجتمع وحلِّ 

)كركوش، ين.واملنهج الصحيح واملناسب ملعارشة اآلخر

 (51، ص5118

وعّرفت نسيمة بلغزايل اللعب بأنه نشاط حر موجه 

أو غري موجه ويكو  عىل شكل حركة، ويامرسه األطفال 

مجاعات أو فرادي ويستغل طاقة اجلسم الذهنية 

الرتباطه بالدوافع  ؛ويتصف بالرسعة واخلفة ،واحلركية

عىل وبه حيصل الطفل  ،وال جيهد الطفل ،الداخلية الذاتية

وال هدف له إال املتعة  ،ا من حياتهاملعلومات ويكو  جزءا 

 (51، ص5156)بلغزايل،  الوقت. يةوالتسلية ومتض

واللعب كام أوضحت حنا  الغناين عبارة عن نشاط 

جسمي أو فكري تتم املبادرة إليه من أجل التسلية، 

التلذذ والتنفيس عن الطاقة الفائضة يف والرتفيه، و

 ؛ة نشاط خاص بأوقات الفراغتقيقاجلسم، وهو يف ح

دف للتسلية والنأي عن النشاطات اليومية املألوفة، هي

، 5115)الغناين، بغض النظر عن نتيجته النهائية.

 (51ص

كام ذهب حممد احليلة إىل أ  اللعب نشاط يقوم به 

لغرض االستمتاع دو   ؛البرش بصورة فردية أو مجاعية

نه أاط يتضح دافع آخر، وبتحليل مضمو  هذا النش

وهو نشاط  ،امرس بطريقة فردية وأخرى مجاعيةنشاط يم 
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، يؤدي لغاية االستمتاع ،نساين حر وخالصإ  فحسبم

، 5115)احليلة، ا.ا أو ذهنيا ويكو  هذا النشاط حركيا 

 (5ص

 

 تعريف اللعب إجرائي ا:

يشري مفهوم اللعب إجرائي ا يف البحث الراهن إىل 

املراهقني لأللعاب ممارسة أفراد عينة البحث من 

اإللكرتونية، حسب املؤرشات اإلجرائية الواردة يف 

 مصطلح األلعاب اإللكرتونية.

 

 مفهوم األلعاب اإللكرتونيةب.

كنتيجة  5979ظهرت األلعاب اإللكرتونية منذ عام 

المتزاج احلاسب اإللكرتوين باخليال العلمي وتطوير 

 ويعد(،593،ص5993)عامد،استخدامات التليفزيو .

أول من  W.Hijinputhamاألمريكي ويليام هيجينبوتام 

لعبة التنس "وكا  اسمها  ،طور لعبة إلكرتونية تفاعلية

 (83، ص 5118)نمرود، ."لالعبني

ويشري عصام الضو وعمر حسني إىل أ  األلعاب 

تعني تفاعل بني  ،اإللكرتونية يف املفهوم االجتامعي

يف التعليم والتسلية لإلفادة من إمكاناهتا  ؛اإلنسا  واآللة

 (9،ص 5155)الضور وحسني،  والرتفيه.

واأللعاب اإللكرتونية نشاط ذهني بالدرجة األوىل 

ألعاب و من ألعاب الفيديو اخلاصة، يشمل كالا 

ألعاب اهلواتف النقالة.. بصفة عامة يضم والكمبيوتر، 

كل األلعاب ذات الصبغة اإللكرتونية، وهي برنامج 

يامرس هذا النشاط بطريقة ختتلف معلومايت لأللعاب، 

كو   ،عن الطريقة التي متارس هبا األنشطة األخرى

الوسائل التي تعتمد عليها هذه األخرية خاصة هبا، 

اهلواتف وونقصد بذلك احلواسيب املحمولة والثابتة، 

ألعاب الفيديو املتحركة واملحمولة، والنقالة، 

 (83،ص5118)نمرود، التلفاز.

تصنيفات الباحثني ألنواع األلعاب وقد تعددت 

اإللكرتونية، فالبعض قسمه عىل أساس األجهزة 

املستعملة يف اللعب، ومنهم من قسمه عىل أساس النوع 

ومنهم من قسمها عىل أساس عدد  ،ومضمو  األلعاب

األفراد املشاركني يف اللعبة، ومع ذلك يمكن ضمن هذا 

 التنوع حتديد ثالث عائالت كربى:

احلركة: تتميز هذه األلعاب بحاجة إىل  ألعاب -5

وعادة ما تزيد رسعة  ،مهارة حركية من قبل الالعبني

حركتها يف املستويات املتقدمة من اللعبة، لتصبح أكثر 

 (31،ص 5159)العكبي، صعوبة يف إدارة أحداثها.

ا ألعاب ألعاب الذكاء: ويطلق عليها أيضا  -5

اسرتاتيجية وألعاب التفكري، وتنقسم بدورها إىل أربعة 

ألعاب وأنواع فرعية وهي: ألعاب املغامرات والتفكري، 

ألعاب ذات طابع وذات طابع اسرتاتيجي اقتصادي، 

 ألعاب تقليدية:واسرتاتيجي عسكري، 

 ألعاب املغامرات والتفكري. -

 األلعاب االسرتاتيجية االقتصادية.-

 احلرب.. سرتاتيجيةاألعاب -

 األلعاب التقليدية.-

ألعاب التدريب: هي صورة طبق األصل  -3

ا الرياضية منها، وقواعدها لنشاطات واقعية خصوصا 

كألعاب مباراة كرة  ،ممثلة بدقة ومستمدة من الواقع

سباق السيارات. والتنس، والسلة، والقدم، 

 (.5117: 511)علواش،

آخر لأللعاب ا ستيفا  ناتكني تصنيفا  قدم كام

اإللكرتونية يعتمد عىل عدد املامرسني للعبة يف آ  واحد، 

األلعاب التي  نوعا  من األلعاب اإللكرتونية:  وهبذا فإ 

 يامرسها عدد منالعب واحد، واأللعاب التي   يامرسها

 (19، ص5119)فالق،  العبني

 

 التعريف اإلجرائي ملفهوم األلعاب اإللكرتونية:

لكرتونية يف البحث الراهن إىل تشري األلعاب اإل

األلعاب التي يامرسها املراهقو  من أفراد عينة البحث، 

والتي تعتمد يف عملها عىل أجهزة احلاسب اآليل، أو 

 اآليباد، أو اهلاتف اجلوال وتشمل األلعاب التالية:

 لعبة فورت نايت. -

      لعبة كود. -

 لعبة أوفر واتش. -

 لعبة فيفا. -
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 لعبة ببجي -

 كرافتلعبة ماين  -

وقد تم قياس هذه األلعاب من خالل تضمن أداة 

الدراسة )االستبانة( لسؤال يبني درجة ممارسة هذه 

 األلعاب من قبل أفراد عينة البحث.

 

 مفهوم املراهقني: .ب

تصف نبيلة أبو زيد املراهقة بأهنا مرحلة مهمة يف 

ذات طبيعة وخصائص بيولوجية واجتامعية  ،حياة األفراد

تتميز ببدايات وتغريات بيولوجية عند  ،عىل السواء

)أبو زيد،  وهي مرحلة ما بعد الطفولة. ،البنات واألوالد

 (73،ص5113

من أخطر  ويؤكد أنس غزوا  عىل أ  املراهقة تعد  

هبا اإلنسا  ضمن أطواره املختلفة التي  املراحل التي يمر  

تتسم بالتجدد املستمر، والرتقي يف معارج الصعود نحو 

 (36،ص5158)غزوا ،  الكامل اإلنساين الرشيد

ويف ذات االجتاه تؤكد هيا العطوي عىل أ  سن 

من أشد مراحل العمر خطورة، فيه يتحول  املراهقة يعد  

يته للحياة، ويعاين اإلنسا  من طفل إىل ناضج، وتتغري رؤ

من تغريات جسمية وفكرية كثرية تنمو معه من سن 

)العطوي،  الواحد والعرشين. ىاحلادية عرش وحت

 (55،ص5118

ويتصف هذا االنتقال يف املراحل العمرية للفرد 

بالتدرج نحو النضوج اجلنيس واجلسمي والعقيل 

والسلوك واالجتامعي، وتبدأ هذه املراحل بالبلوغ 

وتنتهي  ،الفسيولوجي املتمثل بالبلوغ اجلنيسوالتغري 

بمرحلة الرشد التي يتحقق فيها النضج االنفعايل 

االجتامعي، وتنقسم املراهقة ثالث مراحل وهي: مرحلة 

سنة( ، مرحلة املراهقة  51-55املراهقة املبكرة )

 55-58( ، مرحلة املراهقة املتأخرة )57-51املتوسطة )

 (319،ص5998)عقل، سنة(.

فقد أشار تقرير  ،يام يتعلق بتعريف هذا املصطلحوف

 Americanصادر عن اجلمعية األمريكية لعلم النفس 

Psychological Association  إىل أنه ال يوجد يف الوقت

 Americanاحلايل تعريف موحد ملصطلح املراهق.)

Psychological Association,2002) 

طفولة عىل مستوى املنظامت الدولية املعنية بالو

واملراهقة، وصفت منظمة األمم املتحدة للطفولة 

هنا الفرتة يف احلياة التي مل يعد فيها أ)اليونيسف( املراهقة ب

فيها الفرد بتغريات بدنية  ، وهي فرتة يمر  الفرد طفالا 

ويواجه املراهق تغريات يف التوقعات  ،ونفسية

والتصورات االجتامعية، ويصاحب هذه التغريات تطور 

وتنمو القدرة عىل التفكري املجرد  ،ونضج جنيس جسدي

إىل جانب الشعور بالوعي الذايت والنضج  ،والنقدي

 United Nations InternationalChildren's) العاطفي.

Emergency Fund,2015,p5) 

من التعريفات  اكبريا  دااويستعرض مجيل محداوي عد

  أالتي صكت ملصطلح املراهقة، وخيلص إىل القول ب

املراهقة بوجه عام هي فرتة انتقال من مرحلة الطفولة إىل 

مرحلة الرشد والرجولة، أو هي فرتة انتقال من مرحلة 

التبعية للوالدين إىل مرحلة االستقاللية واالعتامد عىل 

لبلوغ واالستعداد للزواج االذات، أو هي مرحلة 

أو هي فرتة االنتقال من عامل  ،والعمل وحتمل املسؤولية

)محداوي، درسة إىل عامل العمل وبناء األرسة. امل

 (9-8،ص5158

املراهقة بأهنا بناء يتطور Curtis وتصف كوريتس 

ا من خالل العوامل النفسية واالجتامعية ديناميكي  

والفسيولوجية والزمنية والثقافية، وهي السنوات التي 

تقع بني بداية سن البلوغ وتأسيس االستقالل 

ا التعريف الزمني األكثر شيوعا يشمل واالجتامعي، 

 ا.عاما  58إىل  51للمراهقة األعامر من 

هنا مرحلة النمو أوعرفت سائدة الغصني املراهقة ب

 ،اسنة تقريبا  53التي تبدأ يف سن البلوغ أي من سن 

أي حوايل الثامنة عرشة أو  ،وتنتهي يف سن النضج

 (8، ص5118)العصني،  العرشين من العمر.

مرحلة  اا للمراهقة بوصفهدم تعريفا وتبنت خدجية مق

التحول من سن الطفولة إىل سن الرشد، تتميز بمجموعة 

االجتامعية، ومن التغريات اجلسمية البيولوجية والنفسية 

فهي مرحلة قطيعة مع الصور الوالدية من أجل 
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االستقالل والبحث عن عالقات جديدة خارج املحيط 

املؤدي إىل  ليتمكن من الوصول إىل النضج ؛العائيل

 (19، ص5155)مقدم،  القدرة عىل الفعل.

طار العام وال خترج تعريفات املراهقة املختلفة عن اإل

التعريفات ، من ذلك و السابق و الذي سار فيه الباحث

(، و)الشيخ، 51،ص5985)حممود، التالية:

 (8،ص5151(، و )جدو، 33،ص5116

 

 التعريف اإلجرائي ملفهوم املراهقة يف الدراسة

 احلالية:

يف الدراسة الراهنة  إجرائي احدد الباحث املراهقة 

عرش  يةإىل دو  الثامن 51بالفئة العمرية الواقعة ما بني 

، من طالب وطالبات املدارس الثانوية بمجتمع اعاما 

  البحث.

وقد تم قياس هذا املفهوم من خالل تضمني أداة 

 البحث )االستبانة( لسؤال حول سن املبحوث.

 

 مصطلح املحددات ومؤرشات اإلجرائيةج. 

املحددات هي يف األصل مصطلح إحصائي، لكنه 

انتقل لالستخدام يف العلوم االجتامعية، ووفقا حلنا  

كشك ال يوجد اتفاق عىل تعريف دقيق ملفهوم 

املحددات، حيث تباينت تعريفات املصطلح حسب 

هدف كل دراسة وباحث، فالبعض عرفها بأهنا جمموعة 

التي حتيط بالشخص منذ مولده وتؤثر عىل  الظروف

تكوين شخصيته، والبعض اآلخر عرفها بأهنا ما يسود 

املجتمع من قوى ومؤثرات وأوضاع معينة متعلقة بتنظيم 

املجتمع، وتكو  هذه القوي واملؤثرات متفاعلة مع 

بعضها البعض، ويؤدي إىل نتائج تظهر يف سلوك 

 (511،ص5158األفراد)كشك،

حث مصطلح املحددات إجرائي ا يف ويعرف البا

 البحث الراهن عىل أنه يشري إىل:

ة االجتامعية التي متيز األلعاب يصائص البيئاخل -

 اإللكرتونية.

 دوافع ممارسة املراهقني لأللعاب اإللكرتونية. -

املكاسب املتحققة من ممارسة املراهقني لأللعاب  -

 اإللكرتونية.

النامجة عن ممارسة املراهقني لأللعاب  األرضار -

 اإللكرتونية.

 

 التفسريات النظرية للعب -3

 تفسريات سوزانا ميلر لظاهرة لعب املراهقني 3-5

يقوم إىل اللعب بوصفه سلوك تنظر سوزانا ميلر 

بوظائف شتى يف جماالت اجتامعية معينة، يمكن أ  

ترتاوح من تلك التي تؤلف بني أعضاء اجلامعة 

إىل معارك  ،تامعية وتقوي الصداقات فيام بينهماالج

عن طريق  السيطرة التي تكاد تنحص يف نطاق اللعب

االعراف االجتامعية وغريها من رضوب الكبح، ومعارك 

من اللعب يف يشء، أما لعب االقتتال يف  السيطرة ال تعد  

منافع بيولوجية خمتلفة عام  يف األساس فيكو  له ،حد ذاته

 (7، ص5987)ميلر،ا  من منافع.يكو  للعدو

وتري ميلر أ  اللعب االجتامعي يعد أكرب فئة لعب 

منترشة بني األطفال، وتربط ميلر بني تنوع احلياة الثقافية 

وبني التنوع يف أنشطة اللعب واتساع مداها يف املجتمعات 

يف  بأ  اللعب املختلفة، وتنظر ميلر إىل أ  ذلك يعد دليالا 

ظيفة أو نتيجة لتنوع وثراء احلياة ما هو إال و األصل

الثقافية للكبار يف خمتلف املجتمعات، وتؤكد ميلر عىل 

أمهية عوامل أخرى مثل املناخ والغذاء والظروف التي 

طاقة وهي  إىل تؤثر عىل الصحة والنشاط ، فاللعب حيتاج

بالقطع غري متوفر ال عند الكبار وال الصغار يف جمتمع 

املزمن، وهو ما جيعلهم يفتقدو  يعاين من سوء التغذية 

حتي  ءإىل الطاقة مما يفقدهم القدرة عىل عمل أي يش

أكثر األشياء رضورية للحياة 

 (591-589،ص5987)ميلر،البسيطة.

أ  اختالفات العادات االجتامعية  وتؤكد ميلر عىل

حتدد إىل حد كبري املدى الذي يصل إليه األطفال يف 

  السلوك أاللعب مع بعضهم البعض، وتشري ميلر إىل 

ذا كانت إالبرشي هو أمر معقد للغاية، وتتساءل عام 

الدوافع االجتامعية يتم تعلمها خالل اللعب، أو ما إذا 

الدوافع االجتامعية؟  كا  اللعب هو الذي يتم عن طريق
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علق عىل أ  جابة عىل هذا السؤال وتم إولكنها ال تقدم 

ذلك السؤال يعد قضية غامضة ال يمكن الحد 

االحتاملني فيها أ  يستبعد االحتامل اآلخر استبعادا تاما 

 (591-589،ص5987)ميلر،

  اللعب االجتامعي عند املراهقني يزداد أوترى ميلر 

انية األخرى، فاألوالد ال عىل عكس األنواع احليو

وهو -يلجئو  بالرضورة إىل رضب بعضهم البعض 

كام ال  -األمر الشائع عند باقي  الثدييات يف تلك املرحلة

عب عند املراهقني إىل االنقضاض لتعمد مجاعات ال

العنيف عىل بعضها، ولكن البناء االجتامعي جلامعات 

 ا.ا وأكثر حتديدا اللعب يصبح أكثر وضوحا 

 (593،ص5987ر،)ميل

ويف حتديدها ملعنى اللعب تفرق ميلر بني النشاط 

 ،للحيوا  ىالذي يكو  له أولوية بالنسبة لإلنسا  وحت

 يئااوبني النشاط الذي يامرس حينام ال جيد اإلنسا  ش

هذا هو املعني احلقيقي للعب،  أنهخري بيفعله، وتصف األ

وتصف اللعب بأنه سلوك ينطوي عىل تناقض ظاهري 

استكشاف ملا هو مألوف، ومرا  عىل ما أصبح حتت  فهو

سيطرتنا بالفعل، وعدوا  ودي وجنس بال مجاع، 

واهتياج لليشء وسلوك اجتامعي غري حمدد بنشاط نوعي 

 مشرتك أو ببناء اجتامعي، وادعاء ال يقصد به اخلداع.

 (598،ص5987)ميلر،

 

 نظرية احلضور االجتامعي 3-5

 _أو الوجود_ ورترجع بداية نشأت نظرية احلض

االجتامعي إىل أواخر الثامنينات وأوائل التسعينات، حيث 

بدأ الباحثو  يف دراسة آثار استخدام الكمبيوتر كوسيط 

لعملية االتصال، وخلص البعض إىل أ  االتصاالت 

 Computer-Mediated"بواسطة احلاسوب

Communication" CMC  كانت بطبيعتها معادية

 Walther التوجه كل من ويسلرل هذا للمجتمع، مثّ 

،  Anderson ،& Park 5991واندرسو  وبارك  5996

قد  أنهب Hiltz & Turoff 5993اعرتف هيلتز وتريوف و

يتم تعزيز العالقات الشخصية من خالل نظم إدارة 

 احلاسوب.

وقد وضع كل من وليامز وكريست أصل نظرية 

ال احلضور االجتامعي، وذلك لرشح تأثري وسائل االتص

السلكية والالسلكية عىل الوجود االجتامعي )جودة 

الوجود االجتامعي(، لقد افرتض وليامز وكريستي أ  

  أوسائل االتصال ختتلف يف درجة احلضور االجتامعي و

 يف كيفية تفاعل الناس، ا مهاما هذه االختالفات تلعب دورا 

  وسائل أوحددا مفهوم احلضور االجتامعي باعتبار 

ن أ  حتدد طريقة تفاعل الناس وتواصلهم االتصال يمك

من وجهة نظرهم، فالناس ينظرو  إىل بعض وسائل 

اإلعالم عىل أهنا وسيلة للحصول عىل أعىل درجة من 

ا احلضور االجتامعي، فالفيديو عىل سبيل املثال حيقق نوعا 

خرى معتمدة عىل أمن احلضور يفوق وسيلة إعالمية 

 (Lowenthal,2009,p.3)الصوت فقط.

 سيةتقوم نظرية احلضور االجتامعي عىل فكرة أساو

 يف أ  درجة التفاعل االجتامعي بني أفراد اجلامعة امؤداه

أثناء عملية االتصال فيام بينهم تتوقف عىل درجة الوجود 

أو احلضور االجتامعي ألفراد هذه اجلامعة، ويعني ذلك 

أ  احلضور االجتامعي لكل فرد يف اجلامعة معناه 

حساس األطراف األخرى بمدى تفاعل هذا إالتواصل و

 (Lowenthal,2009,p3)الرشيك )التواجد اجلسدي(. 

ر االجتامعية عىل تأثري وسائل وتركز نظرية احلضو

 ,Rourke , Anderson, Garrison) اإلعالم عىل األفراد

 Archer,2001,p.154 هبدف رصد طبيعة هذا التأثري يف )

تشكيل التفاعل االجتامعي ودعم العالقات االجتامعية 

وقد  ،(Kurzendoefer,2016,p.44) بني املتفاعلني

 ،التواصل االجتامعيلت هذه النظرية أمهية قنوات فعَّ 

 ،وذلك من خالل تفعيل دور االتصال الغري لفظي

باإلضافة إىل التواجد اجلسدي لألفراد ورؤية كل منهام 

 (Tanis & Postmes,2003,p.677) لآلخر.

وتتبني نظرية احلضور االجتامعي فكرة أ  وسائل 

اإلعالم احلديثة توفر درجات عالية من التواجد 

يتم ذلك من خالل ، ستخدميهاواحلضور االجتامعي مل

، قدرهتا عىل صناعة قنوات متنوعة للتواصل االجتامعي

ويرتتب عىل ذلك زيادة التفاعل االجتامعي يف االتصال 

ومن خالهلا يمكن  ،بني األفراد املستخدمني هلذه القنوات
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حتديد درجة التفاعل بني املستخدمني هلذه القنوات 

 & Gunawardena) ومدى تأثرهم هبا.

Zittle,2002,P.121) 

يشري مصطلح احلضور االجتامعي إىل الشعور و

بالتواجد مع شخص آخر، ويتشكل هذا الشعور عرب 

الروابط االجتامعية التي يقوم هبا املرء مع الكيانات داخل 

والتي حتولت بفعل وسائل التواصل ، البيئة االتصاالتية

 (Hudson,2015,P25-26) احلديثة إىل بيئة افرتاضية.

ا إىل تلك النظرية أ  ثبت الباحثو  استنادا ألقد 

ا يف تشكيل لالتصاالت التي تتم بواسطة احلاسوب دورا 

احلضور االجتامعي للمتفاعلني يف بيئات التعليم 

والعمل، إال أ  ذلك الدور تعاظم عند االنتقال إىل البيئة 

قوية املعتمدة عىل اإلنرتنت، وهو األمر الذي مثل دفعة 

 .(Lowenthal,2009,P.3) للتعليم عرب اإلنرتنت

وتركز نظرية احلضور االجتامعي يف أحد منطلقاهتا 

عىل أ  احلضور املادي ال يلعب الدور السابق له يف 

تشكيل عملية التفاعل التي تتم عرب االتصال احلديث، 

احلديثة جعل  ةشخاص عرب البيئة االتصاالتيفتواجد األ

غري رضوري يف خلق التفاعل  ام أمرا الوجود املادي هل

  االجتامعي الفاعل واملستمر.

 

 اإلجراءات املنهجية للدراسة: -خامسا

بالنظر إىل الطرح الذي قدمه  نوع الدراسة: -5

 عن األهداف التي فضالا  ،الباحث للمشكلة البحثية

من الدراسات  فإ  هذه الدراسة تعد   ،سعى إىل حتقيقها

 ذات الطبيعة الوصفية التحليلية .

 

 منهج الدراسة:  -5

بالعينة، بوصفه أحد  أ.منهج املسح االجتامعي

 يف املناهج الوصفية التي تتالءم مع اهلدف الرئيس

التعرف عىل خصائص وحمددات استخدام الشباب 

واملراهقني لأللعاب اإللكرتونية، وذلك عىل عينة عمدية 

 تلك األلعاب يف جمتمع البحث.من مستخدمي 

 

اعتمد الباحث بشكل رئيس عىل  :أدوات البحث -3

نة، حيث قام بتصميم استبانة تكونت من االستباأداة 

 البنود التالية:

 أسئلة للبيانات األولية. 1 -

 سؤال حول حمددات اللعبة.  55 -

عبارات تصف دوافع ممارسة األلعاب  7 -

 اإللكرتونية.

ممارسة األلعاب  عبارات تصف فوائد 51 -

 اإللكرتونية.

عبارات تصف األرضار النامجة عن ممارسة  8 -

 األلعاب اإللكرتونية.

 

 تصميم االستبانة:

قام ، أ. بعد مراجعة الكثري من الدراسات السابقة

للتعرف عىل أهم  ؛الباحث بتصميم استامرة استكشافية

وذلك  ،النقاط التي جيب أ  تتضمنها استامرة االستبيا 

 focus groupنقاشية الالل عمل عدد من احللقات من خ

وذلك للتعرف  ؛جلسات( مع جمموعات من الالعبني 1)

 عىل أفضل طريقة لصياغة أسئلة االستامرة بالنسبة هلم،

 ( العبني.8-1وكا  عدد الالعبني بكل جلسة )

: قام الباحث باختبار ثبات صدق االستبانهب. 

االستبانة من خالل إجراء الصدق الظاهري، فقد قام 

باختيار مخسة حمكمني لتقييم استامرة االستبيا ، الباحث 

وقد أبقى الباحث عىل االسئلة والعبارات التي بلغت 

 %  فأكثر.91نسبة االتفاق عليها من قبل املحكمني 

حصائي أ  ج. ثبات االستبانة: أثبت االختبار اال

بلغ  معامل الفا كرونبخ( معامل ثبات االستبانة )

وهو ما يعني أ  االستبانة تتمتع بدرجة عالية ( 1،98)

 من الثبات.

 

 عينة الدراسة: -1

نظرا ألنه ال توجد أي بيانات حول مجهور الدراسة 

)مماريس األلعاب اإللكرتونية من املراهقني( فقد اعتمد 

قام بالتطبيق عىل عينة  فقدية، الباحث عىل العينة العمد

وذلك من إطار املعاينة  مفردة(  581عمدية بلغ قوامها )
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تم سحب مفرداهتا طالب وطالبة ( وقد   651الذي بلغ )

داة أقام الباحث بتصميم فقد من خالل الطريقة امليرسة، 

من خالل جروبات طالب  ونرشها البحث األساسية

عض املعملني وباالستعانة بب ،وطالبات املدرسة

وقد جاءت استجابة واملعلامت يف املدرستني حمل البحث، 

مفردة ملدرسة  511) أفراد جمتمع البحث لالستبانة بواقع

مفردة ملدرسة الطالب(، وفيام ييل أهم  81الطالبات( و)

 خصائص عينة البحث:

% 6515أ. توزعت عينة الدراسة حسب النوع إىل 

 % من الذكور.3819ذكور و

ت عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي ب. توزع

عىل  حصلوا% من اآلباء 1518لألب عىل النحو التايل: 

% من املستوى الثانوي، و 3315تعليم جامعي فأعىل، و

 % من املستوى أقل من الثانوي.5319

ج. توزعت عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي 

% من مستوى التعليم 1116لألم عىل النحو التايل: 

% من مستوى التعليم اجلامعي فأغيل، 1313لثانوي، وا

 % من املستوى أقل من الثانوي.5515و

د. توزعت عينة الدراسة حسب دخل األرسة عىل 

ريال  6111% يبلغ دخل أرسهم 7513النحو التايل: 

% يقع دخل أرسهم ما بني الثالثة وأقل 5911فأكثر، و

ن % يقل دخلهم ع813من ست أالف ريال،ـ وأخريا 

 الثالث أالف ريال.

 

  حصائي للبيانات:خطة التحليل اإل -1

املعاجلة اإلحصائية لعبارات االستبانة وحساب  1-5

الوسط املرجح والوز  النسبي: اعتمد الباحث عىل 

اخلاميس يف وضع االستجابات، يبدأ هذا  مقياس ليكارت

أرفض "، وينتهي بـ1="أوافق بشدة"النمط بـ

.. هذا وقد اعتمد الباحث عىل حساب الوسط 5="بشدة

( لتحدد Weighted Meanاحلسايب )الوسط املرجح( )

ا للقيم التالية:Attitudeاالجتاه )  ( تبعا

 الوز  النسبي الوسط املرجح

 منخفض بشدة 518أقل من 

 منخفض 516إىل أقل من  518من 

 متوسط 311إىل أقل من  516من 

 مرتفع 115إىل أقل من  311من 

 مرتفع بشدة 115أكثر من 

 

 أساليب وطرق حتليل بيانات عينة البحث: 1-5

اعتمد الباحث عىل املعامالت واالختبارات 

 اإلحصائية التالية:

 املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري. -

 ( .t- testاختبار الفروق ) -

 

 جمتمع الدراسة: -6

تم تطبيق الدراسة امليدانية عىل عينة من طالب 

وطالبات مدرستني ثانويتني بمدينة حفر الباطن باململكة 

 العربية السعودية، ومها:

مدرسة اإلمام القرطبي الثانوية والواقعة . أ

بحي موسى األشعري، ويبلغ عدد طالهبا  

 طالب. 591

املدرسة الثانوية الثانية عرش بحي . ب

 طالبة. 331اخلالدية ويبلغ عدد طالباهتا 
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 نتائج الدراسة  -سادسا

 حمددات ممارسة األلعاب اإللكرتونية:-5

 األجهزة املستخدمة يف األلعاب اإللكرتونية 5-5

( توزيع أفراد عينة البحث حسب األجهزة املستخدمة يف 5جدول )

 )*(األلعاب اإللكرتونية

 النسبة املئوية % التكرارات ك البيا 

 56.1 101 يبادأ

 35.6 64 باليستشن

 82.8 149 البتوب

كس بوكسإ  80 44.4 

 94.4 170 هاتف جوال

( نوعية األجهزة التي يستخدمها أفراد عينة 5تظهر بيانات اجلدول )

البحث يف ممارسة األلعاب اإللكرتونية، ومن هذه البيانات يمكن القول 

بأ  جهاز اهلاتف اجلوال )املوبايل( احتل مركز الصدارة بنسبة مئوية 

يباد % ثم جهاز األ8518% يليه جهاز الالبتوب بنسبة 9111بلغت 

ويف الرتتيب  11111كس بوكس بنسبة % ثم جهاز اإل1615بنسبة 

 .%3116األخري جاء جهاز الباليستيشن بنسبة 

 

املدة التي يقضيها املراهقو  يف ممارسة األلعاب  5-5

 اإللكرتونية

( عدد الساعات التي يقضيها  أفراد عينة البحث يف ممارسة 5جدول )

 األلعاب اإللكرتونية

 سبة املئوية %الن التكرارات ك عدد الساعات

 11.1 20 ساعات 1إىل أقل من  5من

 13.9 25 ساعات 6إىل أقل من  1من 

 47.2 85 ساعات 8إىل أقل من  6من 

 27.8 50 ساعات فأكثر 8من 

 100.0 180 املجموع

% من إمجايل حجم عينة البحث 1715(  أ  5تظهر بيانات جدول ) 

ا، يف الوقت الذي يلعب ساعات يومي   ل من ثامينقيلعبو  ما بني ست إىل أ

ا، بينام أشار ساعات يومي   من الساعات يزيد عن الثامين ا% عددا 5718فيه 

ربع إىل أقل من ست أإىل أهنم يلعبو  مدة ترتاوح ما بني 53191

ساعات، ويف الرتتيب األخري جاء الذين يلعبو  مدة ترتاوح ما بني 

 ربع ساعات.أساعتني إىل أقل من 

 

 

 

 اعدد مرات اللعبة يومي   5-3

 ا( عدد مرات اللعب يومي  3جدول )

                                                           
 سمح للمبحوثني باجلمع بني أكثر من اختيار  )*(

 النسبة املئوية % التكرارات ك البيا 

 10 18 واحدة مرة

 16.2 29 مرتني

 39.4 71 مرات ثالث

 مرات4

 فأكثر
62 34.4 

 100.0 180 املجموع

( أ  أكثر من ثلث حجم العينة تستخدم 3توضح بيانات اجلدول )

%، يليهم الذين يلعبوهنا 3911اليوم لعدد ثالث مرات بنسبة اللعبة يف 

%، 5615%. ثم الذي يلعبوهنا ملرتني بنسبة 3111لعدد أربع مرات بنسبة 

 %51ويف الرتتيب األخري جاءت نسبة الذين يلعبوهنا ملرة واحدة بنسبة 
 

 تكلفة استخدام األلعاب اإللكرتونية 5-1

أفراد عينة الدراسة عىل األلعاب ( يوضح تكلفة ما ينفقه 1جدول )

 اإللكرتونية

 النسبة املئوية % التكرارات ك البيا 

 12.2 22 ريال 511أقل من 

 9.4 17 511ريال إىل أقل من  511من 

 51.7 93 ريال 311إىل أقل من  511من 

 26.7 48 ريال فأكثر 311من 

 100.0 100 املجموع

الغالبة من أفراد عينة البحث ( أ  النسبة 1توضح بيانات جدول )

ريال عىل األلعاب  311إىل أقل من  511% ينفقو  ما بني 1517بواقع 

يزيد عن الثالثامئة ريال  ااإللكرتونية يف الشهر، يليهم الذين ينفقو  مبلغا 

يقل عن املائة ريال بنسبة  ا%، ثم الذين ينفقو  مبلغا 5617بنسبة 

يرتاوح ما بني املائة  ا%، ويف الرتتيب األخري جاء الذين ينفقو  مبلغا 5515

 %.911ريال إىل أقل من املائتني بنسبة
 

 أنواع األلعاب اإللكرتونية  5-1

( توزيع أفراد عينة البحث حسب أنواع األلعاب اإللكرتونية 6جدول)

 )*(التي يامرسوهنا

 النسبة املئوية % التكرارات ك األلعابأنواع 

 46.7 84 فورت نايت

 52.8 95 كود

 33.3 60  أوفر واتش

 75 135 فيفا

 68.9 124 ببجي

 40 72 ماين كرافت

هناك ست ألعاب يامرسها املراهقو  من  أ ( 6تظهر بيانات جدول )

%، 71أفراد عينة الدراسة، جاء يف مقدمة تلك األلعاب لعبة فيفا بنسبة 

%، ثم لعبة 1518، ثم لعبة كود بنسبة 68191يليها لعبة ببجي بنسبة 

                                                           
 سمح للمبحوثني باجلمع ما بني أكثر من اختيار. )*(
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%، ويف 11%، ثم لعبة ماين كرافت بنسبة 1617فورت نايت بنسبة 

 %3313بنسبة الرتتيب األخري جاءت لعبة أوفر واتش 
 

 املكا  املفضل للعب  5-6

 ( األماكن التي يعلب من خالهلا أفراد عينة الدراسة7جدول )

 النسبة املئوية % التكرارات ك البيا 

 66.7 120 من البيت 

 33.3 60 من أماكن أخرى 

 100.0 180 املجموع

 من قبل ( أ  البيت يمثل املكا  األكثر تفضيالا 7يوضح جدول )

أشار إيل ذلك  فقدأفراد عينة البحث ملامرسة األلعاب اإللكرتونية، 

 % من إمجايل عينة البحث.6617

 

طبيعة مضمو  األلعاب اإللكرتونية التي يامرسها  5-7

 أفراد عينة البحث

( توزيع أفراد العينة حسب طبيعة مضمو  األلعاب 8جدول)

 )*(اإللكرتونية

 النسبة املئوية % التكرارات ك البيا 

 65 117 عنف وقتال ورسقات

 51.1 92 مغامرات وسيارات

 40 72 لعاب تفكري وختطيط أ

 68.9 124 ألعاب رياضية 

 100.0 160 املجموع

( أ  ألعاب الرياضة حتتل املرتبة األوىل بني 8توضح بيانات جدول )

ألعاب %، يليها 6819املراهقني من أفراد عينة الدراسة بنسبة بلغت 

%%، ثم ألعاب املغامرات والسيارات بنسبة 61العنف والقتال بنسبة 

 %.11%، وحتتل ألعاب التفكري والتخطيط املرتبة األخرية بنسبة 1515

 

 فردية ومجاعية اللعب 5-8

و مجاعية ممارستهم لأللعاب أ( توزيع أفراد العينة حسب فردية 9جدول )

 اإللكرتونية

 النسبة املئوية % التكرارات ك عدد الساعات

 12.8 23 خواينإمع 

 77.7 140 مع أصحايب

 9.5 17 بمفردي

 %100 180 املجموع

( أ  الغالبية العظمي من أفراد عينة 9توضح بيانات جدول )

فقد البحث يفضلو  ممارسة األلعاب اإللكرتونية مع أصدقائهم، 

العينة، % من إمجايل حجم 7717بلغت نسبة الذين أكدوا عىل ذلك 

 وهو ما يعكس الطابع اجلامعي لأللعاب اإللكرتونية.

 

                                                           
 سمح للمبحوثني باجلمع بني أكثر من اختيار. )*(

 الرقابة من األرسة 5-9

( توزيع أفراد عينة البحث حسب رقابة األرسة عىل ممارستهم 51جدول )

 لأللعاب اإللكرتونية

 النسبة املئوية % التكرارات ك عدد الساعات

 17.2 31 رقابة شديدة

 14.5 26 رقابة ضعيفة

ال توجد 

 رقابة 
123 6813 

 %100 180 املجموع

( أ  النسبة الغالبية من أفراد عينة البحث 51توضح بيانات اجلدول )

% أكدوا عىل أنه ال توجد رقابة من األرسة عىل ممارستهم 6813وبنسبة 

لأللعاب اإللكرتونية، يف حني أ  الذين وصفوا تلك الرقابة بأهنا شديدة 

 % بأهنا رقابة ضعيفة.5111بينام وصفها %، 5715بلغت نسبتهم 

 

 العمر عند ممارسة األلعاب اإللكرتونية  5-51

( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر عند بداية ممارستهم 55جدول)

 لأللعاب اإللكرتونية

 النسبة املئوية % التكرارات ك عدد الساعات

 24.4 44 سنوات( 8منذ الطفولة )أقل من 

 58.9 106 51أقل من إىل   8من 

 16.7 30 58إىل  51من 

 %100 180 املجموع

( أ  النسبة الغالبة من أفراد عينة البحث 55توضح بيانات جدول )

إىل أقل من  ثامينالبدأوا يف ممارسة األلعاب اإللكرتونية وهم يف سن ما بني 

 % بدأوا يف ممارسة تلك األلعاب وهم يف سن5111  أا، وأربعة عرش عاما 

% فقط هم الذين بدأوا اللعب يف 5617أعوام، يف حني أ   تقل عن الثامين

 ا.سن ما بني األربعة عرش والثامنية عرش عاما 

 

 دوافع ممارسة املراهقني لأللعاب اإللكرتونية -5

( تقديرات أفراد عينة الدراسة لدوافع ممارسة املراهقني 55جدول )

 لأللعاب اإللكرتونية

املتوسط  البيا 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري 

 42441. 4.7875 الفراغ وقت قضاء

 81164. 3.9210 الغضب غن التنفيس

 83542. 1.7562 حب املغامرة واالستطالع واحلامس

 83140. 4.2014 املهارة إثبات

 85552. 4.6214 اصدقاء عىل التعرف

 41141. 4.5814 ثبات الذات والشعور بالقيمة بني اآلخرينإ

 42441. 3.7875 اجلرافيكس والرسوم واملؤثرات البصية اجلذابة



 ...حمددات وخصائص استخدام املراهقني لأللعاب اإللكرتونية: دراسة: عبد اهلل بن عبد الرمحن اهلريش

 

571 

( أ  هناك سبعة دوافع وراء اجتاه أفراد 55توضح بيانات اجلدول )

عينة الدراسة من املراهقني نحو ممارسة األلعاب اإللكرتونية، جاء يف 

يليه  ،(1178الرتتيب األول  دافع قضاء وقت الفراغ بمتوسط حسايب )

ثم ييل ذلك دافع   ،(1165ف عىل األصدقاء بمتوسط حسايب )دافع التعر

( ، 1118بمتوسط حسايب ) ثبات الذات والشعور بالقيمة بني اآلخرينإ

(، 1151ثم دافع حب املغامرة واالستطالع واحلامس بمتوسط حسايب )

ويف الرتتيب  ،(3195يليه دافع التنفيس عن الغضب بمتوسط حسايب )

 ،متع به تلك األلعاب من وسائل جذب وإهباراخلامس جاء دافع ما تت

تتمثل يف اجلرافيكس والرسوم واملؤثرات البصية بمتوسط حسايب 

 (.5171وأخريا دافع إثبات الذات والتفوق بمتوسط حسايب ) ،(3178)

 

 فوائد ممارسة األلعاب االلكرتونية  -3

من  ( تقديرات أفراد عينة الدراسة لالستفادة املتحققة هلم53جدول )

 ممارسة األلعاب اإللكرتونية

املتوسط  البيا 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري 

ي أتعلم الالعب التفكري بطريقه صحيحه يف 

 موقف
4.2969 .84623 

تنمى عند الالعب التواصل االجتامعي مع 

 خريناآل
4.3469 .67250 

 81024. 4.5375 تنمى عند الالعب روح الفريق 

والتحدي عند الالعب تنمية  قيمة الصرب 

 للوصول هلدفه
3.6531 .80782 

 72911. 3.4781 تعمل عىل تنمية املهارات الشخصية لالعب

ج الطاقة السلبية اخرإتساعد الالعب عىل 

 والعدوانية
4.8719 .69775 

لعاب عىل تنمية القدرات تعمل  هذه األ

 الذهنية 
4.5214 .87412 

ووقايته تعمل عىل شغل وقت فراغ الالعب 

 من االنغامس يف مسالك غري سوية
4.9214 .25147 

جانب االستنتاج  ةتعمل عىل زياده وتقوي   

 والتنبؤ والتوقع
4.7451 .25147 

 وا( أ  هناك تسعة فوائد حيققها ممارس53توضح بيانات جدول )

األلعاب اإللكرتونية من املراهقني حسب تقديرات أفراد عينة البحث، 

منها سبعة فوائد حصلت عىل تقدير مرتفع للغاية حسب الوز  النسبي 

الذي اعتمد عليه الباحث، ومن هذه البيانات يمكن القول أ  شغل وقت 

متثل أكرب  ،فراغ املراهقني ووقايتهم من االنغامس يف مسالك غري سوية

االختيار عىل  احاز هذ فقدفادة بالنسبة ملامريس األلعاب اإللكرتونية، است

الطاقة  إخراج(، يليه مساعدة الالعبني عىل 1195متوسط حسايب بلغ )

(، ويف الرتتيب الثالث جاءت 1187السلبية والعدوانية بمتوسط حسايب 

فائدة مساعدة الالعبني عىل زيادة وتقوية جانب االستنتاج والتنبؤ 

(، ييل ذلك ويف الرتتيب الرابع تنمية 1171لتوقع بمتوسط حسايب )وا

(، ويف الرتتيب 1113روح الفريق عند الالعبني بمتوسط حسايب )

اخلامس جاء فائدة تنمية القدرات الذهنية لالعبني بمتوسط حسايب 

(، ثم فائدة تنمية التواصل االجتامعي مع اآلخرين بمتوسط 1115)

ك فائدة تعليم الالعبني التفكري بطريقة صحيحة (، ييل ذل1131حسايب )

 (.1159يف مواقف احلياة املختلفة بمتوسط حسايب )

كام تظهر البيانات أيضا فائدتني حصلتا عىل تقدير مرتفع من قبل 

أفراد عينة البحث، األويل فائدة تنمية قيمة الصرب والتحدي عند الالعبني 

(، ثم فائدة تنمية املهارات 3161ألجل حتقيق أهدافهم بمتوسط حسايب )

 (.3117الشخصية عند الالعبني بمتوسط حسايب )

 

رضار النامجة  عن ممارسة املراهقني لأللعاب األ-1

 اإللكرتونية 

رضار النامجة عن ممارسة ( تقديرات أفراد عينة الدراسة لأل51جدول )

 األلعاب اإللكرتونية

املتوسط  البيا 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري 

 84623. 2.2969 ضعف الرتكيز واالنتباه

 67250. 2.3469 صعوبة املذاكرة واالستيعاب

ضعف العالقات االجتامعية مع األرسة 

 واألقارب
4.8719 .81024 

 80782. 4.6531 املعاناة من قلة النوم

 72911. 3.7451 الشعور باإلرهاق والصداع املستمر

 69775. 4.5375 تأثري سلبي عىل النظر

آالم يف العضالت أو الظهر أو العمود 

 الفقري
2.5214 .51241 

تتضمن بعض األلعاب لقطات أو مشاهد 

 خملة باألخالق والرشع
1.3469 .82154 

أرضار نامجة عن ممارسة املراهقني  ية( ثامن51تظهر بيانات جدول)

لأللعاب اإللكرتونية، من بني األرضار الثامنية هناك ثالثة أرضار حصلت 

عىل تقدير مرتفع للغاية من قبل أفراد عينة البحث، بوز  نسبي زاد عن 

(، يف الرتتيب األول جاء ضعف العالقات االجتامعية مع األرسة 1151)

املعاناة من قلة ب، يليه الرضر اخلاص (1187واألقارب بمتوسط حسايب )

( ، ثم التأثري السلبي عىل النظر بمتوسط 1163النوم بمتوسط حسايب )

حصل عىل وز  نسبي سلبي    عن ذلك هناك تأثريٌ (، فضالا 1113حسايب )

وهو الشعور اإلرهاق والصداع املستمر بمتوسط حسايب  ،مرتفع

(3171.) 
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 استجابات أفراد عينة الدراسةتأثري متغري النوع عىل  -1

( يوضح الفروق بني عينة الذكور وعينة اإلناث عىل بعض 51جدول )

 بنود االستبيا 

 النوع البعد
N Mean 

-Sig. (2 (tقيمة )
tailed) 

دوافع ممارسة األلعاب  

 اإللكرتونية

 2.1321 551 ذكر
.540 .589 

 2.1028 71 انثي

 1.8251 551 ذكر الفوائد املتحققة 
3.369** .001 

 1.0214 71 انثي

 2.2141 551 ذكر األرضار النامجة
4.089** .000 

 1.8224 71 انثي

 (1111* دالة عند مستوى معنوية )

 (1115** دالة عند مستوى معنوية )

باستخدام االختبار االحصائي )ت( لقياس الفروق بني جمموعتني 

 ( اآليت:51توضح بيانات جدول )

ال توجد فروق بني عينة الذكور وعينة اإلناث عىل البعد اخلاص  أ.

 بدوافع ممارسة األلعاب اإللكرتونية.

ب.  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية بلغ 

( بني عينتي الذكور واإلناث عىل البعد اخلاص بالفوائد املتحققة 1115)

 ذكور.من ممارسة األلعاب اإللكرتونية لصالح عينة ال

ج. توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية بلغ 

( بني عينتي الذكور واإلناث عىل البعد اخلاص باألرضار النامجة 1115)

 عن ممارسة األلعاب اإللكرتونية لصالح عينة الذكور.

 

 مناقشة نتائج الدراسة:

من  اعددا  أ  هناككشفت نتائج الدراسة امليدانية 

، جاء يف مقدمتها التي متيز بيئة األلعاب اإللكرتونية املحددات

ا بني املراهقني أ  اهلاتف اجلوال يعد الوسيلة األكثر انتشارا 

يباد، ملامرسة األلعاب اإللكرتونية، يليه الالب توب ثم اآل

وتعكس تلك النتيجة االنتشار اهلائل لتلك األجهزة يف 

عىل وجه  عن دعم هذه األجهزة الوقت الراهن، فضالا 

ا للعديد من األلعاب اإللكرتونية التي يامرسها اخلصوص تقنيا 

 والشباب. و املراهق

وتتفق تلك النتيجة مع ما خلصت إليه بعض الدراسات 

( 5158( ودراسة )مراد،5156السابقة مثل دراسة )بلغزايل،

(، ومن هذه النتائج يمكن القول بأ  5155ودراسة )قويدر،

ة عىل شبكة اإلنرتنت أصبحت متثل أجهزة االتصال املعتمد

ا مهام  من حياة املراهقني عىل وجه العموم، ويعطي لنا  جزءا

ذلك فكرة عن التطور الذي طال األلعاب كنشاط إنساين يف 

العص احلديث، وهذا التطور يعزز من تأثري تلك األلعاب 

 التي توصف باإللكرتونية يف حياة مستخدميها.

الوقت الذي يقضيه املراهقو  يف  ومتثل املحدد الثاين يف

ممارسة األلعاب اإللكرتونية، وقد كشفت النتائج امليدانية عن 

%( يامرسو  1715أ  ما يقارب من نصف حجم العينة )

ساعات،  تلك األلعاب لفرتة ما بني ست إىل أقل من ثامين

وتتفق تلك النتيجة مع ما خلصت إليه وهي مدة طويلة، 

(، 5151مثل دراسة )الزيودي، بعض الدراسات السابقة

(، ودراسة 5156(، ودراسة )حسن،5155ودراسة )مها،

( فقد اتفقت تلك الدراسات عىل أ  األطفال 5157)مرشي،

يقضو  وقتاا طويالا يف ممارسة األلعاب اإللكرتونية، وهو أمر 

عكس لنا بشكل واضح املساحة التي باتت حتتلها األلعاب ي

ا إىل األثار اهقني، وتلفت نظرنا أيضا اإللكرتونية يف حياة املر

التي يمكن أ  ترتتب عىل هذا الوقت الطويل الذي يقضيه 

املراهق يف ممارسة اللعبة، سواء ما تعلق منها بالتحصيل 

ثار املجتمعية األخرى، وهي موضوع ألحد أو اآل ،الدرايس

 ا.تساؤالت الدراسة سيتم التعرض له يف املناقشة الحقا 

املهمة التي كشفت عنها النتائج امليدانية، من املحددات و

املحدد اخلاص بتكلفة استخدام املراهقني لأللعاب 

اإللكرتونية، وقد كشفت النتائج عن أ  غالبية أفراد العينة 

يرتاوح ما بني املائتني إىل أقل من  ا%( ينفقو  مبلغا 1517)

يزيد  ا%( مبلغا 5617ثالثامئة ريال سعودي، يف حني ينفق )

وتتفق تلك النتيجة مع ما  لثالثامئة ريال سعودي،عن ا

خلصت إليه بعض الدراسات السابقة من التكلفة االقتصادية 

ارس عرب  املرتفعة الستخدام األلعاب اإللكرتونية التي متم

( ودراسة 5156شبكة اإلنرتنت مثل دراسة ))إبراهيم،

وتعطي لنا تلك النتائج  ( ،5153)الشحروري والرياموي،

عن اجلانب االقتصادي ملامرسة األلعاب  اضحة فكرة و

اإللكرتونية من قبل املراهقني، وينفق املراهقو  هذه األموال 

إما يف تكلفة الدخول عىل  الشبكة الدولية للمعلومات 

  غالبية تلك األلعاب متارس بشكل أعىل اعتبار  ،)اإلنرتنت(

ثم مبارش )أو  الين( ولذلك يطلق عليها ألعاب عىل اخلط، 

ا هناك تكلفة مادية تتمثل يف رشاء مستلزمات تلك أيضا 

األلعاب، حيث حترص الرشكات املصممة هلذه األلعاب عىل 
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تصميم منتجات خاصة هبا، يضطر الالعبو  إىل رشائها 

 لالستمرار يف اللعب.

ا نوعية األلعاب التي من املحددات املهمة للغاية أيضا و

ا النتائج امليدانية، حيث يامرسها املراهقو  والتي كشفت عنه

أوضحت النتائج أ  هناك ست ألعاب جاء يف مقدمتها لعبة 

فيفا وهي لعبة رياضية، يليها لعبة ببجي وهي لعبة عنف 

ثم لعبة ماي كرافت  ،وقتال، ثم لعبة كود وهي لعبة مغامرات

وهي لعبة ختطيط اسرتاتيجي. و املالحظة املهمة التي رصدها 

  هذه األلعاب مجيعها أ :مرين، األولالباحث هنا تتعلق بأ

تنتجها رشكات غربية وال يوجد بيها أي لعبة عربية، وهو ما 

يعطي لنا داللة واضحة عن الدور الذي يمكن أ  متارسه 

تلك األلعاب يف تشكيل وعي املراهقني وتشكيل سلوكياهتم 

ما األمر الثاين فخاص بطبيعة أامط املامرسات احلياتية هلم، أنو

، فباستثناء لعبة الفيفا وهي لعبة ومضموهنا األلعابتلك 

متخصصة يف كرة القدم،  ولعبة ماي كرافت وهي لعبة 

ختطيط اسرتاتيجي، فإ  باقي األلعاب هي ألعاب ذات طابع 

ا أمر له خطورته املتمثلة فيام يمكن أ  عنيف وقتايل، وهو أيضا 

 ترتكه تلك األلعاب من تأثري يف تشكيل السلوك العنيف

 للمراهقني يف هذه املرحلة العمرية عىل وجه اخلصوص.

من املحددات املهمة أيضا ما كشفت عنه النتائج امليدانية و

 فقدفيام يتعلق بجامعية األلعاب اإللكرتونية بني املراهقني، 

%( يامرسو  7717  غالبية املراهقني )أأوضحت النتائج 

 :األولتلك األلعاب مع أصدقائهم، وهو أمر له وجها ، 

دور هذه األلعاب  :الطبيعة االجتامعية هلذه األلعاب، والثاين

يف ابتعاد املراهقني عن أفراد أرسهم، فقد كشفت النتائج 

% فقط من أفراد عينة البحث يلعبو  5518امليدانية عن أ  

 مع إخواهنم، وهو ما يعطي تلك األلعاب طبيعة مزدوجة.

نظرية  ويمكن فهم هذه النتيجة يف ضوء مقوالت

بالنسبة _احلضور االجتامعي، إذ إ  تلك األلعاب متثل 

ساحة اجتامعية إلثبات احلضور أو الذات،  _ملستخدميها

وهو األمر الذي أكدته الدراسات السابقة، مثل دراسة 

( التي أوضحت أ  ممارسة الشباب 5158)طلعبت،

ا اجتامعي ا إلثبات احلضور  لأللعاب اإللكرتونية يعد  سلوكا

 الجتامعي هلؤالء الشباب.ا

ا ما كشفت عنه النتائج من املحددات املهمة للغاية أيضا و

امليدانية حول الرقابة التي متارسها األرسة عىل املراهقني يف 

ممارساهتم لأللعاب اإللكرتونية، فقد كشت النتائج عن أ  

%( أكدوا عىل 6813الغالبية العظمي من أفراد عينة البحث )

عليهم أي رقابة من قبل األرسة يف ممارستهم أنه ال توجد 

% من العينة وصف 5111لأللعاب اإللكرتونية، يف حني أ  

تلك الرقابة بأهنا ضعيفة، وهو ما يعني أ  األرس يف جمتمع 

 خلطورة ما يمكن أ  متثله تلك األلعاب البحث ال تلقي باالا 

، هموما ترتكه من آثار يف  حياة األبناء، خاصة املراهقني من

وتتفق نتيجة الدراسة احلالية مع بعض نتائج الدراسات 

السابقة التي أكدت عىل ضعف الدور األرسي يف متابعة 

ممارسة األبناء لأللعاب اإللكرتونية، منها دراسة 

(، ودراسة 5153(، ودراسة )احلريب،5155)القبايل،

(، 5155(، ودراسة )مهال،5155)قويدر،

أظهرت نتائج تلك (، فقد 5155ودراسة)اجلارودي،

الدراسات تراجع الدور األرسي يف مسألة مراقبة األبناء ، 

شمل ذلك ضعف مراقبة الوقت ومراقبة األلعاب التي 

 يلعبوهنا، وهي مسألة غاية يف اخلطورة.

إذا ما أخذنا يف وخطورهتا وتتضح أمهية النتيجة السابقة 

االعتبار النتيجة امليدانية اخلاصة بعمر أفراد العينة عند بداية 

أوضحت الدراسة امليدانية فقد ممارسة األلعاب اإللكرتونية، 

% من أفراد العينة بدأوا ممارسة تلك األلعاب 1819عن أ  

ا، وهي مرحلة عرش عاما  األربعةوهم يف سن ما بني الثامنة و

ا، تتجه فيها شخصية املراهق واإلنسا  عموما خطرية يف حياة 

ثبات الذات، مع ما تفرضه إاإلنسا  نحو امليل لالستقالل و

بة من حتوالت يف أنامط السلوك اإلنساين، عىل نحو غتلك الر

 ما أوضح العلامء يف علم نفس النمو.

وفيام يتعلق بدوافع ممارسة املراهقني لأللعاب 

اسة امليدانية عن أ  هناك اإللكرتونية، كشفت نتائج الدر

سبعة دوافع وراء ممارسة املراهقني لأللعاب اإللكرتونية، ما 

هيم الباحث وما يلفت النظر يف هذه الدوافع، الدافع األول 

 ،(1178املرتبط بقضاء وقت الفرغ ) متوسط حسايب 

والدافع الثاين املرتبط بتكوين األصدقاء )متوسط حسايب 

ئج مع ما خلصت إليه بعض وتتفق تلك النتا(، 1165

( ودراسة )أبو 5153الدراسات السابقة منها دراسة )حسن،
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(  التي أوضحت دور عوامل من قبيل وقت 5151العينني،

الفراغ والتسلية يف اجتاه األطفال نحو ممارسة األلعاب 

 اإللكرتونية عىل وجه اخلصوص.

ويمكن للباحث القول بأ  دوافع ممارسة املراهقني 

حسب وجهة _اإللكرتونية مسألة يمكن النظر إليها لأللعاب 

بوصفها عملية اجتامعية تتم بطريقة غري  _نظر سوزانا ميلر

رسمية، فاأللعاب االجتامعية من وجهة نظر ميلر يزداد لدى 

املراهقني، ويعزز ذلك الفهم من وجهة نظر الباحث الطابع 

فراد االجتامعي واجلامعي لأللعاب اإللكرتونية التي أشار أ

عينة الدراسة إىل ممارستهم هلا بشكل مكثف مثل لعبة فيفا، 

وهي لعبة رياضية يشرتك فيها أكثر من العب، ولعبة بابجي 

 وهي من أشهر األلعاب اجلامعية العاملية يف الوقت الراهن.

ومن الدوافع املهمة التي كشفت عنها النتائج امليدانية، 

أ  ممارستهم لأللعاب  الدافع املرتبط بتأكيد املراهقني عىل

اإللكرتونية يعود إىل دافع إثبات الذات والشعور بالقيمة بني 

اآلخرين، وهو دافع يمكن فهمه بشكل تام يف ضوء نظرية 

ا مماحلضور االجتامعي، فاأللعاب اإللكرتونية وهي جزء 

توفر  ،يمكن أ  نطلق عليه النظام اإلعالمي العاملي

ضور االجتامعي مع للمراهقني درجات عالية من احل

اآلخرين، فالوجود يف بيئة التفاعل الذي تصنعها األلعاب 

ثبات إاإللكرتونية يمنح املراهقني فرصة جيدة للتفاعل و

ا باحلضور مع اآلخرين وتفتح له الذات ومتنحه شعورا 

 مسارات للتفوق واملنافسة.

أما عن الفوائد التي حيققها املراهقو  من ممارستهم 

كرتونية، فقد أوضحت نتائج الدراسة امليدانية لأللعاب اإلل

األلعاب اإللكرتونية من  واأ  هناك تسع فوائد حيققها ممارس

املراهقني، ما هيمنا منها الفوائد املتعلقة بشغل وقت الفراغ 

ومساعدة املراهقني عىل تفريغ الطاقة السلبية والعدوانية 

تنبؤ ومساعدة الالعبني عىل تقوية جانب االستنتاج وال

وتنمية التواصل  ،لالعبنياوتنمية روح الفريق عند  ،والتوقع

، ويف ذلك تتفق الدراسة احلالية مع ما االجتامعي مع اآلخرين

واحلة ( ودراسة )الص5153يه دراسة )حسن،خلصت إل

 (.5156وآخرو ،

ويمكن فهم تلك الفوائد يف ضوء أفكار سوزانا ميلز يف 

اللعب من منظور ميلر نظريتها حول اللعب االجتامعي، ف

ليس جمرد سلوك ذات وظيفة بيولوجية، بل ممارسة اجتامعية 

يقوم بوظائف شتي يف جماالت اجتامعية خمتلفة، ترتاوح ما بني 

طلقت عليه أتقوية الصداقات والتعارف االجتامعي وإجياد ما 

ميلر باملساحة االجتامعية يف حياة املراهق، وهي املساحة التي 

 عىل أرض الواقع إىل عبارة قضاء وقت الفراغ. يمكن ترمجتها

واللعب ووفقا لتلك النتائج يعد آلية مهمة يمكن من 

خالهلا حتقيق املراهق للكثري من األهداف اإلجيابية، مثل 

مما يكسبهم يف  ؛اكتساب اخلربات وتعزيز الصالت مع الكبار

 عن تنوع األنشطة التي يامرسها النهاية جتارب ثرية، فضالا 

إجيايب عىل  يكو  له انعكاٌس  ، وهذاأثناء اللعب و  يفراهقامل

شارت إليه الكثري من أتنمية قدراهتم الذاتية، وهو أمر 

 الدراسات السابقة.

  احلديث عن اجلوانب اإلجيابية ملامرسة املراهقني أغري 

ا أ  تلك األلعاب ليس هلا لأللعاب اإللكرتونية ال يعني مطلقا 

مر الذي أكدت عليه النتائج امليدانية، جوانب سلبية، وهو األ

من هذه اجلوانب دور تلك األلعاب يف إضعاف العالقات 

من قلة النوم  ،االجتامعية للمراهقني مع أرسهم ومعاناهتم

 واإلرهاق والصداع املستمر.

وما هيمنا يف تلك اآلثار ويلفت االنتباه يف ذات الوقت 

ف العالقات اجلانب االجتامعي منها والذي يتعلق بضع

االجتامعية مع األرسة واألهل، وهو أمر جيعل لأللعاب 

وجها ،  _فيام يتعلق بالعالقات االجتامعية_اإللكرتونية 

ا لنظرية الوجود االجتامعية   تلك األلعاب ووفقا أاألول 

وتنمي من  ،تعزز من شبكة العالقات االجتامعية لالعب

حساسه بالذات وتشعره بقيمته بني اآلخرين، ومن جانب إ

ا نظرا  ؛خر تعمل تلك األلعاب عىل عزل الالعبني عن أرسهمآ

الكوهنا تستغرق  ا كبريا للغاية من وقتهم، يفضل  جزءا

الالعبو  خالل هذا الوقت التواجد مع أقراهنم وليس 

 إخواهنم أو باقي أفراد أرسهم.

 

 راجع:قائمة امل

 املراجع العربية:

إجيابيات األلعاب  .(5156إبراهيم، نداء سليم إبراهيم )

( 6-3اإللكرتونية التي يامرسها أطفال الفئة العمرية )

سنوات وسلبياهتا من وجهة نظر األمهات ومعلامت 
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( جامعة غري منشورةرسالة ماجستري، ) .رياض األطفال

 رد .األ .كلية العلوم الرتبوية.الرشق األوسط

الدوافع النفسية  .(5113أبو زيد، نبيلة أمني عىل )

واالجتامعية املرتبطة باستخدام أجهزة االتصال لدى 

اهليئة املصية العامة  ،جملة علم النفساملراهقني، 

 (.66 للكتاب)

 ”باليستيشن“(. حياة أفضل بال 5151) ، عالءأبو العينني 

إلكرتوين  حلصول عليه من املوقعا تم. اإلسالم رسالة

 : 9/51/5151بتاريخ  التايل

http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=35
02 

(، أثر األلعاب 5153الشحروري، مها و الرياموي، حممد )

 املشكالت واختاذ اإللكرتونية عىل عمليات التذكر وحلِّ 

القرار لدى أطفال مرحلة الطفولة املتوسطة يف األرد ، 

 .619-637 (5) 38جملة دراسات العلوم الرتبوية، 

رضار العاب الكمبيوتر عىل أ(. 5155اجلارودي، حسني )

طفال. تم أخذه من املوقع اإللكرتوين التايل بتاريخ األ

9/51/5151 : 

topic-goo.com/t596-http://waelarabic.in 
(. نصائح مهمة ملتابعي األلعاب 5151نباري، باسم )األ

اإللكرتونية. تم احلصول عليه من املوقع اإللكرتوين 

 :9/51/5151التايل  بتاريخ 

topic-http://alexmedia.forumsmotions.com/t150 
الصواحلة، عىل سليام ، العويمر، يرسي راشد والعليامت، 

عالقة األلعاب اإللكرتونية  .(5156عىل مصطفى )

بالسلوك العدواين والسلوك االجتامعي لدى أطفال 

جملة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث الروضة، 

 .56)( 1، لدراسات الرتبوية والنفسيةوا

االنعكاسات الرتبوية الستخدام  .(5151الزيودي، ماجد )

األطفال لأللعاب اإللكرتونية كام يراها معلمو وأولياء 

جملة جامعة أمور طلبة املدارس االبتدائية باملدينة املنورة. 

 .(5) 51، السعودية، طيبة للعلوم الرتبوية

فاعلية برنامج إثرائي قائم عىل األلعاب  ,(5155القبايل، حيي )

الذكية يف تطوير مهارات حل املشكالت والدافعية 

املجلة لإلنجاز لدى الطالبة املتفوقني يف السعودية، 

 .(1) 3، العربية لتطوير التفوق

جملة احتاد الطالب املراهق وأزمة اهلوية،  .(5116الشيخ، دع )

 .(5) 1، ساجلامعات العربية للرتبية وعلم النف

النمو النفيس  .(5118العصني، سائدة مجال حممد )

واالجتامعي لدى طلبة املرحلة األساسية العليا بغزة 

، رسالة املشكالت االجتامعية وعالقته بقدرهتم عىل حلِّ 

 (، اجلامعة اإلسالمية، غزة.غري منشورةماجستري )

إحياء  .(5111حامد حممد بن حممد ) وزايل، اإلمام أبغال

، دار ابن حزم، اجلزء "كتاب رياضة النفس"علوم الدين 

 الثالث، بريوت.

 .(5155الضور، عصام عبد اهلل وحسني، عمر حسن )

جملة ألعاب األطفال اإللكرتونية وأثرها عىل تربيتهم، 

، جامعة القرآ  الكريم وتأصيل 555، العلوم الرتبوية

 العلوم، السودا .

اللعب عند األطفال.  .(5115)العناين، حنا  العناين، 

 ، دار الفكر، األرد .األسس النظرية والتطبيقية

األلعاب الرتبوية وتقنيات  .(5115احليلة، حممد حممود )

 ، دار املسرية، عام ، األرد .إنتاجها

(. اخلطر يف العاب الفيديو لألطفال.  5111السعد، نورة )

 .53116. جريدة الرياض

أثر األلعاب  .(5155ي، حممد )الشحروري، مها والريامو

اإللكرتونية عىل عمليات التذكر وحل املشكالت واختاذ 

القرار لدى أطفال مرحلة الطفولة املتوسطة يف األرد ، 

، املجلد جمدلة دراسات العلوم الرتبوية، اجلامعة األردنية

(5). 

عالقة األلعاب  .(5151) الصواحلة، عىل سليام  مفلح

بالسلوك العدواين والسلوك  اإللكرتونية العنيفة

جملة جامعة القدس االجتامعي لدى أطفال الروضة، 

 .(56)1، املفتوحة لألبحاث والدراسات الرتبوية

األطفال،  داللعب عن .(5115) الغناين، حنا  عبد احلميد

 ، دار الفكر للطباعة والنرش، عام ، األرد .الطبعة األوىل

اإللكرتونية وأثرها األلعاب  .(5159العكبي، حيدر حممد )

، املركز اإلسالمي للدراسات الفكري والثقايف

 االسرتاتيجية، النجف األرشف العراق.

تعلمت من  .(5118العطوي، هيا بنت حممد بن مسعد )

. مقال متاح عىل الشبكة الدولية 55املراهقة، ص 

http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=3502
http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=3502
http://waelarabic.in-goo.com/t596-topic
http://waelarabic.in-goo.com/t596-topic
http://alexmedia.forumsmotions.com/t150-topic
http://alexmedia.forumsmotions.com/t150-topic
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 للمعلومات عىل الرابط التايل:

file:///C:/Users/HP/Downloads/teen%20(1).pdf 
(. اللعب وأثره عىل عملية التعلم لدى 5156اهلاميل، عيل )

أطفال مرحلة ما قبل املدرسة، جملة كلية الرتبية، العدد 

 السادس، جامعة طرابلس، ليبيا.

تأثري األلعاب اإللكرتونية عىل  .(5156) بلغزايل، نسيمة

، لفرد واملجتمع . دراسة ميدانية حول الطفل املراهقا

( كلية العلوم االجتامعية، غري منشورةرسالة ماجستري )

 جامعة عبد احلميد بن باديس، اجلزائر.

، اجلزء لسا  العرب .(5991بن منظور، حممد بن مكرم )ا

 ، دار صادر، بريوت.53

 اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط .(5151جدو، عبد احلفيظ )

، رسالة النفسية لدى املراهقني ذوي صعوبات التعليم

( كلية العلوم اإلنسانية غري منشورةماجستري )

 ، اجلزائر5جامعة سطيف  _واالجتامعية

دور األلعاب اإللكرتونية يف  .(5155) حجازي، أندي حممد

اجلمعية نمو الطفل وتعمله، جملة الطفولة العربية، 

 ، الكويت.(13)، العربيةالكويتية لتقدم الطفولة 

ظاهرة انتشار األلعاب  .(5153) حسن، مرح مؤيد

جملة اإللكرتونية يف مدينة املوصل وتأثرياهتا عىل الفرد، 

 . (، العراق71)، إضاءات موصلية

تأثري ممارسة األلعاب  .(5156حسن، أماين صالح )

اإللكرتونية عىل الذكاء اللغوي والذكاء االجتامعي لدى 

األطفال. دراسة وصفية حتليلية عىل أطفال مرحلة 

جملة العلوم الطفولة املتوسطة باململكة العربية السعودية، 

 .(3)51، اجلامعة اإلسالمية بغزة، الرتبوية والنفسية

صائصها ومشاكلها ( املراهقة. خ5158محداوي، مجيل )

. متاح عىل املوقع ا اللكرتوين 9-8وحلوهلا، ص ص 

التايل:

https://books.islamway.net/1/549_%20morahqat
arbiaa_hamdon.pdf 

 ( أثر5151رمضا ، حممد رمضا  ودسوقي، شريين حممد )

ممارسة األلعاب الرتبوية يف تنمية بعض مهارات التعلم 

لدى تالميذ التعليم االبتدائي، جملة كلية الرتبية، جامعة 

 بورسعيد، العدد اخلامس عرش.

األلعاب  .(5156بن مرزوق، نوال )اسعادو، هناء و

اإللكرتونية العنيفة وعالقتها بانتشار ظاهرة العنف 

(، جامعة اجلياليل منشورةغري ، رسالة ماجستري )املدريس

بونعامة مخيس مليانة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية، 

 قسم العلوم االجتامعية، اجلزائر

معاجلة العنف من خالل التلفزيو  . (5117) علواش، كهينة

. رسالة ماجستري، وألعاب الفيديو وتأثريه عىل الطفل

اسية جامعة اجلزائر، كلية العلوم السي)غري منشورة( 

 واإلعالم.  اجلزائر.

النمو اإلنساين للطفولة  .(5998عقل، حممود عطا حسني )

 ، دار احلزيبي للنرش والتوزيع، الرياض.واملراهقة

(، ألعاب الفيديو 5151عقو ، حيكم وبكة، وعبد القادر )

وانعكاساهتا عىل مستوى التحصيل الدرايس وبعض 

 58-51) نشطة الرياضية لدى التالميذ املراهقنياأل

(، جامعة قاصدي غري منشورةسنة(، رسالة ماجستري )

وقلة، معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية  _مرباح 

 والرياضية، اجلزائر.

املشكالت االجتامعية  .(5158) غزوا ، أنس عباس

والنفسية للمراهقات يف املدراس املتوسطة: دراسة 

الرتبية  جملة كليةاجتامعية ميدانية يف مدينة النحلة، 

 (38)، جامعة بابل، األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية

 العراق.

(. الطفل اجلزائري وألعاب الفيديو، 5119)أمحد ،فالق

)غري دراسة يف القيم واملتغريات، أطروحة دكتوراه

جامعة اجلزائر، كلية العلوم السياسية واإلعالم،  منشورة(

 .اجلزائر

لعاب اإللكرتونية عىل أثر األ .(5155قويدر، مريم )

السلوكيات لدى األطفال. دراسة وصفية حتليلية عىل 

عينة من األطفال املتمدرسني باجلزائر العاصمة، رسالة 

كلية علوم اإلعالم واالتصال،  )غري منشورة( ماجستري

 اجلزائر.

سيكولوجلية طفل ما قبل  .(5118) كركوش، فتحية

يوا  ، داملدرسة، نمو، مشكالت، مناهج وواقع

 للمطبوعات اجلامعية، بن عكنو ، اجلزائر.

(. املحددات االجتامعية واالقتصادية 5156كشك، حنا  )

للعود إىل اجلريمة، دراسة حالة عىل عينة من املجرمني 

file:///C:/Users/HP/Downloads/teen%20(1).pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/teen%20(1).pdf
https://books.islamway.net/1/549_%20morahqatarbiaa_hamdon.pdf
https://books.islamway.net/1/549_%20morahqatarbiaa_hamdon.pdf
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العائدين ملامرسة اجلريمة املودعني يف سجن املنيا اجلديدة، 

 .551جملة كلية اآلداب، جامعة املنيا، العدد 

املراهقة. خصائصها ( 5985) هيم وجيهحممود، إبرا

 ، دار املعارف، القاهرة.ومشكالهتا

 .(5151مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم )

الوسائط اخلفية " 8منتدى أسبار. التقرير الشهري رقم 

لإلعالم واالتصال: هيمنة األلعاب اإللكرتونية، اململكة 

 العربية السعودية.

األلعاب اإللكرتونية عرب  أثر .(5157) مرشي، أمرية

اهلواتف الذكية عىل التحصيل الدرايس للتلميذ 

( جامعة العريب غري منشورةاجلزائري، رسالة ماجستري )

 بن مهيدي أم البواقي، اجلزائر.

مرشوع احلياة عند املراهقني  .(5155مقدم، خدجية )

اجلانحني. دراسة بمركزي إعادة الرتبية بنني وبنات 

( كلية العلوم غري منشورةبوهرا ، رسالة دكتوراه )

 اجلزائر. ،جامعة ألسانيا وهرا  _االجتامعية

الدالالت يف األلعاب  .(5158) مراد، نرسين حممد إسامعيل

يدة وتأثرياهتا اإللكرتونية عرب الوسائط اإلعالمية اجلد

طار نظرية املسئولية االجتامعية، إعىل املراهقني: دراسة يف 

رسالة ماجستري )غري منشورة(، جامعة املنيا، كلية الرتبية 

 النوعية، قسم اإلعالم الرتبوي.

تكنولوجيا االتصال احلديثة (. 5993) مكاوي حسن، عامد

 ة. الدار املصية اللبنانية، القاهريف عص املعلومات

، ترمجة حسن سيكولوجية اللعب .(5987) ميلر، سوزانا

ومراجعة حممد عامد الدين إسامعيل، سلسلة عامل  ىعيس

املعرفة، سلسلة كتب تصدر عن املجلس الوطني للثقافة 

 ، الكويت.551والفتو  واآلداب، العدد 

(. ألعاب الفيديو وأثرها يف احلد من 5118) نمرود، بشري

الريايض اجلامعي الرتفيهي عند  ممارسة النشاط البدين

سنة ( القطاع  51-55املراهقني املتمدرسني ذكور ) 

 ببئر اجلديدة البساتني متوسطة عىل حالة دراسة –العام 

جامعة . )غري منشورة( ماجستري رسالة  -رايس مراد

 اجلزائر.، 5سطيف 

األلعاب اإللكرتونية عرب الوسائط  .(5155) مهال، فاطمة

ديدة وتأثريها يف الطفل اجلزائري. دراسة اإلعالمية اجل

 ،ميدانية عىل عينة من األطفال ابتدائيات مدينة باتنه

 ،جامعة احلاج خلرض )غري منشورة(  رسالة ماجستري

 اجلزائر. ،باتنة
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 استخدام اجلمهور هلاتأثري املستوى الفني للقنوات الرياضية اخلليجية عىل 

 "دراسة ميدانية عىل عينة من مواطني دول جملس التعاون اخلليجي العريب" 

 عايض مرزوق احلريب

 أستاذ اإلذاعة والتلفزيون املساعد، قسم اإلعالم، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود

 هـ(91/1/9442 هـ، وقبل للنرش يف3/4/9442 )قدم للنرش يف

  

 .أستاذ اإلذاعة والتلفزيون املساعد، قسم اإلعالم، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود الكلامت املفتاحية:

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل حجم تأثري املستوى الفني للقنوات الرياضية اخلليجية عىل  :البحث ملخص

استخدام اجلمهور هلا من خالل إجراء دراسة ميدانية عىل عينة من مواطني دول جملس التعاون اخلليجي العريب 

مهها أن متابعي الربامج باستخدام مقياس جتميعي لإلشباعات التوجيهية. وتوصلت الدراسة إىل نتائج عديدة أ

% لإلناث، وتشكل املشاهدة اليومية النسبة 364% مقابل 1969الرياضية من الذكور يشكلون النسبة األعىل وهي 

%، ثم التعرض شبه املنتظم، ثم 3.62%، يليها التعرض ثالث مرات أسبوعيًا بنسبة 4.64األعىل من املشاهدة بنسبة 

%، يليه متوسط التعرض ألقل 9961وسط التعرض من ساعة إىل ثالث ساعات التعرض النادر بنسب أقل. وبلغ مت

% مقابل فرتيت 7969%. وبلغت نسبة الزمن املفضل للتعرض للقنوات الرياضية يف املساء 2.69من ساعة بنسبة 

التعرض % مقابل 3.69الصباح والظهرية. واتضح أن التعرض املنفرد ملشاهدة القنوات الرياضية هو السائد ونسبته 

%. كام أوضحت نتائج الدراسة تقدم دوافع متابعة املنتخبات واألندية عىل دافع 3969مع األصدقاء واألقارب بنسبة 

متابعة األحداث الرياضية العاملية. كام جاءت اإلشباعات التوجيهية الذاتية يف املراتب األوىل، فجاءت املعرفة 

(، ثم 2619(، تليها متابعة اللعبة املفضلة بمتوسط )2613بمتوسط )بتطورات األحداث الرياضية يف املركز األول 

(، أما اإلشباعات االجتامعية فجاءت ثانًيا، ولكن بفارق بسيط. كام اتضح أن 2644الثقافة الرياضية بمتوسط )
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Abstract. The study aimed to identify the magnitude of technical level impact of Gulf sports channels on the 

public’s use of such channels. The researcher conducted a field study on a sample of Arab GCC countries citizens 

using a cumulative measure of directive gratifications. The results show that the number of male sports followers 
is higher than the number of female followers (96.6% vs. 3.4%, respectively). The daily viewing is first (40.4%), 

followed by the exposure three times a week (30.2%), and then by semi-regular and rare exposures at lower 

percentages. The average exposure from one to three hours was 61.9%, followed by the average exposure for less 
than one hour at 20.6%. The preferred time for exposure to sports channels is the evening (76.6%), compared to 

the morning and noon periods. Exposure to watching sports channels was predominant (38.1%), compared to 

exposure with friends and relatives (31.1%). In addition, the results show a progress of motives for following up 
teams and clubs over the motive of following up international events. Self-directing enjoyments came first, then 

knowledge of sporting events update, then favorite games, then sports education. As for social gratifications, they 

came second but with a small difference. It was obvious that the technical level is the main factor in preference for 
channels and the motivation for exposure. 
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 الدراسة مقدمة

يف تكنولوجيا االتصال احلديثة عىل  املتناميساعد التطور 

االهتامم الواضح بالقنوات الرياضية وانتشارها بشكل 

 أمهية الرياضيةومل تغفل القنوات التلفزيونية غري  ملحوظ،

فأفردت هلا برامج مستقلة ، جذب املشاهد يفرياضة دور ال

 مأخبار أ نرشاتسواء كانت  ،ضمن خريطة براجمها اليومية

برامج رياضية مستقلة، وتسابقت القنوات الرياضية 

 ،احلكومية واخلاصة عىل الظفر بأكرب رشحية من اجلامهري

وذلك بضخ األموال للفوز بنقل األحداث الرياضية بصورة 

مبارشة، األمر الذي رصده تقرير احتاد اإلذاعات العربية لعام 

التي رياضية العربية من حيث تنامى أعداد القنوات ال 2.91

لتحتل املرتبة الثانية بعد  ،قناة(  99 ) عددها إىل وصل

ا اخلليجية الدول العربية وخصوًص الشاملة. ومل تكن القنوات 

بل واكبت هذا التطور  ،دول العامل سائريف معزل عام جيري يف 

أول قنوات رياضية منذ بإنشاء يف نقل األحداث الرياضية 

سواء كانت هذه القنوات الرياضية  ،ئيةلقنوات الفضالظهور 

يف  هذه القنواتوتسابقت  .كانت مشفرة ممتاحة للجميع أ

جذب املشاهد وتقديم الربامج املتنوعة التي حتقق هلا السبق 

ومع تطور املشهد اإلعالمي  والتغطية الكافية. اإلعالمي

ملزيد من الدراسات العلمية التي هتتم برصد  ازدادت احلاجة

يف عرص  هوحتليل هم الريايض يف الوطن العريب وتفسرياإلعال

 . الثورة التكنولوجية

 

 الدراسات السابقة

تسعى هذه الدراسة إىل التعرف عىل مدى تأثري املستوى  

وذلك من الفني هلذه القنوات عىل استخدام اجلمهور هلا، 

لدراسات خالل عرض زمني من األقدم إىل األحدث ل

، حيث يف بلورة مشكلة الدراسة أسهمتالعلمية التي 

العالقة بني التعرض ( حتديد 4..2تناولت دراسة إسحاق )

املعرفة بني للربامج الرياضية يف الراديو والتليفزيون و

الدراسة أن نسبة  ، وأظهرت نتائجالرياضية للجمهور املرصي

% مقابل 261.التعرض للربامج الرياضية يف التليفزيون تبلغ 

% من املبحوثني 1961تبني أن عرض. ومن دون ت% 9761

% 369يستفيدون من الربامج الرياضية يف التلفزيون، مقابل 

يرون أهنم ال يستفيدون منها، وأجابت أغلبية مشاهدي 

 مأن معارفهب% 1.69الربامج الرياضية بالتلفزيون وبنسبة 

نسبة ضئيلة  مقابلالرياضية زادت مع متابعة هذه الربامج 

لك، وأشار أغلب املبحوثني وبنسبة % ترى عكس ذ961

من الربامج الرياضية يف  عدم وجود اهتامم متساو  إىل % 7.61

 تقديم األلعاب املختلفة.

دور الوسائل التكنولوجية يف  Thomas (2011)وأوضح 

ذيعي القنوات مساعدته ملتطوير اإلعالم الريايض من حيث 

فسريها، الرياضية عىل توضيح وحتليل األحداث الرياضية وت

وإمكانية دمج الصور والرسومات يف البث، وتقديم الدعم 

ضافة إاملرئي للمعلقني والنقاد، وعمل تأثريات متنوعة و

ا من عداد الربامج بام يضفي مزيدً إمؤثرات برصية وسمعية يف 

التقدم يف صناعة الربامج الرياضية ويقدم خدمات أفضل 

 للمشاهدين.

التعرف هدفت إىل  (، فقد2.93أما دراسة رحاحلة )

عىل دور الفضائيات التلفزيونية الرياضية العربية يف تشكيل 

 وتكّون جمتمعوروبية، امليول نحو متابعة رياضة كرة القدم األ

كلية الرتبية  يفطلبة املرحلتني الثالثة والرابعة من الدراسة 

 الرياضية يف جامعة الريموك، وتكونت عينة الدراسة من

من  % 73وتوصلت الدراسة إىل أن  لبة.( طالًبا وطا911)

املبحوثني يشاهدون مباريات كرة القدم األوروبية بنسبة 

يف البث قناة اجلزيرة الرياضية املرتبة األوىل  واحتاللعالية، 

 %.91بنسبة 

التعرف عىل الطرق ( إىل 2.93وهدفت دراسة خليل )

ولة التي يستخدمها اجلمهور الريايض للمتابعة اإلعالمية يف د

راء اجلامهري يف األداء آعىل ومارات العربية املتحدة، اإل

تأثري  ، ورصدالريايض الفني للمعلقني واملذيعني الرياضيني

( 4..) وشملت عينة الدراسة .إلعالم الريايض عىل القيما

 .ماراتا من املقيمني يف دولة اإلارهم عشوائيً يا، تم اختفردً 

وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود تباين واختالفات إحصائية 

يف نوعية األلعاب الرياضية التي هيتم هبا اجلمهور الريايض 

أن أكثر الوسائل املفضلة وملتغريات الديموغرافية، حسب ا

وأقلها %، 93692ملتابعة األخبار الرياضية التلفزيون بنسبة 

ة أن أكثر الوسائل %. كام أظهرت الدراس7649اهلاتف بنسبة 

اإلعالمية التي يثق هبا اجلمهور الريايض يف إعطاء املعلومات 

واألخبار الرياضية الصادقة هي القنوات الرياضية بنسبة 
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 وجود دور سلبيإىل  ـاأيًض ـ وتوصلت الدراسة  .%.176

لإلعالم الريايض فيام يتعلق بتأثريه الكبري عىل زيادة مستوى 

دفع اجلامهري إىل اختاذ سلوك مضاد الشحن اإلعالمي الذي ي

 للمجتمع.

إىل معرفة دور مشاهدة ( 2.93وسعت دراسة الزيود )

القنوات الفضائية الرياضية يف نرش الثقافة الرياضية لدى 

 (327) عينة الدراسة وقد أجريت عىلطلبة جامعة الريموك، 

)باستثناء طلبة  ،وطالبة من مجيع كليات جامعة الريموك اطالبً 

الدور اإلجيايب وأظهرت النتائج  .كلية الرتبية الرياضية(

للقنوات الفضائية الرياضية يف تزويد املشاهد بالثقافة 

املجال االجتامعي واملعريف أعىل املجاالت  واحتاللالرياضية، 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف ووبدرجة مرتفعة، 

الرياضية بني طلبة جامعة  املجال )املعريف( لنرش الثقافة

ا ملتغري اجلنس، ولصالح الذكور، وعدم وجود الريموك تبعً 

فروق ذات داللة إحصائية يف املجاالت األخرى. كام بينت 

املجال املعريف يف النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية 

الرتبوي يف نرش الثقافة الرياضية بني طلبة و واالجتامعي

 ملتغري الكلية لصالح الكليات العلمية.  اجامعة الريموك تبعً 

العالقة بني استخدام وسائل التواصل االجتامعى وملعرفة 

 .Lim et al، أجرى واستخدام القنوات الفضائية الرياضية

( مستخدم، ..1) عىل عينة مكونة مندراسة ميدانية  (2015)

لمشاركة املجتمعية عرب ل أن إىل توصل الباحثون من خالهلا

عىل زيادة والء  ا مهاًم التواصل االجتامعي تأثريً مواقع 

املشاهدين للقنوات الرياضية، وأن التفاعل مع ما ينرش عرب 

مواقع التواصل االجتامعي يزيد من عالقة االرتباط بالقنوات 

م التعليق أب أمعجاب باإلكان التفاعل سواء  ،الفضائية

 النرش.ب

( دراسة هبدف التعرف عىل 2.91وأجرى اخلطيب )

يف رفع مستوى الثقافة الرياضية  BeIN Sportقنوات دور 

، بينهملدى الشباب األردين وتعزيز العالقات االجتامعية 

 .جامعة الريموكمن طلبة  (173من )الدراسة  وتكونت عينة

تؤثر يف الذكور  BeIN Sportوتوصلت النتائج إىل أن قنوات 

ا، وكشفت أن ا واجتامعيً ثقافيً  ،اإلناث أكثر منة عالية بدرج

قوة جذب للشباب اجلامعي بغض  عدّ ت   BeIN Sportقنوات 

النظر عن ختصصاهتم األكاديمية يف رفع مستوى الثقافة 

 الرياضية.

إىل  Wheaton & Thorpe (2016)وهدفت دراسة 

عىل تفضيالت مشاهدي الربامج الرياضية لأللعاب التعرف 

 (.2.) وملبية من خالل إجراء دراسة ميدانية شملتاأل

ا للتعرف عىل وجود اختالف يف تفضيالت مشاهدة مبحوثً 

ا للجنسيات املختلفة، والتعرف عىل لعاب معينة تبعً أ

مقرتحات املبحوثني حول طبيعة األلعاب اجلديدة التي يمكن 

 أنوأشارت النتائج إىل  ..2.2أوملبياد طوكيو االهتامم هبا ىف 

أن تضمني املزيد من األلعاب  من أفراد العينة يرون% .9

 ،تقودهم ملزيد من املشاهدة وقديدة الرياضية فكرة ج

واختلف املبحوثون حسب الدول يف تفضيالهتم لوسائل 

يف الصني  وخصوًصااإلعالم الرياضية اخلاصة هبم 

 والواليات املتحدة األمريكية.

الدور الذي تقوم به ( 2.99وتناولت دراسة نادر )

القنوات الرياضية املتخصصة يف تشكيل معارف الشباب 

 ،هلذه القنوات متعرضه ىومد ،نحو الرياضة مواجتاهاهت

 ممعرفة الشباب املرصي واجتاهاهت وقياس مدى التأثري عىل

القنوات  نحو ما يتعلق بالرياضة من خالل ما يعرض عىل

تم تطبيق قد الرياضية املتخصصة من برامج ومباريات، و

شاب من شباب إقليم ( ..4) عينة مكونة من الدراسة عىل

% من عينة  .726وصلت الدراسة إىل أن القاهرة، وت

دورها يف فاعلية جيايب نحو الرياضة وإاجتاه  ماجلمهور لدهي

 املجتمع املرصي.

القنوات الرياضية ( دراسة عن 2.99وأجرى شطاح )

املشفرة والربامج الرياضية، تناولت ظاهرة تشفري القنوات 

الرياضية والربامج الرياضية من خالل دراسة ميدانية 

وتوصلت الدراسة  .جمهور الريايض يف الوسط اجلامعيلل

عملية  عدهوجود توجه نحو رفض التشفري و :نتائج منهاإىل 

تقارب  ووجودختدم اجلهات املمولة من رشكات اإلعالن، 

بني نسبة املشاهدة الدائمة للرياضة ونسبة املشاهدة غري 

 %، وأن املكان4163% و 1.67الدائمة بنسبتني عىل التوايل 

تليه مواقع التواصل  ،املفضل ملتابعة الرياضة هو التلفزيون

تلتها كرة  ،وجاءت كرة القدم يف املركز األول .االجتامعي

الكريكيت لعبة يف حني تذيلت  ،ثم ألعاب القوى ،السلة

https://www.youm7.com/Tags/Index?id=815601&tag=%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88-2020
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صدارة  beIN Sportواحتلت قنوات  .جدول الرتتيب

ثم قنوات  ،تلتها قنوات أبوظبي ،القنوات الرياضية املشفرة

 ديب.

ويف رصد ملدى تأثري املواقع الرياضية عرب اإلنرتنـت عـىل 

مشاهدة طلبة اجلامعـة للقنـوات الرياضـية، أجـرى الريغـي 

 طالـب (..9) ميدانية عىل عينة مكونة مـن( دراسة 2.99)

ــية ــة والرياض ــاطات البدني ــات النش ــوم وتقني ــد عل  .بمعه

ــة ي ــراد العين ــب أف ــة إىل أن أغل فضــلون وتوصــلت الدراس

، مشاهدة القنوات الرياضية ملتابعة خمتلف الـربامج الرياضـية

وأنه ال يوجد تـأثري للمواقـع الرياضـية عـىل نسـبة مشـاهدة 

 طلبة.الالقنوات الرياضية يف أوساط 

دور  Ramon & Haynes (2018)وتناولت دراسة 

القنوات الرياضية يف تعزيز الثقافة من خالل دراسة حتليلية 

قدمها يب يب يس يف الفرتة كانت تاضية التي الري للربامج

، وإجراء مقابالت متعمقة مع القائمني (2.99 – ...2)

عداد الربامج وعمليات اإلنتاج إباالتصال للتعرف عىل كيفية 

توصلت قد ودور الربامج الرياضية يف تعزيز الثقافة املحلية، و

 فر املحتوى الرقمي عرباالرغم من توعىل الدراسة إىل أنه 

منصة جاذبة  ال تزالإال أن القنوات الرياضية  ،اإلنرتنت

عىل قدر ا يف دعم الثقافة املحلية ا بارزً للجامهري، كام أن هلا دورً 

 ا.الربامج فنيً  إتقان

 

 مناقشة الدراسات السابقة:

ومن خالل االطالع عىل مـا سـبق مـن دراسـات علميـة 

اجلمهـور للتليفزيـون يف متابعـة  لـدى تفضـيلاتضح وجود 

ظهـور  عىل الـرغم مـن الرياضة عن باقي الوسائل اإلعالمية

القنـوات الرياضـية  ، إذ ال تزالالوسائل التكنولوجية احلديثة

اسـتخدام  أسـهمبـل  الرياضـة،منصة جاذبة للجامهري ملتابعة 

مجهور مواقع التواصل االجتامعي يف زيادة مشاهدة القنـوات 

 ات، وهو مـا أكدتـه دراسـهلازيادة والء اجلمهور الرياضية و

 .Lim et alو (،2.93) خليـل، و(4..2) إسـحاقمن كل 

 & Ramon، و(2.99) نادرو(، 2.99) الريغي، و(2015)

Haynes (2018) . 

وجود اجتاهـات إجيابيـة لـدى اجلمهـور نحـو كام اتضح 

وهـو ، اا واجتامعًيـالرياضة ودورها يف تنمية املجتمعات ثقافيً 

، (2.91) اخلطيب (، ودراسة2.93دراسة خليل )ما أكدته 

أبرزها لقنوات الرياضية؛ لستخدام اجلمهور الدوافع ووجود 

أهـم كانت متابعة الرياضة املفضلة ومتابعة الفريق املفضل، و

من استخدام القنـوات الرياضـية تعزيـز  املتحققةاإلشباعات 

 املعلومات الرياضية، ومعرفة آخر األخبار.

وجود فروق بني املبحـوثني يف تفضـيالهتم واتضح أيًضا 

لوســائل اإلعــالم الرياضــية اخلاصــة هبــم حســب ســامهتم 

ــه  ــا أثبتت ــة، وهــو م ــل الديموغرافي دراســات كــل مــن خلي

(، و 2.91(، واخلطيـــــب )2.93(، والزيـــــود )2.93)

Wheaton & Thorpe (2016). 

 

 مشكلة الدراسة:

عـىل املسـتوى  سـابقة اتدراسـ وجـودوبناء عـىل عـدم 

عىل حد  – تأثري املستوى الفني عىل االستخدام تناولتالعريب 

مـن نتـائج الدراسـات مـا سـبق  وبناء عـىل، –علم الباحث 

أمهية وجلمهور لدى اتضح أمهية القنوات الرياضية السابقة، ت

دراسة هذه القنوات وكيفيـة تطـوير مسـتواها لتحـاف  عـىل 

تأثري متغـري املسـتوى الفنـي متيزها بني الوسائل اإلعالمية، و

ا لتنـامى نظـرً وللربامج الرياضية عـىل تفضـيالت اجلمهـور، 

استخدامات اجلمهور بشكل عـام والشـباب بشـكل خـاص 

احلاجــة إىل  تتمثـل مشـكلة الدراسـة يفللقنـوات الرياضـية، 

التعرف عىل املستوى الفنـي للقنـوات الرياضـية املتخصصـة 

باب للقنـوات الرياضـية وتأثرياته عىل دوافـع اسـتخدام الشـ

وكيفية اسـتخدامه هلـذه القنـوات منها، اخلليجية  وخصوًصا

  واإلشباعات املتحققة منها.

 

 أهداف الدراسة

 :اآليتتستهدف الدراسة حتقيق 

التعرف عىل أبعاد املستوى الفني وانعكاسـاته عـىل  .9

 تطوير املحتوى.

ــباب  .2 ــرض الش ــامط تع ــع وأن ــىل دواف ــرف ع التع

 الرياضية.اخلليجي للقنوات 

حتديـــد مســـتوى تـــأثري املســـتوى الفنـــي عـــىل  .3

 االستخدام.
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 :تساؤالت الدراسة

ا مـن الباحـث ا مـن طبيعـة هـذه الدراسـة وسـعيً انطالقً 

هذه الدراسـة إىل  سعتللوصول إىل اهلدف العام للدراسـة، 

 :اآلتيةاإلجابة عن التساؤالت 

ــا-9 ــوات  م ــور القن ــة جلمه ــامت الديموغرافي ــم الس أه

 اخلليجية؟الرياضية 

ــريب -2 ــيج الع ــواطني دول اخلل ــتخدام م ــم اس ــا حج م

 للقنوات الرياضية؟

ما أنامط استخدام مواطني دول اخلليج العريب للقنوات -3

 الرياضية؟

ــريب -4 ــيج الع ــواطني دول اخلل ــتخدام م ــع اس ــا دواف م

 للقنوات الرياضية؟

ما القنوات الرياضية املفضلة لدى مواطني دول اخلليج -1

 العريب؟

إشباع القنـوات الرياضـية حلاجـات مـواطني ما مدى -9

 دول اخلليج العريب؟

ما العوامل املؤثرة يف اسـتخدام مـواطني دول اخللـيج -7

 العريب للقنوات الرياضية واإلشـباعات املتحققة منها؟

ما أهم أسباب تفضـيل مـواطني دول اخللـيج العـريب -.

 للقنوات الرياضية؟

امج املقدمة ما تقييم عينة الدراسة للمستوى الفني للرب-1

 يف هذه القنوات؟

 

 :فروض الدراسة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى التعرض -9

 والدوافع.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى التعرض -2

 شباعات.واإل

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى التعرض -3

 واملعايري الفنية.

ــدوا-4 ــني ال ــائية ب ــة إحص ــروق ذات دالل ــد ف فع توج

 شباعات.واإل

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الدوافع واملعايري -1

 الفنية.

شــباعات توجـد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اإل-9

 واملعايري الفنية.

ــريات -7 ــني املتغ ــة إحصــائية ب ــروق ذات دالل توجــد ف

ـــدوافع  ـــرض وال ـــن التع ـــل م ـــة وك الديموجرافي

 .واإلشباعات واملعايري

 

 :نوع الدراسة ومنهجها

 املنهج الوصفي املسحي وصفية استخدمت هذه الدراسة

ا ا يف جمال الدراسات اإلعالميـة خصوًصـيستخدم كثريً الذي 

 . البحوث االستكشافية والوصفيةيف 

 

 :جمتمع الدراسة

مـواطني دول جملـس التعـاون  يتكون جمتمع الدراسة من

 سنة. .9و 99اخلليجي العريب بني سن 

 

 :عينة الدراسة

العينة العمدية من مشاهدي القنـوات  الباحث عىلاعتمد 

 الرياضية لدول جملس التعـاون اخلليجـي مـن خـالل تطبيـق

بعـد فرزهـا  ،وبلغ عدد أفراد العينـة، ثلجالأسلوب عينة كرة 

 .(مفردة 449) ،واستبعاد الناقصة منها

 

 :اختبار الصدق والثبات

اسـتخدام الصـدق الظـاهري وصـدق  عمد الباحث إىل

بتحكيم االستامرة من قبل أعضاء هيئة التـدريس يف  املضمون

، وتم األخذ بمالحظاهتم ،عالم بجامعة امللك سعودقسم اإل

سـلوب إعـادة أالثبـات مـن خـالل  باختبـار كام قام الباحث

ثم إعادة توزيعها بعد  ،استبانة (..9) ذ تم توزيعإ ،االختبار

 .للتأكد من ثباهتا مقارنة النتيجتني تسبوعني ومتأ

 

 :تحليلالمع واجلأدوات 

ــث  ــتخدم الباح ــذهاس ــات ه ــع بيان ــة جلم أداة  الدراس

، ثـم سـؤااًل  (99) عىل اشتملت ، وقدليكرتونيةاإل ستبانةاال

وضعت عىل حمرك البحث جوجل فورم وإرساهلا إىل جمموعة 

 ،وعـىل مسـتوى ثـالث مراحـل ،اشخًصـ( .2بلغت )ولية أ

 .(.2.9يوليو  93  -مايو  39)ا يف الفرتة يوميً  (42) وملدة

 



 هـ(9442م/2.29جامعة امللك سعود، الرياض ) (،3، ع )(33) ، مجاآلدابجملة 

 

9.1 

 

 ثانًيا: اإلطار املعريف للدراسة:

 :اإلطار النظري _

االجتاهـــات احلديثـــة يف بحـــوث االســـتخدامات 

 :واإلشباعات

ظهرت بعض االجتاهات احلديثة التـي هتـتم بـالربط بـني 

ــني ســلوكيات الوســيلة واجتاهاهتــا،  دوافــع االســتخدام وب

عـىل اسـتخدام  وبدراسة تأثري العوامل النفسـية واالجتامعيـة

املتغــريات  :مثــل ،األفـراد لوســائل اإلعــالم وتعرضــهم هلــا

الشخصــية، والســياق الــذي يــتم فيــه التعــرض، والنشــاط 

إىل أن  Limperos & Sundar (2010)وقد أشار  االجتامعي.

التطورات يف بحوث االسـتخدامات واإلشـباعات جتـاوزت 

البحث عن سـبل إشـباع احلاجـات إىل البحـث عـن إرضـاء 

وأن املنافسة بني الوسائل اإلعالمية املختلفة يتحقق  ،جلمهورا

السبق فيها ملـن يبحـث عـن إشـباع حاجـات جديـدة قـد ال 

 يتوقعها اجلمهور.

 

 :القنوات الرياضية

املضـمون  هـي التـي تكتفـي بعـرض القنوات الرياضـية

 ،بـث القنـاة إىل هنايتـهالمنذ بدايـة  وحده دون غريهالريايض 

اخلــرب الريــايض املتعلــق بــ خر اًل مــن املضــمون كــيشــمل و

الـربامج التـي ودولًيا(، وإقليمًيا والتطورات الرياضية )حملًيا 

تقدم تغطية كاملة لألحـداث الرياضـية باالسـتعانة بـاخلرباء 

يف وولني، ومــدريب الفــرق املختلفــة، ؤواملتخصصــني واملســ

 املشاهدين. وجهات نظربعض األحيان 

ببث التليفزيون  القنوات ة يفيالرياض بث األخبار بدأقد و

ضمن نرشاهتا اإلخبارية الرئيسة عن الرياضة  أخبار حمدودة

مواكبة النشاطات يف  إلشباع رغبات اجلمهور الريايض

 قيادة سائر الوسائل التليفزيون توىل ذالرياضية، ومن

أثبت تفوًقا كبرًيا يف النقل  ، إذاإلعالمية يف جمال الرياضة

رياضية حلظة وقوعها أو بعد وقوعها الفوري لألحداث ال

بوقت قصري، ومجع الصوت والصورة مًعا، فضاًل عن امتالكه 

القدرة عىل االحتفاظ بمواده لتكون أرشيًفا شاماًل للفعاليات 

وسيلة بوصفه  ،يتميز التليفزيونكام الرياضية املختلفة. 

 ،ختدم املجال الريايض التي بعدد من اخلصائص ،إعالمية

 :قدرته عىل تتمثل يف

 .نقل األحداث العاملية الرياضية وقت وقوعها مبارشة 

 املشاهديننرش الثقافة لدى و الرتويج. 

 عن  حتنمية االجتاهات اإلجيابية نحو الرياضة والرتوي

 .النفس

 العمرية الرشائح من الكثري باهتامم الرياضة وحتظى

 والعربية العاملية املتخصصة القنوات انتشار ولعل املختلفة،

 عىل دليل خلري أنواعها اختالف عىل الرياضة يف املتخصصة

 نوع يف متخصصة قنوات حديًثا تظهر قد إنه بل ذلك،

 كرة أو السلة كرة غرر عىل ؛غريها دون الرياضة من واحد

 والسيد (،3..2) العبد من كل عرض وقد التنس. أو القدم

 :وهي الرياضية للقنوات أمثلة م(2.99) ونشأت (،2.92)

Sport Time Show وEuro News Sport، وExtreme 

Sports، وNBA TV: وTV GO، وSport Prime، 

 التابعة تلك األخرى العاملية القنوات ومن .Sport Screenو

 وقناة ،World Sports Fox قناة اإلنجليزية BBC ملحطة

TV MU وقناة يونايتد، مانشسرت لنادي التابعة املشفرة 

Equidida وقناة ،مشفرةو اخليول سباق يف متخصصة وهي 

Motors وقناة ،السيارات سباق يف ملتخصصةا ملشفرةا  Sky

2 & 1 Sport وتعمالن العامة الرياضة يف متخصصتان ومها 

 التشفري. بنظام

وعىل املستوى العريب تعـددت القنـوات الرياضـية ومـن 

 أمثلتها:

 ة قنوات شبكة راديو وتليفزيون العرب الرياضيART ،

 قنوات رياضية لدهياأول شبكة فضائية عربية  وهي

، قناة أبو ظبي الرياضية، وقناة ديب الرياضيةو، متخصصة

 Orbitقناة أوربت سبورت ة، وقناة اجلزيرة الرياضيو

Sport،  تابعة لشبكة وهي قناةOrbit تقوم بإعادة بث و

، قناة الكأسوالرياضية األمريكية،  ESPN Sportقناة 

قناة النيل ، وModern Sportقناة ، واألهيل املرصي قناةو

التسلية  تقديمإىل  هذه القنواتوال هتدف  ،الرياضية

ثقافة رياضية  أيًضا بل ختلق لديه ،للمشاهد فحسب

من خالل التغطية احلية لألحداث  صحية وسلوكية

، األلعاب خمتلف تقديم برامج جذابة عنالرياضية، و
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ين حققوا بطوالت عاملية الرياضيني الذوالتعريف ب

وتكاد ال توجد دولة عربية إال ولدهيا قناة  رياضية.

رياضية متخصصة تقدم من خالهلا أهم فعالياهتا 

 .الرياضية ملواطنيها

 

 :اإلعالم الريايض

تزويد  ( اإلعالم الريايض بأنه4..2حسن ) فيعرّ 

اجلامهري باملعلومات واملعارف واحلقائق الرياضية، وذلك عن 

طريق الوسائل املرئية أو املقروءة أو املسموعة هبدف نرش 

 . املعرفة والثقافة الرياضية بني أفراد املجتمع

اإلعالم الريايض أحد عنارص اجلذب يف حميط  ويعدّ 

بوجه أعضاء املجتمع بوجه عام، ويف حميط النشء والشباب 

مثله مثل اإلعالم بمفهومه الشامل، يف ذلك خاص، وهو 

يقدم معلومات تتعلق باملجال الريايض من خالل الصحافة 

 )املعرفة( أو اإلذاعة أو التلفزيون، ويمكن هلذه املعلومات

تكوين رأيه يف موضوع ما أو يف  الرياضية أن تساعد الفرد عىل

يسهم هذا عدة موضوعات تتعلق بالرياضة، وحيتمل أن 

 الرأي يف اكتساب قيمة ما، تلك القيمة التي قد تعمل عىل

تكوين اجتاهات الفرد نحو النشاط الريايض، األمر الذي 

ا يعرب فيه عن موقفه العميل ا حمددً يدفعه لكي يسلك سلوكً 

ويمكن التعرف عىل دور  .اا وإجيابً نحو النشاط الريايض سلبً 

خالل ما يرصده بعض التلفزيون يف املعرفة الرياضية من 

 الباحثني ألهداف اإلعالم الريايض، والتي تتمثل يف:

  نرش الثقافة الرياضية من خالل تعريف اجلمهور بالقواعد

والقوانني اخلاصة باأللعاب واألنشطة الرياضية املختلفة 

 والتعديالت التي قد تطرأ عليها.

  تثبيت القيم واملبادئ واالجتاهات الرياضية واملحافظة

 تشكل أنامط السلوك حيث إن لكل جمتمع قياًم  ،يهاعل

 .الريايض

  نرش األخبار واملعلومات واحلقائق املتعلقة بالقضايا

واملشكالت الرياضية املعارصة وحماولة تفسريها والتعليق 

للرأي العام  وإعطاء الفرصة ،عليها أمام الرأي العام

وهذه  ،و تلك املشكالتأما يراه جتاه هذه القضايا إلبداء 

إىل توعية  الراميةوضح أهداف اإلعالم الريايض أهي 

 ا عىل املستويني املحيل والدويل.رياضيً  هاجلمهور وتثقيف

  ومّده صعوبات احلياة اليومية،  منالرتويح عن اجلمهور

الثقافة الرياضية التي تسهم اإلذاعة والتلفزيون بنصيب ب

 برزها:أوشخصية اليف مكونات  اآلثار منها يف ترككبري 

الصحي،  واألثر اخللقي، ، واألثرالعقيل والفكري األثر

الواعية، القراءة ، واألثر اجلاميلو ،األثر االجتامعيو

، األثر اللياقي، واملهارات النافعة، واملفيدة واهلوايات

التوتر  ، وإزالة مسبباتإتاحة فرص الرتويج الربيءو

 (.4..2االرتقاء باملستوى الصحي )إسحاق، و ،النفيس

يف تقدم الشعوب مهم كام يقوم اإلعالم الريايض بدور 

يقاس بمدى ما تقدمه من أصبح حترض الدول وتطورها، و

إعالم ريايض راق ومتحرض يف خمتلف وسائله التي تبث 

فاهلدف األساس لإلعالم الريايض تقديم  ؛األخبار الرياضية

األخبار واملعلومات الرياضية الدقيقة والصادقة للناس بكل 

موضوعية وحيادية، واحلقائق التي تساعدهم عىل إدراك ما 

جيري حوهلم وتكوين آراء صائبة يف كل ما هيمهم من أمور 

يف اجتاهات الرأي العام  وترك األثروقضايا رياضية، 

  .الريايض

بد للقائمني عىل اإلعالم الريايض أن يلتزموا  ال ذلكل

عىل  وتصحيح الواقع احلايل القائم  بأخالقيات األداء املهني

اإلثارة يف معاجلة وتغطية القضايا اجلامهريية الرياضية، 

فتح املجال  وذلك نتيجةامليول واألهواء الشخصية،  وحتكيم

 من بني القائمني لشخصيات غري متخصصة ليكونوا

؛ نيسابق نيالعب مأ مدربني مًما  أاحك واكانأباالتصال، سواء 

نرش األخبار ويمتهن مهنة الصحفي الريايض  منهم من نجدف

معتقداته و املطلقة جهة نظرهوواالنتقادات واآلراء من 

 دونمن دون حياد، ويكون حواره للجامهري  منالشخصية 

ية املطلوب يف ختصص اإلعالم ومن دون منهج تأهيلال

الوسط الريايض  مما جعل؛ أكاديمية تضبط أخالقيات املهنة

الشتائم  يرتاشقونبأشخاص  يمتلئفضاء باإلعالمي أشبه 

نار  تشعل، واختالق األزمات التي الالئقةواإلحياءات غري 

 األمر الذي أسهم يف حتويلالفتن والتعصب بني اجلامهري، 

موجه ومن ناقل للحدث ومفرس وحملل  الريايضاإلعالم 

 التعصب لرأي العام إىل مشارك سلبي يف صنعإجيايب ل

  يف تفتيت وحدة أبناء الوطن الواحد )نشأت، ومسهم

2.99). 
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 :خصائص اإلعالم الريايض

 لك اإلعالم الريايض حرية االختيار يف انتقاء نوعية تيم

 اجلامهري التي خياطبها ويرغب يف الوصول إليها.

  ولديه القدرة عىل  امجاهرييً  بكونهيتميز اإلعالم الريايض

تغطية مساحات واسعة وخماطبة قطاعات كبرية من 

 اجلامهري.

  يتوجه اإلعالم الريايض إىل نقطة متوسطة افرتاضية

جتذاب الا منه يتجمع حوهلا أكرب عدد من الناس سعيً 

  أكرب عدد من اجلامهري.

 ال وعمل فيها يعالم الريايض للبيئة التي يستجيب اإل

 توافقع ما يقدمه من رسائل إعالمية رياضية يتعارض م

 (.2.99القيم والعادات السائدة يف جمتمعه )نشأت، 

 

  :املستوى الفني

القنوات الرياضية التلفزيونية عىل الظفر بأكرب  تتسابق

وذلك بتهيئة كل وسائل اجلذب من  ،عدد من املشاهدين

عىل توفري  ، والعملخالل تطوير البيئة التلفزيونية يف كل قناة

األجهزة واملعدات الفنية اخلاصة بنقل وتسجيل الصوت 

الظروف املكانية واالحتياجات البرشية  وهتيئةوالصورة؛ 

 حتدث األثر يفواملادية جلعل املنتج النهائي هلا يقدم بصورة 

تطوير إىل تسعى  القنوات الرياضية جعلما هذا و املشاهد.

مع التطورات املتسارعة  معداهتا الفنية بشكل مستمر ليتامشى

يف عمليات اإلنتاج التلفزيوين، فأصبحت هذه األدوات الفنية 

وحداثتها هي الفارق بني قناة وأخرى، واستعانت القنوات 

بخرباء متخصصني يف اإلنتاج التلفزيوين لوضع اخلطط 

 إىلالتطويرية يف جمال البيئة اإلنتاجية للربامج، وسعت 

 وذلك عىل غرارمل األجهزة، االستعانة بكل جديد يف عا

ا بتقنية مرورً  SDالنقل التلفزيوين من تقنية  االنتقال يف جمال

HD  إىل تقنية وصواًل K4 التقنيات حتتاج هذه ، وكل تقنية من

بتطوير  أجهزة خاصة هبا، ففي كل مرحلة كان التحديث

يف جماالت بالتصوير واإلضاءة ومعدات  العنارص التقنية

ونات، وسامعات، وأجهزة تكبري الصوت من ميكروف

الصوت، والنداء اآليل، واالتصال، واألفالم واألرشطة 

الصوتية عىل اختالفاهتا، وأجهزة املونتاج، والتوثيق، 

ووحدات العرض، ووحدات النقل اخلارجي، ووصالت 

واهلوائيات اخلاصة بالتعامل مع األقامر ، امليكروويف

 (.9..2مشة، ع) لإلرسال أو االستقبال االصطناعية

ومل يقترص التطوير عىل البيئات الداخلية لإلنتاج يف 

النقل  :مثل ؛بل تعداها إىل النقل اخلارجي ،االستديوهات

تاج إىل معدات وإجراءات تتيح احلصول عىل حياملبارش الذي 

لصوت لالختبار، وذلك او ةأنواع متعددة من الصور

لتسجيل، وإعادة عرض وا نوعيةالمراقبة و للسيطرة

رئية، املصور الاللقطات، وبث الصورة والصوت، وتوليف 

 .ضافيةاإلصوتية الصادر وامل

كام عمدت القنوات إىل االستعانة بخرباء متخصصـني يف 

ا منهـا للوصـول إىل درجـة عاليـة مـن احلرفيـة الرياضة سعيً 

العالية، فاسـتعانت بـاملعلقني الرياضـيني ومقـدمي الـربامج 

ــتعانة بخــرباء املتخص ــىل االس ــب حرصــها ع صــني إىل جان

واملراسلني  ،املسابقات الرياضية املختلفةاملعنيني بو ،التحكيم

عربـات عرب  امليدانيني الذين ينقلون من أرض احلدث مبارشة

 ،وفًقـا للحـدث اخلـارجي، وهـو مـا يتطلـب، نقل اخلارجي

بشتى األنظمة اهلندسية من تصـوير، واتصـال، أجهزة زاخرة 

فريق مشغل له قادر تقنًيا وإبـداعًيا  من قبلجهزة حاسوب وأ

 توصيل الربنامج التلفزيوين. عىل

 

 :طبيعة الربامج التي تقدمها القنوات الرياضية

تنوع برامج القنوات الرياضية بني قناة وأخرى، ويمكـن ت

 :عىل النحو اآليت هاتقسيم براجم

 اضية.الربامج املبارشة وتشمل البث احلي لألحداث الري 

 سواء مع ضيوف داخل مقر احلدث أو  ،الربامج احلوارية

 أو مع اجلامهري. ،أو مع رياضيني ه،خارج

 وهي التي هتتم بعرض األخبار بصفة  ،الربامج اإلخبارية

كل قناة، ويدخل من يف  مستمرة وفق هيكل الربامج

 ضمنها االستعراض اليومي للصحف الرياضية.

 تم فيها توهي التي  ،برامج االستديوهات التحليلية

استضافة حمللني متخصصني للتعليق عىل األحداث 

 الرياضية املتنوعة.

 تم فيها استضافة خرباء توهي التي  ،الربامج التحكيمية

 التحكيم للتعليق عىل أداء احلكام لأللعاب املختلفة.
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 وهي التي يتم التواصل فيها مع  ،الربامج التفاعلية

يف  وأ ،داخل االستديوسواء باستضافتهم  ،اجلامهري

 .املوقع اإللكرتوينبواسطة  وأ ،مواقع األحداث

 وهي التي تتطرق عادة ألحداث  ،األفالم الوثائقية

أو أهنا تتحدث عن نجوم  ،رياضية سابقة والتعليق عليها

 وشخصيات رياضية بارزة.

 

 نتائج الدراسة امليدانية: 

  :اخلصائص والسامت الديموغرافية لعينة الدراسة :أواًل 

 يوضح املتغريات الديموغرافية لعينة الدراسة .(9جدول )

 النوع

 1969 429 ذكر

 364 91 أنثى

 .6..9 449 املجموع

 اجلنسية

 .26. 391 سعودي

 461 .2 كويتي

 969 1 إمارايت

 761 33 عامين

 61. 2 قطري

 61. 4 يمني

 969 7 بحريني

 969 1 غري حمدد

 .6..9 449 املجموع

 العمر

 2.61 12 سنة .3سنة إىل أقل من  91من 

 1163 244 سنة 41سنة إىل  .3من 

 2963 14 سنة .9سنة إىل  41من 

 261 99 سنة .9أكثر من 

 .6..9 449 املجموع

 املؤهل

 9169 91 ثانوي فأقل

 .976 211 جامعي

 9969 73 فوق اجلامعي

 .6..9 449 املجموع

 

 الدخل الشهري

 2461 .99 الـاآلف ري .9أقل من 

 4961 2.1 الـألف ري .2إىل أقل من  ألف 99من 

 2264 11 الـألف ري .4ألف إىل  .2من 

 969 27 الـألف ري .4أكثر من 

 .6..9 449 املجموع

 نوع السكن

 167 21 منزل شعبي

 .2.6 927 شقة إجيار

 161 42 شقة ملك

 .196 247 فيال

 .6..9 449 املجموع

 تشري بيانات اجلدول السابق إىل ما ييل: 

 حيث بلغت  ،اإلناث تعرض ارتفاع نسبة تعرض الذكور مقابل

وهو ما يشري إىل أن  ،% لإلناث364% للذكور مقابل 1969النسبة 

 جمتمع مجهور القنوات الرياضية يف دول اخلليج ذكوري باألساس. 

 عىل مشاركة يف الدراسة بنسبة اجلنسية األاجلنسية السعودية  شكلت

مقارنة  السعودينيا لعدد السكان وهي نتيجة طبيعية نظًر  ،%.26.

الدراسة، تلتها عامن بنسبة  مكان إجراءباإلضافة إىل  ،ببقية الدول

ا بينام مثلت الدول األخرى نسبً %، 461ثم الكويت بنسبة %، 761

 . متدنية

 مما%1163أكثر الفئات بنسبة  (سنة 41 – .3)العمرية  مثلت الفئة ، 

أكثر الفئات متابعة منتظمة للقنوات الرياضية بام  كوهنايشري إىل 

 – 41تلتها الفئة )تشمله من نشاطات عديدة، وتغطيات متنوعة، 

% 2.61بنسبة  سنة( .3 – 91، ثم الفئة )%2963بنسبة سنة(  .9

% 261سنة(  .9الفئة )أكثر من بينام بلغت نسبة  ،وهي نسبة طبيعية

 فقط. 

  وهي نتيجة تتسق مع %، .976األعىل بنسبة  (جامعي)جاءت فئة

وبفارق بسيط  ،%9969بنسبة  (فوق جامعي)عمر العينة، تلتها فئة 

 .%9169البالغة  (ثانوي فأقلفئة ) عن

  هم% ملن 4961 بنسبةبلغت معدالت الدخل املتوسط أعىل الفئات 

بنسبة  (الـآالف ري .9أقل من فئة )تلتها  ألف ريـال(، .2 – 99)

وهي  ،%2264بنسبة  (الـألف ري .4 – .2)ثم فئة  ،2461%

الفئة يف حني جاءت  ،نتيجة تشري إىل التوزيع املعتدل والطبيعي للعينة

 %. 969بنسبة  (الـألف ري .4أعىل من )

  نوع السكن يف صالح بلغت معدالت املستوى االجتامعي املتمثلة يف

بنسبة  مستأجرة(شقة )تلتها فئة  ،%19بنسبة  (من يمتلك فيال)فئة 

منزل فئة )ا وأخريً  ،%161بنسبة  مملوكة(شقة )ثم فئة  ،%.2.6

 %. 167بنسبة  (شعبي

تشري املتغريات الديموغرافية إىل أن توزيع العينة يقارب بشكل عام، 

بني كل من العمر  ويتسق ،اخلليجيةاملؤرشات الرئيسة يف املجتمعات 
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والدخل واملؤهالت العلمية، كام يؤكد أن مجهور القنوات الرياضية يرتكز 

 ا يف الفئات األعىل واألقل. ويقل نسبيً  ،بوضوح يف الطبقات املتوسطة

 

 ا: أنامط وعادات تعرض اجلمهور للقنوات الرياضية: ثانيً 

 ًاعدد مرات التعرض أسبوعي 

 عدد مرات التعرض أسبوعًيا (.2جدول )

 % ك سبوعياألعدد مرات التعرض 

 9.62 41 مرة واحدة يف األسبوع

 3.62 933 سبوعياأثالث واحدة 

 9163 1. مخس مرات أسبوعيا

 4.64 .97 يوميا

 .6..9 449 املجموع

أن النسبة األعىل للمشاهدة هي   تشري بيانات اجلدول السابق إىل

وهو ما يشري إىل انتظام التعرض عىل  ،%4.64 بنسبة املشاهدة اليومية

يتجاوز ا ا يوميً التعرض للقنوات الرياضية روتينً أصبحبحيث  ،نحو كبري

بوجود حدث حمدد أو مباراة معينة، تالها التعرض ثالث مرات  التقيد

يام أإىل وجود نمط حمدد يف التعرض يف  مما يشري ،%3.62ا بنسبة أسبوعيً 

بظروف العمل أو الدراسة أو ظروف مباريات  مرتبطة تكونحمددة قد 

ا الدوري املحيل والعاملي، ثم التعرض شبه املنتظم خلمس مرات أسبوعيً 

دون من ؤكد فكرة التعرض القصدي ، وهو ما ي%9163بنسبة بلغت 

ا بنسبة ا التعرض النادر ملرة واحدة أسبوعيً وأخريً ، االرتباط بمحتوى حمدد

  .غالًباإىل متابعة مباريات دوري حمدد  ، وهو ما يشري9.62%

 

عدد ساعات املشاهدة يف كل مرة:  

 عدد ساعات املشاهدة يف كل مرة .(3)جدول 

 % ك عدد ساعات املشاهدة يف كل مرة

 2.69 19 أقل من ساعة

 9961 273 من ساعة إىل ثالث ساعات

 9369 .9 من ثالث ساعات إىل مخس

 361 97 أكثر من مخس ساعات

 .6..9 449 املجموع

 

أن نسب التعرض املتوسط من ساعة  تشري بيانات اجلدول السابق إىل

مع الفنرة  نسبة تتوافق وهي ،%9961إىل ثالث ساعات هي األعىل بنسبة 

ظهرت النتائج تفوقها أالتي ، الزمنية املالئمة لعرض مباريات كرة القدم

، ثم التعرض سواهاالكبري يف معدالت املشاهدة بفروق كبرية عام 

املالئم ملتابعة  التعرض وهو ،%2.69الضعيف ألقل من ساعة بنسبة 

النرشات وتغطية الفعاليات وامللخصات، ثم التعرض الكثيف من ثالث 

الذي يشري إىل تعرض منتظم للقنوات  ،%9369إىل مخس ساعات بنسبة 

كثر ألا التعرض الكثيف بغض النظر عن استهداف حمتوى بعينه، وأخريً 

الذي يكاد يشري إىل حالة إدمانية يف  ،%361من مخس ساعات بنسبة 

 متابعة الرياضة. 

 ا للتعرض عىل النحو التايل: وقد طور الباحث مقياًس 

 مقياس التعرض (.4جدول )

 % ك مقياس التعرض

 9761 71 ضعيف التعرض

 7.61 399 متوسط التعرض

 9969 19 التعرض عايل

 .6..9 449 املجموع

 

حيث تشري بيانات اجلدول السابق إىل سيادة نمط التعرض املتوسط 

% 9969و ،% لضعيف التعرض9761% مقابل نسبة 7.61 ونسبته

النتيجة إىل أن التعرض معتدل بني أفراد العينة تشري لكثيف التعرض، و

 عىل وجه العموم. 

 
 لتعرض للقنوات الرياضيةلالزمن املفضل: 

 تعرض للقنوات الرياضيةالزمن املفضل لل (.1جدول )

 % ك لتعرضلالزمن املفضل 

 2961 11 أي وقت

 62. 9 الصباح

 969 7 الظهرية

 7969 .33 املساء

 .6..9 449 املجموع

 

 بنسبةتشري بيانات اجلدول السابق إىل سيادة نسب التعرض يف املساء 

وهي نتيجة طبيعية للغاية لطبيعة بث األحداث الرياضية  ،7969%

وترتبط باحلدث  (أي وقت)وطبيعة تفرغ الفرد للمشاهدة، تلتها فئة 

بينام مل متثل  ،%2961دون النظر إىل توقيته بنسبة من املطلوب متابعته 

 ا ضعيفة للغاية. فرتات الصباح أو الظهرية إال نسبً 

 القنوات الرياضيةاملكان املفضل ملشاهدة: 

 (. املكان املفضل ملشاهدة القنوات الرياضية9)جدول 

 % ك لمشاهدةلاملكان املفضل 

 3.69 .99 ايف املنزل منفردً 

 2.61 12 يف املنزل مع األرسة

 3969 937 مع األصدقاء واألقارب

 .9.6 44 يف األماكن العامة

 .6..9 449 املجموع

 



 ...تأثري املستوى الفني للقنوات الرياضية اخلليجية عىل: عايض مرزوق احلريب

 

91. 

إىل أن التعرض املنفرد هو السائد بنسبة تشري بيانات اجلدول السابق 

يليه التعرض مع األصدقاء واألقارب خارج املنزل بنسبة  ،3.69%

ويف  هو األساس. نفرادياالوهو ما يشري إىل أن نمط التعرض ، 3969%

ملشاهدة مع أقران يشاركونه االهتامم الفرد إىل ا اإلطار االجتامعي يسعى

ل ومشاهدة احلدث أو القناة معهم، ويف ذاته بام يدفعه للخروج من املنز

 ،احلالتني فإن هذه النتيجة تشري إىل الرتكيز عىل املشاهدة الفعالة النشطة

حيث يرغب الفرد يف عدم وجود عوائق متنعه من ممارسة محاسه يف 

جاء  ، ثمالتعرض أو التشجيع إال مع من يشاركونه االهتامم أو االنتامء ذاته

ثم التعرض املنفرد يف  ،%2.61ع األرسة بنسبة التعرض داخل املنزل م

 %. .9األماكن العامة بنسبة 

 

 ا: دوافع وإشباعات التعرض للقنوات الرياضية: ثالثً 

 دوافع تعرض اجلمهور للقنوات الرياضية .(7جدول )

 الدوافع م
 مستوى الدافعية

  املتوسط احلسايب
الرت

 دائاًم  أحياًنا نادًرا  بة

حداث الرياضية العامليةملتابعة األ 9  
 212 942 47 ك

2649 2 
% 9.67 3262 1769 

 اتابع القنوات الرياضة للتسلية واإلمتاع 2
 291 .97 12 ك

263. 3 
% 996. 3.61 4167 

عبني املفضلني لديالملتابعة ال 3  
 .99 919 997 ك

2692 4 
% 2961 3164 3.69 

ندية واملنتخبات املفضلة لديملتابعة األ 4  
 399 ..9 .3 ك

2694 9 
% 96. 2267 7.61 

 للهروب من ضغوطات احلياة 1
 11 917 221 ك

9692 7 
% 196. 3169 9364 

هم القضايا واملوضوعات التي تناقش الشؤون الرياضيةأألهنا تقدم  9  
 ..9 911 9.2 ك

96.9 9 
% 4963 3969 2267 

 لشغل وقت الفراغ 7
 9.1 .29 929 ك

9611 1 
% 2.69 4769 236. 

 

، 2694حيث بلغ املتوسط احلسايب  ،تشري بيانات اجلدول السابق إىل أن دافع متابعة املنتخبات واألندية املفضلة جاء يف املركز األول بفارق نسبي عام عداه

وهو أول  ،يف حني جاء دافع التسلية واإلمتاع يف املرتبة الثالثة ،وكالمها ينتمي إىل الدوافع املنفعية، 2649العاملية بمتوسط تاله دافع متابع األحداث الرياضية 

 اهلروب مندافع ا وأخريً  ،شغل أوقات الفراغ، ثم متابعة القضايا واملوضوعات الرياضيةدافع ثم دافع متابعة الالعبني املفضلني، ف ،الدوافع الطقوسية

 ضغوطات احلياة. 

وقد قام الباحث بتصميم مقياس جتميعي لكل من 

 اآليت:الدوافع املنفعية والطقوسية عىل النحو 

 مقياس الدوافع املنفعية والطقوسية (..جدول )

 % ك مقياس الدافعية املنفعية
 املتوسط

 9969 19 ضعيف الدافعية املنفعية

الدافعية متوسط 

 املنفعية
911 4169 

2632 
 4363 919 الدافعية املنفعية عايل

 .6..9 449 املجموع

 

 % ك مقياس الدافعية الطقوسية
 املتوسط

 9.69 2. ضعيف الدافعية الطقوسية

 9163 ..2 متوسط الدافعية الطقوسية

 9969 79 الدافعية الطقوسية عايل 9617

 .6..9 449 املجموع

وتشري النتائج السابقة أنه عىل الرغم مما يتوقع من كون الدوافع 

فكرة  هازيتعزلالطقوسية هي الدوافع الرئيسة للتعرض للقنوات الرياضية 

إال  ،التنفيس والتسلية وشغل أوقات الفراغ واهلرب من ضغوطات احلياة

ة أن النتيجة أثبتت أن الدوافع املنفعية هي األعىل يف مستويات الدافعي

للدوافع  9617مقابل  2632للتعرض للقنوات الرياضية بمتوسط 

الطقوسية، وهو ما يعني أن البعد املنفعي املرتبط باجتاهات وعادات 

وهو ما يعني أن  ،إخباريوتعرض لدى املتابعني مزيج بني ما هو معريف ال

، وإنام للتعرض للمحتوى اجلاد التعرض للقنوات الرياضية ال يتم بدياًل 

 . يف حد ذاته اا جادً نشاطً باره  ـ من اجلمهور ـ العت
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 إشباعات التعرض للقنوات الرياضية .(1جدول )

 اإلشباعات م
املتوسط  مستوى اإلشباع

 احلسايب 

الر

 دائامً  أحياناً  نادراً   تبة

 أصبحت أكثر معرفة بتطورات األحداث الرياضية  9
 294 941 32 ك

2613 9 
% 763 3261 1161 

 رصت أكثر قدرة عىل مناقشة األحداث الرياضية مع زمالئي 2
 239 914 19 ك

2642 4 
% 9969 3461 1361 

 زادت من ثقافتي الرياضية 3
 242 .91 41 ك

2644 3 
% 9969 346. 1461 

 زادت من متابعتي للعبة التي أفضلها 4
 299 932 43 ك

2619 2 
% 16. 2161 9.63 

 أصبحت أكثر والًء للنادي الذي أتابعه 1
 294 .94 71 ك

2639 1 
% 9761 3369 4.61 

 استطعت التعرف عىل أشخاص يشاركونني نفس االهتامم 9
 .91 999 921 ك

26.9 9 
% 2.63 3769 346. 

 زاد تقدير اآلخرين يل 7
 .1 999 .91 ك

9677 7 
% 4369 3961 2.64 

 

املعرفة بتطورات األحداث أن تشري بيانات اجلدول السابق إىل 

، تلتها زيادة متابعة 2613الرياضية جاءت يف املرتبة األوىل بمتوسط 

، وكالمها يشري إىل وجود 2619 بمتوسطاللعبة املفضلة بفارق بسيط 

بعة لعبة حمددة يف توقيتات معينة وهو متا ،نمط حمدد سبقت اإلشارة إليه

للحصول عىل إشباعات واضحة، وهو ما يعني أن التعرض للقنوات 

ا يفوق التعرض العريض أو غري ا وقصديً ا خمططً الرياضية يمثل تعرًض 

ومجيع هذه ، 2644القصدي، ثم جاءت زيادة الثقافة الرياضية بمتوسط 

مناقشة األحداث مع اإلشباعات هي إشباعات توجيهية ذاتية، ثم جاءت 

ممثلة أول اإلشباعات االجتامعية، ثم الوالء للنادي  ،الزمالء بفارق بسيط

ا التعرف عىل األشخاص ، وأخريً 2639حيث بلغ املتوسط  ،بفارق معترب

ثم زيادة تقدير اآلخرين وكالمها  ،26.9الهتامم بمتوسط املشاركني ل

 .إشباع اجتامعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقد قام الباحث بتصميم مقياس جتميعي لكل من 

 : اآليتاإلشباعات التوجيهية واالجتامعية عىل النحو 

 مقياس اإلشباعات التوجيهة واالجتامعية (..9جدول )

 % ك مقياس اإلشباع التوجيهي
 املتوسط

 9.62 41 ضعيف اإلشباع التوجيهي

 .2.6 927 متوسط اإلشباع التوجيهي

 .996 291 توجيهيلاإلشباع ا عايل 2619

 .6..9 449 املجموع

 

 

 % ك مقياس اإلشباع االجتامعي
 املتوسط

 .9.6 3. ضعيف اإلشباع االجتامعي

 .196 221 متوسط ااإلشباع االجتامعي

 3.62 933 اإلشباع االجتامعي عايل 2699

 .6..9 449 املجموع

 

التوجيهية التي تقع عىل  حيث تشري النتائج إىل تفوق اإلشباعات

الذات املنفردة عىل اإلشباعات االجتامعية بفارق متوسط، وهو ما يعني 

أن الفرد يرغب يف توقع منفعة مبارشة عىل كينونته الذاتية بمعدالت تفوق 

ا، وهو ما يؤكد ا معتربً وإن مثلت هي األخرى وجودً  ،الكينونة االجتامعية

النمط السابق اإلشارة إليه من أن التعرض للقنوات الرياضية هو تعرض 

 قصدي منظم وحمدد لدى اجلمهور. 
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 القنوات الرياضية واألبعاد الفنية 

 القنوات الرياضية املفضلة لدى اجلمهور .(99جدول )

 القناة م

 مستوى املتابعة
املتوسط 

 احلسايب

الر

  تبة
تابعها عىل أال 

 اإلطالق

تابعها أ

 نادرا

تابعها إىل حد أ

 ما

تابعها أ

 باستمرار

 القنوات الرياضية السعودية 9
 93 919 941 .7 ك

9641 3 
% 9767 336. 3462 9463 

2 
 MBC PROقنوات 

SPORTS 

 .99 9.4 9. .1 ك
96.2 2 

% 9362 9.64 4967 296. 

 الكويت الرياضيةقناة  3
 . 39 9.4 213 ك

.641 7 
% 9964 2369 .62 96. 

 قناة البحرين الرياضية 4
 1 .9 71 343 ك

.621 1 
% 776. 976. 469 969 

 قناة عامن الرياضية 1
 94 24 99 337 ك

.631 . 
% 7964 916. 164 362 

 قنوات ابو ظبي الرياضية 9
 27 .92 .99 929 ك

9699 4 
% 2.69 3.69 2762 969 

 قنوات ديب الرياضية 7
 29 4. 997 994 ك

.614 9 
% 3762 3761 916. 161 

 قناة عجامن الرياضية .
 4 94 91 .31 ك

.624 99 
% .962 9467 362 .1 

 قناة الشارقة الرياضية 1
 7 93 .7 343 ك

.62. 9. 
% 776. 9767 261 969 

 الرياضيةقنوات الكأس  .9
 32 .99 943 919 ك

96.4 1 
% 3164 3264 2461 763 

99 
 be in sportsقنوات 

 )اجلزيرة الرياضية(

 211 .1 41 43 ك
262. 9 

% 16. 9.62 2262 176. 

ا الحتكار وهي نتيجة طبيعية نظًر ، .262الرياضية جاءت يف املرتبة األوىل من حيث املشاهدة بمتوسط  Beinقنوات أن تشري بيانات اجلدول السابق إىل 

، ثم القنوات الرياضية 96.2الرياضية السعودية بمتوسط  MBC Proهذه القنوات لألحداث الرياضية بتعاقدات متتد لعدة سنوات قادمة، تلتها قنوات 

مكانة متصاعدة لدى اجلمهور اخلليجي، ثم تلتها قنوات وهي نتيجة تشري إىل تبوء القنوات السعودية بمنصتيها احلكومية واخلاصة ، 9641السعودية بمتوسط 

 يف حني جاءت القنوات املتخصصة األخرى بمعدالت تعرض ضعيفة. ، 96.4، ثم قنوات الكأس الرياضية بمتوسط 9699أبو ظبي الرياضية بمتوسط 
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 نوعية الربامج املفضلة(. 92)جدول 

 نوع الربنامج م
املتوسط  مستوى املتابعة

 احلسايب
 الرتبة

 تابعها باستمرارأ تابعها إىل حد ماأ تابعها نادراأ تابعها عىل اإلطالقأال  

9 
البث احلي )مباريات، 

 أحداث رياضية(

 394 17 22 . ك
2693 9 

% 96. 16. 226. 7962 

2 
االستديوهات 

 التحليلية

 74 972 937 .1 ك
9611 3 

% 9362 3969 316. 996. 

 احلواريةالربامج  3
 74 .94 944 3. ك

9649 4 
% 9.6. 3267 3967 996. 

4 
نرشات األخبار 

 الرياضية

 12 991 927 17 ك
9699 2 

% 9261 2.6. 3764 2.61 

1 
األفالم الرياضية 

 الوثائقية

 12 923 999 9.1 ك
962. 1 

% 236. 3961 2761 996. 

 برامج التحكيم 9
 34 9.7 949 911 ك

96.4 7 
% 3969 326. 2463 767 

7 
الربامج التفاعلية عىل 

 اهلواء مع املشاهدين

 17 929 939 927 ك
9624 9 

% 2.6. 3.6. 2764 9261 

 

وهي نتيجة تفوق العايل للغاية للبث احلي باعتباره جوهر قصد التعرض املسبق املتوافر لدى اجلمهور كام تم إيضاحه، التشري بيانات اجلدول السابق إىل 

بفارق بسيط للغاية  تلتها، 9699بفارق كبري عن أقرب بديل وهو نرشات األخبار الرياضية بمتوسط ، 2693حيث بلغ املتوسط احلسايب  ،طبيعية للغاية

، ثم الربامج احلوارية التي تناقش قضايا أو أحداث رياضية 9611التحليلية التي تعرض للنقاش حول املباريات واألحداث اجلارية بمتوسط  االستديوهات

التفاعلية ، وكل ما سبق خيدم بشكل أو ب خر فكرة متابعة )احلدث( الريايض الراهن ويتمحور حوله، بينام جاءت الوثائقيات الرياضية والربامج 9649بمتوسط 

 .96.4ا برامج التحكيم بمتوسط وأخريً  ،عىل التوايل 9624و ،.962مع اجلمهور بمتوسطات متقاربة بلغت 
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 نوعية الرياضات املفضلة .(93جدول )

 نوع اللعبة م
املتوسط  مستوى املتابعة

 احلسايب
 الرتبة

تابعها عىل اإلطالقأال   تابعها نادراأ  تابعها إىل حد ماأ  باستمرار تابعهاأ   

 كرة القدم 9
 311 31 1 2 ك

26.. 9 
% .1 969 761 1.61 

 كرة الطائرة 2
 49 937 919 9.7 ك

962. 2 
% 2463 3462 3969 9.64 

 كرة السلة 3
 31 77 943 9.9 ك

.619 4 
% 4262 3264 9761 761 

 كرة اليد 4
 91 19 .93 233 ك

.697 7 
% 126. 3963 9969 463 

لعاب القوىأ 1  
 33 ..9 924 9.4 ك

.619 3 
% 4967 2.69 2267 761 

 السباحة وكرة املاء 9
 94 39 921 279 ك

.612 99 
% 9961 2.63 76. 362 

 كرة الطاولة 7
 .9 29 .99 2.7 ك

.641 93 
% 9169 296. 161 263 

 كرة املرضب .
 .3 17 .99 .22 ك

.67. 1 
% 1967 296. 9261 .69 

1 
سباقات السيارات 

 والدراجات

 91 42 934 .21 ك
.69. 1 

% 1967 3.64 161 364 

9. 
ألعاب الدفاع عن النفس 

 واملالكمة واملصارعة

 23 49 939 239 ك
.697 . 

% 1361 3.6. 9.64 162 

99 
البلياردو والسنوكر 

 والبولينغ واالسكواش

 .9 27 19 ..3 ك
.649 94 

% 916. 296. 969 263 

 مجباز 92
 91 39 992 2.3 ك

.61. 92 
% 9462 2164 76. 364 

 الفروسية 93
 .2 .9 921 .22 ك

.673 9 
% 1967 2.63 9164 461 

 الرماية 94
 .2 39 9.4 2.9 ك

.614 9. 
% 9367 2369 .62 461 

 

وبام يتجاوز ، ..26القدم كأفضل الرياضيات التي تتم متابعتها عرب القنوات الرياضية بمتوسط تشري بيانات اجلدول السابق إىل التفوق الكاسح لكرة 

بينام جاءت بقية األلعاب ذات تعرض ضعيف ومتنوع بني أفراد العينة، وهو ما يشري إىل أن ، .962ضعف أقرب بديل وهو الكرة الطائرة التي بلغ متوسطها 

 األساس. يف ية هبدف متابعة كرة القدم أغلب اجلمهور يتابع القنوات الرياض
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مدى تأثري املستوى الفني يف تفضيل اجلمهور للقنوات  .(94جدول )

 والتعرض هلا

مدى تأثري املستوى الفني يف تفضيل 

 اجلمهور للقنوات
 املتوسط % ك

مدى تأثري املستوى الفني يف تفضيل 

 اجلمهور للقنوات

 9.62 41 ال يؤثر

2649 
 3363 947 يؤثر إىل حد ما

 1961 241 يؤثر كثريا

 .6..9 449 املجموع

ا يف  رئيًس تشري بيانات اجلدول السابق إىل أن املستوى الفني يعد عاماًل 

تفضيل اجلمهور للقنوات الرياضية عن مثيالهتا األخرى ودافعيته 

وهي نتيجة تشري إىل أمهية ، 2649للتعرض، حيث بلغ املتوسط احلسايب 

 املستوى الفني يف متابعة القنوات الرياضية أو التمييز بينها. 

 

فنية )جودة الصورة، افضلية التعليق والتحليل( الفوارق ال .(91جدول )

 بني القنوات التي يشاهدها اجلمهور

 % ك وجود فوارق فنية بني القنوات
 املتوسط

 969 7 القنوات كلها متساوية

فروق متوسطة فهناك حد أدنى من 

املستوى الفني املقبول التي تلتزم به مجيع 

 القنوات.

13 926. 

26.1 
ا فبعض القنوات الفروق كبرية جدً 

 امتميزة للغاية وبعضها ضعيف جدً 
3.9 .964 

 .6..9 449 املجموع

 

تشري بيانات اجلدول السابق إىل اتفاق العينة عىل وجود فوارق كبرية 

حيث أشار ، 26.1املستويات الفنية للقنوات الرياضية بمتوسط بني 

 ا% إىل أن الفوارق كبرية للغاية بني القنوات بام جيعل بعضها متميًز 964.

وبالتايل جتدر متابعته والبعض اآلخر الذي  ،للغاية عىل املستوى الفني

 ا للغاية. ا شديدً يمثل املستوى الفني فيه ضعفً 

 

 فروق بني الربامج يف القناة الواحدة. وجودمدى  .(99جدول )

 املتوسط % ك وجود فوارق فنية بني الربامج

  9364 11 الربامج متشاهبة من حيث اجلودة.

كل قناة هلا مستوى معياري مقبول ال 

 تتنازل عنه.

999 2963 

ا فبعض الربامج متميزة فروق كبرية جدً  2647

 وبعضها ضعيف.

299 9.63 

 .6..9 449 املجموع

 
تشري بيانات اجلدول السابق إىل ارتفاع نسبة اإلقرار بوجود فروق 

فنية كبرية عىل مستوى القناة الواحدة، حيث يتم الرتكيز عىل برامج حمددة 

يف حني تعاين بعض الربامج األخرى  ،اإلمكانات الفنية مجيعتوظف هلا 

أقل، حيث  ا لتوظيف إمكانات فنية وبرشيةمن ضعف املستوى الفني نظًر 

% أن ثمة قنوات 2963% من أفراد العينة ذلك، يف حني أبدى 9.63أكد 

ال يمكن التنازل عنه وأن هامش التباين  امعياريً  احمددة تفرض مستوى فنيً 

يف اجلودة حمدود وال هيبط دون هذا املستوى املعياري، يف حني أبدى 

متشاهبة من  % فقط من العينة أن الربامج داخل القنوات الرياضية9364

  .حيث املستوى الفني

جمموعة من العنارص الفنية التي تقوم عليها  يأيتفيام و

 :الربامج الرياضية
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 ./ من واقع متابعتك للقنوات الرياضية حدد مدى أمهية هذه املعايري يف متيز القناة91س

 القناةأمهية هذه املعايري يف متيز (. 97)جدول 

 الرتبة  املتوسط احلسايب مهم بدرجة عالية مهم مهم بدرجة متوسطة غري مهم  املعيار م

 جودة الصورة 9
 3.1 .4 .9 9 ك

26.2 9 
% 964 263 169 .763 

 جودة الصوت 2
 311 99 99 1 ك

2679 3 
% 969 369 936. .964 

 كفاءة التعليق 3
 341 91 99 7 ك

2672 1 
% 969 369 9169 7169 

 اإلضاءة 4
 .32 7. .9 . ك

2697 9 
% 96. 469 9167 7464 

 التصوير 1
 391 19 94 9 ك

2677 2 
% 964 362 9267 .26. 

 تكامل الشكل واملضمون 9
 391 19 97 1 ك

2694 7 
% 26. 361 296. 7263 

 كفاءة املراسلني 7
 .23 .92 .7 29 ك

2627 9. 
% 46. 9161 2762 1262 

 الرسعة يف نقل األحداث .
 312 99 91 . ك

2673 4 
% 96. 364 916. 716. 

 استضافة نجوم وخرباء 1
 217 14 94 29 ك

2632 1 
% 161 9461 2963 1.63 

 كفاءة التحليل .9
 .21 19 93 24 ك

2633 . 
% 164 9463 296. 1.61 

 

تشري بيانات اجلدول السابق إىل التقارب الشديد بني متوسطات 

فقط بني أهم  611.جاءت الفروق مجيعها يف حدو  ، إذالعنارص الفنية

معيار وأقل معيار، وجاءت املعايري اخلاصة بالصورة والتصوير يف املقدمة، 

وكلها من العنارص الفنية املرتبطة بجودة املخرج  ،ثم عنارص الصوت

 وجاذبيته للحواس، ثم جاءت العنارص البرشية املتعلقة برسعة الريايض

هو اإلضاءة، ثم العوامل وعودة ملعيار فني الالنقل وكفاءة التعليق، ثم 

وهي تكامل الشكل مع املضمون وكفاءة التحليل  ،البرشية من جديد

 واستضافة النجوم وكفاءة املراسلني. 

معايري الفنية وقد قام الباحث بتصميم مقياس جتميعي لل

 عىل النحو اآليت: جمتمعة ودرجة أمهيتها لدى اجلامهري

 (. املقياس التجميعي للمعايري الفنية.9جدول )

املقياس التجميعي للمعايري 

 الفنية
 املتوسط % ك

 .26 1 ضعيف املعايري الفنية

26.1 
 9.67 47 متوسط املعايري

 763. 3.1 عال املعايري

 .6..9 449 املجموع

يشري اجلدول السابق إىل ارتفاع أمهية املعايري الفنية لدى اجلمهور 

وجاءت العينة يف أغلبها عالية املعايري  26.1حيث بلغ املتوسط احلسايب 

% 2ا ألصحاب املعايري املتوسطة، وأخريً  9.67% يف مقابل 763.بنسبة 

 فقط ألصحاب املعايري الضعيفة. 

 جودة املستوى الفني .(91جدول )

 املتوسط % ك جودة املستوى كعنرص للنجاح

العربة بأمهية احلدث الريايض وليس 

 باجلودة الفنية
39 76. 

 9.64 49 إىل حد ما 2679

 261. 394 نعم بشكل مؤكد

 .6..9 449 املجموع

 اتشري بيانات اجلدول السابق إىل ارتفاع اعتبار املستوى الفني عنرًص 

 2679حيث بلغ املتوسط احلسايب  ،يف نجاح القنوات الرياضية ارئيًس 

يف حني أفاد  ، هلذا االعتبارا حاساًم % من اجلمهور تأكيدً  261.وأبدى 

ن أمهية احلدث بأ% 7أنه عنرص مؤثر إىل حد ما، بينام أفاد ب% 9.64

 ا. الريايض تطغى عىل أمهية املستوى الفني وجتعله تاليً 
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 :اختبارات الفروض

 الفرض األول: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى التعرض والدوافع

 املتوسط احلسايب واملعياري .(.2جدول )

 التعرض الدوافع
 العدد

N 

 املتوسط احلسايب

Mean 

 االنحراف املعياري

Std. Deviation 
 Fقيمة 

 مستوى الداللة 

Sig. 

 الدوافع املنفعية

 96.7 7699 71 ضعيف التعرض

99644. .6... 
 9679 1621 399 متوسط التعرض

 9674 9.637 19 التعرض عايل

 ..26 16.3 449 املجموع

 الدوافع الطقوسية

 .964 4614 71 ضعيف التعرض

216973 .6... 
 9644 9692 399 متوسط التعرض

 9611 9611 19 التعرض عايل

 9614 1611 449 املجموع

  اآليت:تشري بيانات اجلدول السابق إىل 

 وارتفعت كلتامها فوق املتوسط النهائي ، 1621، تلتها فئة متوسط التعرض بمتوسط 9.637التعرض األعىل يف الدافعية املنفعية بمتوسط  جاءت فئة عايل

وهو ما يشري إىل أن الفئات كثيفة التعرض هي األعىل يف معدالت دافعيتها املنفعية، وهي نتيجة طبيعية تؤكد اتساق التعرض  ،16.3للمجموع العام البالغ 

 (....6.) مع معدالت الدافعية وقد كانت الفروق ذات داللة إحصائية حيث ثبتت العالقة عند مستوى داللة

 وارتفعت كلتامها فوق املتوسط النهائي ، 9692، تلتها فئة متوسط التعرض بمتوسط 9611ة بمتوسط التعرض األعىل يف الدافعية الطقوسي جاءت فئة عايل

وهو ما يشري إىل أن الفئات كثيفة التعرض هي األعىل يف معدالت دافعيتها الطقوسية، وهي نتيجة طبيعية تؤكد اتساق ، 1611للمجموع العام البالغ 

 (....6.) الفروق ذات داللة إحصائية حيث ثبتت العالقة عند مستوى داللةوقد كانت  ،التعرض مع معدالت الدافعية

 يتم قبول الفرض األول.  ،بناء عىل هذه النتيجة 

 

 الفرض الثاين: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى التعرض واإلشباعات

 مستوى التعرض واإلشباعات (.29جدول )

 التعرض اإلشباعات
 العدد

N 

 احلسايباملتوسط 

Mean 

 االنحراف املعياري

Std. Deviation 
 Fقيمة 

 مستوى الداللة

Sig. 

 .261 6.9. 71 ضعيف التعرض اإلشباعات التوجيهية

316144 .6... 
 ..26 1617 399 متوسط التعرض

 9621 99622 19 التعرض عايل

 2627 .167 449 املجموع

 9691 16.1 71 ضعيف التعرض اإلشباعات االجتامعية

316491 .6... 
 9674 9634 399 متوسط التعرض

 9649 7617 19 التعرض عايل

 96.3 9621 449 املجموع

 : اآليتتشري بيانات اجلدول السابق إىل 

 كلتامها فوق املتوسط  وارتفعت، 1617، تلتها فئة متوسط التعرض بمتوسط 99622التعرض األعىل يف اإلشباعات التوجيهية بمتوسط  جاءت فئة عايل

وهو ما يشري إىل أن الفئات كثيفة التعرض هي األعىل يف مسبب اإلشباع التوجيهي، وهي نتيجة تؤكد كذلك اتساق ، .167النهائي للمجموع العام البالغ 

وقد كانت الفروق ذات  ،الختالالتمعدالت التعرض مع معدالت اإلشباع بام يعني أن نمط التعرض واإلشباع التوجيهي نمط يتسم بالوضوح وانعدام ا

 (....6.) داللة إحصائية حيث ثبتت العالقة عند مستوى داللة
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 وارتفعت كلتامها فوق املتوسط ، 9634، تلتها فئة متوسط التعرض بمتوسط 7617التعرض األعىل يف اإلشباعات االجتامعية بمتوسط  جاءت فئة عايل

ا يشري إىل أن الفئات كثيفة التعرض هي األعىل يف معدالت اإلشباع االجتامعي، وهي نتيجة تؤكد اتساق وهو م، 9621النهائي للمجموع العام البالغ 

 (....6.)معدالت التعرض مع معدالت اإلشباع االجتامعي، وقد كانت الفروق ذات داللة إحصائية حيث ثبتت العالقة عند مستوى داللة 

 يتم قبول الفرض الثاين ،بناء عىل هذه النتيجة . 

 

 الفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى التعرض واملعايري الفنية

 مستوى التعرض واملعايري الفنية (.22جدول )

 املعايري الفنية

 التعرض
 العدد

N 

 املتوسط احلسايب

Mean 

 االنحراف املعياري

Std. Deviation 
 Fقيمة 

 مستوى الداللة

Sig. 

 7617 23642 71 ضعيف التعرض

91671. .6... 
 4649 29632 399 متوسط التعرض

 2692 2.621 19 التعرض عايل

 1621 296.3 449 املجموع

، 29632، تلتها فئة متوسط التعرض بمتوسط 2.621األعىل يف املعايري الفنية بمتوسط جاءت التعرض  فئة عايلأن تشري بيانات اجلدول السابق إىل 

وهو ما يشري إىل أن الفئات كثيفة التعرض هي األعىل يف معدالت تقدير املعايري ، 296.3فوق املتوسط النهائي للمجموع العام البالغ وارتفعت كلتامها 

عالقة عند وقد كانت الفروق ذات داللة إحصائية حيث ثبتت ال ،واملستويات الفنية، وهي نتيجة تؤكد أن التعرض الكثيف يزيد من معدالت تقدير املعايري الفنية

 (....6.)مستوى داللة 

  يتم قبول الفرض الثالث. ،وبناء عىل النتيجة السابقة

 

 الفرض الرابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الدوافع واإلشباعات

 مستوى الدوافع واإلشباعات (.23جدول رقم )

 الدافعية املنفعية اإلشباعات
 العدد

N 

 املتوسط احلسايب

Mean 

 املعيارياالنحراف 

Std. Deviation 
 Fقيمة 

 مستوى الداللة

Sig. 

 اإلشباعات التوجيهية

 2699 76.9 19 ضعيف الدافعية املنفعية

.961.7 .6... 
 2699 .164 911 متوسط الدافعية املنفعية

 9617 .9.61 919 الدافعية املنفعية عايل

 2627 .167 449 املجموع

اإلشباعات 

 االجتامعية

 9611 4611 19 الدافعية املنفعية ضعيف

196979 .6... 
 9673 1612 911 متوسط الدافعية املنفعية

 .961 76.3 919 الدافعية املنفعية عايل

 96.3 9621 449 املجموع

 : اآليتتشري بيانات اجلدول السابق إىل 

 وارتفعت فوق املتوسط النهائي للمجموع العام البالغ .9.61التوجيهية وحدها بمتوسط  الدافعية املنفعية األعىل يف حتقيق اإلشباعات جاءت فئة عايل ،

يث ثبتت وهو ما يشري إىل أن الفئات عالية الدافعية املنفعية هي األعىل يف حتقيق اإلشباعات التوجيهية، وقد كانت الفروق ذات داللة إحصائية ح، .167

 (....6.) العالقة عند مستوى داللة

 وارتفعت وحدها فوق املتوسط النهائي للمجموع العام البالغ 76.3الدافعية املنفعية األعىل يف حتقيق اإلشباعات االجتامعية بمتوسط  فئة عايل جاءت ،

إحصائية حيث ثبتت وهو ما يشري إىل أن الفئات عالية الدافعية املنفعية هي األعىل يف حتقيق اإلشباعات االجتامعية، وقد كانت الفروق ذات داللة ، 9621

 (.....6.) العالقة عند مستوى داللة
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 متوسط الدوافع واملعايري (.24جدول )

 الدافعية الطقوسية اإلشباعات
 العدد

N 

 املتوسط احلسايب

Mean 

 االنحراف املعياري

Std. Deviation 
 Fقيمة 

 مستوى الداللة

Sig. 

 .267 649. 2. ضعيف الدافعية الطقوسية اإلشباعات التوجيهية

24619. .6... 
 26.7 1619 ..2 متوسط الدافعية الطقوسية

 9674 ..9.6 79 الدافعية الطقوسية عايل

 2627 .167 449 املجموع

اإلشباعات 

 االجتامعية

 9613 1632 2. ضعيف الدافعية الطقوسية

2.6931 .6... 
 .967 .963 ..2 متوسط الدافعية الطقوسية

 9671 7693 79 الدافعية الطقوسية عايل

 96.3 9621 449 املجموع

 : اآليتتشري بيانات اجلدول السابق إىل 

 وارتفعت كلتامها ، 1619، تلتها فئة متوسط الدافعية بمتوسط ..9.6الدافعية الطقوسية األعىل يف حتقيق اإلشباعات التوجيهية بمتوسط  جاءت فئة عايل

وهو ما يشري إىل أن الفئات عالية ومتوسطة الدافعية الطقوسية هي األعىل يف حتقيق اإلشباعات ، .167للمجموع العام البالغ فوق املتوسط النهائي 

 (....6.) التوجيهية، وقد كانت الفروق ذات داللة إحصائية حيث ثبتت العالقة عند مستوى داللة

 وارتفعت ، .963، تلتها فئة متوسط الدافعية بمتوسط 7693شباعات االجتامعية بمتوسط الدافعية الطقوسية األعىل كذلك يف حتقيق اإل جاءت فئة عايل

وهو ما يشري إىل أن الفئات عالية ومتوسطة الدافعية الطقوسية هي األعىل يف حتقيق اإلشباعات ، 9621كلتامها فوق املتوسط النهائي للمجموع العام البالغ 

 (....6.)ة إحصائية حيث ثبتت العالقة عند مستوى داللة االجتامعية، وقد كانت الفروق ذات دالل

 .يتم قبول الفرض الرابع ،بناء عىل النتائج السابقة

 

 الفرض اخلامس: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الدوافع واملعايري

 متوسط الدوافع واملعايري (.21جدول )

 املعايري الفنية

 الدافعية املنفعية
 العدد

N 

 احلسايباملتوسط 

Mean 

 االنحراف املعياري

Std. Deviation 
 Fقيمة 

 مستوى الداللة

Sig. 

 .69. 23647 19 ضعيف الدافعية املنفعية

926127 .6... 
 4619 21612 911 متوسط الدافعية املنفعية

 46.7 27624 919 الدافعية املنفعية عايل

 1621 296.3 449 املجموع

، وارتفعت فوق املتوسط 27624الدافعية املنفعية جاءت األعىل يف تقدير املعايري الفنية وحدها بمتوسط بلغ  فئة عايلأن تشري بيانات اجلدول السابق إىل 

لفنية عن سواها، وقد كانت الفروق ذات وهو ما يشري إىل أن الفئات عالية الدافعية املنفعية هي األعىل يف تقدير املعايري ا، 296.3النهائي للمجموع العام البالغ 

 (....6.) داللة إحصائية حيث ثبتت العالقة عند مستوى داللة

 

 متوسط الدوافع واملعايري (.29جدول )

 املعايري الفنية

 الدافعية الطقوسية
 العدد

N 

 املتوسط احلسايب

Mean 

 االنحراف املعياري

Std. Deviation 
 Fقيمة 

 مستوى الداللة

Sig. 

 7694 23644 2. الدافعية الطقوسية ضعيف

936999 .6... 
 4634 .2961 ..2 متوسط الدافعية الطقوسية

 4611 27699 79 الدافعية الطقوسية عايل

 1621 296.3 449 املجموع
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، تلتها فئة متوسط الدافعية 27699التوجيهية بمتوسط  الدافعية الطقوسية جاءت األعىل يف حتقيق اإلشباعات فئة عايلأن تشري بيانات اجلدول السابق إىل 

وهو ما يشري إىل أن الفئات عالية ومتوسطة الدافعية الطقوسية هي ، 296.3وارتفعت كلتامها فوق املتوسط النهائي للمجموع العام البالغ ، .2961بمتوسط 

 (....6.)حيث ثبتت العالقة عند مستوى داللة األعىل يف تقدير املعايري الفنية، وقد كانت الفروق ذات داللة إحصائية 

 .يتم قبول الفرض اخلامس  ،بناء عىل النتائج السابقةو

 

 الفرض السادس: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اإلشباعات واملعايري

 متوسط اإلشباعات واملعايري (.27جدول )

 املعايري الفنية

 العدد اإلشباعات التوجيهية

N 

 املتوسط احلسايب

Mean 

 االنحراف املعياري

Std. Deviation 
 Fقيمة 

 مستوى الداللة

Sig. 

 693. .2264 41 ضعيف اإلشباع التوجيهي

91.6449 .6... 
 1692 .2161 927 متوسط اإلشباع التوجيهي

 4627 296.1 291 وجيهيلتاإلشباع ا عايل

 1621 296.3 449 املجموع

، وارتفعت فوق املتوسط 296.1اإلشباع التوجيهي جاءت األعىل يف تقدير املعايري الفنية وحدها بمتوسط  فئة عايلأن تشري بيانات اجلدول السابق إىل 

ية عن سواها، وقد كانت الفروق وهو ما يشري إىل أن الفئات عالية اإلشباعات التوجيهية هي األعىل يف تقدير املعايري الفن، 296.3النهائي للمجموع العام البالغ 

 (....6.)ذات داللة إحصائية حيث ثبتت العالقة عند مستوى داللة 

 

 املتوسط احلسايب واملعياري لإلشباعات االجتامعية (..2جدول )

 املعايري الفنية

 العدد اإلشباعات االجتامعية

N 

 املتوسط احلسايب

Mean 

 االنحراف املعياري

Std. Deviation 
 Fقيمة 

 مستوى الداللة

Sig. 

 7634 246.9 3. ضعيف اإلشباع االجتامعي

296992 .6... 
 ..16 21643 221 متوسط ااإلشباع االجتامعي

 2617 .2.63 933 اإلشباع االجتامعي عايل

 1621 296.3 449 املجموع

، وارتفعت فوق املتوسط .2.63اإلشباع االجتامعي جاءت األعىل يف تقدير املعايري الفنية وحدها بمتوسط بلغ  فئة عايلأن تشري بيانات اجلدول السابق إىل 

وهو ما يشري إىل أن الفئات عالية اإلشباعات االجتامعية هي األعىل يف تقدير املعايري الفنية عن سواها، وقد كانت الفروق  296.3النهائي للمجموع العام البالغ 

 (....6.)لة إحصائية حيث ثبتت العالقة عند مستوى داللة ذات دال

 .السادسبناء عىل النتائج السابقة يتم قبول الفرض و

 تعليق عىل نتائج الفروض من األول إىل السادس

تبني وجود نمط متامسك يربط بني كل من مستويات 

وعيها وتقدير التعرض والدوافع بنوعيها واإلشباعات بن

املعايري الفنية يف القنوات الرياضية، وهو ما يشري عىل نحو 

ىل ترابط عنارص مدخل االستخدامات واإلشباعات إمؤكد 

وعالقته باملعايري الفنية يف القنوات الرياضية، ويؤكد أن 

استخدام اجلمهور الوظيفي للقنوات الرياضية هو استخدام 

وافع واإلشباعات خمطط ومنظم تتكامل يف إطاره الد

 .والتعرض واملعايري الفنية

 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  الفرض السابع:

املتغريات الديموجرافية وكل من التعرض والدوافع 

 واإلشباعات واملعايري. 

اجلداول يف  وضعا لطول جداول هذا الفرض سيتم نظرً و

التعليق هنا عىل الفروق ذات يوضع مالحق الدراسة و

 هذه اجلداول. يف الداللة اإلحصائية الواردة 

 :النوع 

o تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني

اجلمهور عىل أساس النوع وبني مقاييس الدراسة 

حيث تبني تفوق  ،باستثناء الدوافع الطقوسية ة،الست



 هـ(9442م/2.29جامعة امللك سعود، الرياض ) (،3، ع )(33) ، مجاآلدابجملة 

 

2.9 

جة الذكور عىل اإلناث يف الدافعية الطقوسية وهي نتي

 (.6.23.) طبيعية وذلك عند مستوى داللة

:اجلنسية 

o تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني

جنسية أفراد العينة من اجلمهور وبني مقاييس 

  ة.الدراسة الست

 :العمر 

o تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني

اجلمهور وبني التعرض والدوافع واملعايري عىل 

 أساس العمر. 

o الفئةتبني وجود فروق ذات داللة لصالح 

( يف 41  - .3) الفئة( تليها .3  - 91ا )األصغر سنً 

كل من اإلشباعات التوجيهية واالجتامعية، وهي 

نتيجة طبيعية حيث تزيد يف هذه املراحل العمرية 

حالة االنجذاب والشعور باإلشباع عىل نحو أكرب من 

 د مستوى داللةا. وثبتت الفروق عنالفئات األكرب سنً 

( 3..6.)بالنسبة للتوجيهي، و( 2..6.)

  لالجتامعي. 

 :املؤهل 

o تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني

اجلمهور وبني التعرض والدوافع واملعايري عىل 

 أساس املؤهل. 

o تبني وجود فروق ذات داللة لصالح فئة

التوجيهية  جامعي يف كل من اإلشباعات

واالجتامعية، وهي نتيجة تعزز النتيجة السابقة يف 

 جزء منها وقد ثبتت الفروق عند مستوى داللة

( 9..6.)بالنسبة للتوجيهي، و( 4..6.)

  لالجتامعي. 

 :الدخل الشهري 

o تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني

اجلمهور وبني التعرض والدوافع املنفعية واملعايري 

 ساس الدخل الشهري. عىل أ

o تبني وجود فروق ذات داللة لصالح الفئات

تليها فئة )من  ،(....9 )أقل من األقل دخاًل 

( يف كل من الدوافع الطقوسية ...2إىل  ....9

واإلشباعات التوجيهية واالجتامعية، وهي نتيجة 

تشري إىل أن تقدير العوائد من التعرض للقنوات 

 عن الفئات ألقل دخاًل الرياضية يزداد عند الفئات ا

حلصول عىل ا التي تتوافر لدهيا قدرة األعىل دخاًل 

بدائل أخرى منها حضور املباريات يف امللعب أو 

وقد ثبتت الفروق عند مستوى  ،السفر أو غري ذلك

( 3..6.)للدوافع الطقوسية و( 1..6.) داللة

( 9..6.)بالنسبة لإلشباعات التوجيهية، و

 لالجتامعية. 

 

ادس سعىل النتائج السابقة يمكن قبول الفرض الوبناء 

يف حني يتم رفض  ،ا فيام يتعلق باإلشباعات باألساسجزئيً 

 .الفرض فيام يتعلق باملعايري والتعرض والدوافع

 

 املراجع العلمية:

البـث الفضـائى (. 2.99احتاد إذاعات الدول العربية. )

. 2.99الســــــنوي  التقريــــــر –العربــــــى 

http://www.asbu.net/medias/NewMedia_201
7/text/asbusatreport_2016.pdf 

العالقـة بـني التعـرض (. 4..2إسحاق، عـيل طـاهر )

للربامج الرياضية ىف الراديـو والتلفزيـون واملعرفـة 

، رسـالة ماجسـتري غـري هور املرصيالرياضية للجم

منشورة، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، قسم اإلذاعة 

 والتليفزيون.

نظريات التأثري (. 4..2البرش، حممد بن سعود )

 ، الرياض: غيناء للدراسات اإلعالمية.اإلعالمي

دور وسائل اإلعالم املحلية يف (. 4..2حسن، أمحد )

 ب جامعة املنيا،تكوين املعرفة الرياضية لدى طال

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية الرياضية، 

 جامعة املنيا.

الوظيفة اإلخبارية لوسائل (. 9119محدي، حسن )

 ، القاهرة: دار الفكر العريب.اإلعالم

اإلعالم الريايض دراسة علمية (. 9114خضور، أديب )

، للتحرير الريايض يف الصحافة واإلذاعة والتلفزيون

 دمشق: املكتبة اإلعالمية.

( bein Sportدور قنوات )(. 2.91اخلطيب، يوسف )

http://www.asbu.net/medias/NewMedia_2017/text/asbusatreport_2016.pdf
http://www.asbu.net/medias/NewMedia_2017/text/asbusatreport_2016.pdf


 ...تأثري املستوى الفني للقنوات الرياضية اخلليجية عىل: عايض مرزوق احلريب

 

2.2 

يف رفع مستوى الثقافة الرياضية لدى الشباب 

 دراسة- األردين وتعزيز العالقات االجتامعية لدهيم

ماجستري غري منشورة، جامعة  ميدانية، رسالة

 الريموك، كلية الرتبية الرياضية.

اجتاه اجلمهور الريايض (. 2.93خليل، مريزا جاسم )

املؤمتر العلمي الدويل نحو اإلعالم الريايض املحيل، 

، الرياضة يف مواجهة اجلريمة، ديب: االمارات الرابع

 .27/99/2.93-24العربية املتحدة، 

دور الفضائيات (. 2.93رحاحلة، صفوان حممد )

التلفزيونية الرياضية العربية يف تشكيل امليول نحو 

ميدانية  دراسة- كرة القدم األوروبيةمتابعة رياضة 

عىل طلبة كلية الرتبية الرياضية يف جامعة الريموك، 

 رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك.

تأثري تكنولوجيا االتصال عىل (. 2.99الريغي، هاجر )

دراسة ميدانية عىل عينة -مشاهدة القنوات الرياضية

البدنية من طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات 

، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة والرياضية

قاصدي مرباح ورقلة، كلية العلوم اإلنسانية 

 واالجتامعية، قسم علوم اإلعالم واالتصال.

(. دور مشاهدة القنوات 2.93الزيود، خالد حممود )

الفضائية الرياضية يف نرش الثقافة الرياضية لدى طلبة 

اإلسالمية للدراسات  جملة اجلامعةجامعة الريموك، 

 ، العدد الرابع.29، املجلد الرتبوية والنفسية

العالقة بني استخدام (. 2.92السيد، خالد توحيد )

اإلنرتنت وتطوير األداء املهني لإلعالميني الرياضيني 

، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة يف مرص

 القاهرة، كلية اإلعالم، قسم اإلذاعة والتليفزيون.

اإلعالم يف (. ...2، عبد الرمحن بن صالح )الشبييل

دراسة وصفية حتليلية، -اململكة العربية السعودية

 الرياض: مطبعة سفري.

(. القنوات التلفزيونية املشفرة 2.99شطاح، حممد )

ميدانية للجمهور  دراسة-الرياضيةوالربامج 

املجلة العربية العربية الريايض يف الوسط اجلامعي، 

، اجلمعية السعودية لإلعالم اللإلعالم واالتص

 .99واالتصال السعودية، العدد 

(. الفضائيات العربية بني اخلصوصية 7..2طه، ممدوح )

 .جملة آراء اخلليجوالتخصصية، 

عالقة الطفل املرصي بالقنوات (. 3..2العبد، هنى )

، رسالة ماجستري غري منشورة، الفضائية العربية

قسم اإلذاعة جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، 

 والتليفزيون.

نظريات اإلعالم واجتاهات (. 4..2عبداحلميد، حممد )

 ، الطبعة الثالثة، القاهرة: عامل الكتب.التأثري

أثر التكنولوجيا م(. 9..2عمشة، وليد حممد. )

املستخدمة يف مجع وتقديم األخبار عيل شكل 

القنوات  عىلومضمون اخلدمة اإلخبارية دراسة 

، رسالة ماجستري غري بية غري احلكوميةالفضائية العر

منشورة. جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، قسم اإلذاعة 

 والتليفزيون.

(. .911، عطاء )وعبدالرحيمعويس، خري الدين 

 مركز الكتاب للنرش. :، القاهرةيضاإلعالم الريا

االتصال (. ...2مكاوي، حسن عامد وحسني، ليىل )

سابعة، القاهرة، الدار الطبعة الونظرياته املعارصة، 

 املرصية اللبنانية.

علوم االتصال واملجتمعات (. 2..2مهنا، فريال )

 ، دمشق: دار الفكر.الرقمية

دور القنوات الرياضية (. 2.99نادر، أمحد إبراهيم )

العربية املتخصصة يف تشكيل اجتاهات الشباب 

، رسالة ماجستري غري منشورة، املرصي نحو الرياضة

هرة، كلية اإلعالم، قسم اإلذاعة جامعة القا

 والتليفزيون.

املواقع الرياضية اإللكرتونية (. 2.99نشأت، هنلة حممد )

املرصية والعربية ودورها يف إمداد اجلمهور املرصي 

دراسة مسحية، رسالة دكتوراه غري  ،باملعلومات

 منشورة جامعة حلوان، كلية اآلداب، قسم اإلعالم.

، عامن: اإلعالم الريايض(. .2.9ياسني، فضل ياسني )

 دار أسامه للنرش والتوزيع.

 

Belinda Wheaton, Holly Thorpe (2016). 
Action Sports, Social Media, and New 
Technologies Towards a Research Agenda. 

Communication & Sport, Vol 5. 

http://journals.sagepub.com/action/doSearch?SeriesKey=&AllField=sports+channels&SeriesKey=coma
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2167479516638125
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2167479516638125
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 :اإلليكرتوين اإلبداعيتأثري اخلربة املعرفية واملهنية يف حتديد سامت اإلعالن 

 دراسة ميدانية عىل خمتيص ومماريس االتصال التسويقي باململكة العربية السعودية

 يارس بن عيل الشهري

املشارك، قسم اإلعالن واالتصال التسويقي، كلية اإلعالم واالتصال، جامعة اإلمام حممد بن أستاذ االتصال التسويقي 

 اإلسالميةسعود 

 هـ(42/9/4115 هـ، وقبل للنرش يف3/6/4115  )قدم للنرش يف

  

اإلبداع اإلعالين، اإلعالن اإلليكرتوين، الفكرة اإلعالنية، النص اإلعالين، التصميم اإلعالين،  الكلامت املفتاحية:

 .الوسيلة اإلعالنية

اخلربة املعرفية واملهنية يف حتديد املختصني سعت الدراسة لإلجابة عن تساؤهلا الرئيس: ما تأثري  :البحث ملخص

استبانة، عاد منها  580لسامت اإلعالن اإلليكرتوين اإلبداعي؟ واختارت عينة عشوائية طبقية، وقد ُوزعت 

%( وهي نسبة عالية. وقد كشفت النتائج أن االتفاق عاٍل جدا بني املتخصصني يف االتصال التسويقي حول 7257)

كرتوين اإلبداعي يف جماالته األربعة، وأن غالب املتوسطات العامة للمتغري التابع جاءت يف فئة سامت اإلعالن اإللي

(، وهي شواهد تؤيد االجتاه القائم عىل أن لكل جمموعة مفهوًما 1538)مهم جدا(، بام فيها متوسط املتغري الشامل )

ا لإلبداع اإلعالين، ويدعم ذلك حمدودية الفروق للمتغريات ال شخصية يف حتديد املتخصصني لسامت اإلبداع يف عامًّ

اإلعالن اإلليكرتوين. كام أكدت النتائج أن متغريات اخلربة، مل تؤثر يف حتديد سامت اإلعالن اإلليكرتوين اإلبداعي، 

إال متغري )عدد سنوات اخلربة( فقد أثر يف سامت التصميم، وأن السامت تكاملت حول حمورين، األول: اخلروج عن 

لوف يف الفكرة ومعاجلة النص هلا وتصميمها، والثاين: مناسبة اإلعالن للجمهور، من خالل مناسبة الفكرة املأ

لثقافته، ومناسبة النص الحتياجاته، ومناسبة توقيت الوسيلة حلالته املزاجية، ويتفق ذلك مع كثري من الدراسات 

 .السابقة

 هـ(4115م/5054جامعة امللك سعود، الرياض ) ،555-502ص ص  (،3، ع )(33) ، مججملة اآلداب
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Characteristics of Creative Electronic Advertising:  
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Keywords: Advertising creativity, electronic advertising, advertising idea, advertising text, advertising design, the 

advertising medium. 
Abstract. The study sought to answer the major question: What is the effect of cognitive and professional 

experience on the specialists ’determination of the characteristics of creative electronic advertising? A stratified 

random sample was chosen, and 280 questionnaires were distributed, of which (75.7%) returned, which is a high 
percentage. The results revealed that the agreement is very high among specialists regarding the characteristics of 

creative electronic advertising in its four fields, and that most of averages came in the (very important) category, 

including the average of the global variable (4.38), which is evidence that each group has a general concept of 
advertising creativity, and this is supported by the limitations of the personal variables in the specialists 

’identification of the creativity traits in electronic advertising. The results confirmed that the variables of 

experience did not affect the determination of the characteristics of the creative electronic advertisement, except 
for the number of years of experience, which affected the design features that integrated around two axes: the first 

is the deviation from the norm in the idea and the text’s treatment and design, while the second is the 

appropriateness of advertising to the audience, through the appropriateness of the idea to the audience’s culture, 
the appropriateness of the text to its needs, and the appropriateness of the medium timing to its mood. This agrees 

with many previous studies. 
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 املقدمة:

 عىل وتأثريه اإلعالن فاعلية لزيادة املستمر السعي يمثل

 باإلبداع لالهتامم الرئيس املحفز   ،املستهدف اجلمهور

 جمااًل  يمثل اإلعالن أن كام سامته،و جماالته وحتديد اإلعالين،

 هبا تتصف التي العالية للرمزية انظرً  ؛اإلبداع ملامرسة مهاًم 

 الرسالة لتقديم املتاحة املساحة أو الوقت وحمدودية رسائله،

  اإلعالنية.

 توجه من لالتصال احلديثة الرقمية البيئة عززت لقدو

 الوسائل عىل االعتامد نحو أنواعها بمختلف املنظامت

 اعمومً  التسويقية االتصالية أنشطتها يف ،اإلليكرتونية

 املتنامية الشعبية تودعم اخلصوص، وجه عىل واإلعالنية

 هذه يف اإلليكرتوين اإلعالن برز كام االجتاه، هذا الوسائل هلذه

 التي الرقمي، العامل يف التفاعلية سمة من امستفيدً  البيئة،

 مجهوره، مع املتبادل التفاعيل االتصال فرصة لإلعالن فتحت

 ا.عمومً  االتصال يف ةاخلطي الرسائل أشهر من كان أن بعد

 اإلليكرتوين، اإلعالن أمام جديدة حتديات ظهرت أنه إال

 سمعتها عىل الكاملة السيطرة احلديثة املنظامت فقد نتيجة

 املعلومات اجتاهات لتعدد انظرً  ؛عالماهتا ومحاية وصورهتا

 ،5048 )الصيفي، بمستقبلها. التنبؤ وصعوبة نرتنتاإل عىل

 -أخرى مرة- اإلعالين اإلبداع برز ذلك ضوء ويف (99ص

 األهداف حتقيق يف اإلعالن فاعلية لزيادة احللول أهم كأحد

  . وصورهتا املنظامت سمعة ومحاية التسويقية،

 تعد مل احلديثة االتصالية البيئة يف اإلعالن صناعة إن

 صناعته عنارص متتلك التي اإلعالنية، الوكاالت يف حمصورة

 التي اجلهات وتنوعت تعددت فقد فيه، اإلبداع ومؤهالت

 شكل لذلك تبًعا وتنوع حتديًدا، اإلليكرتوين اإلعالن ُتنتج

 وتدفق الشفافية ومستوى اجلهات، هلذه التنظيمية اهلياكل

 بالقوانني االلتزام مستوى وكذلك املبدعني، إىل املعلومات

  اإلعالين. لإلبداع املكون واملزيج اإلعالين، للعمل املنظمة

 املهنية بخرباهتم التسويقي االتصال تصوخم مثلوي

 اإلعالين، اإلبداع ملزيج املكونة العنارص أهم أحد واملعرفية

 اإلبداعي، اإلعالن سامت حتديد يف تأثريهم خالل من

 لمبدعنيل هموتقدير ،املجال هذا يف يتبنوهنا التي واملفاهيم

,Amabile ) يقدموهنا التي اإلبداعية اإلعالنية عاملاألو

137 - p.134 13,20،) احلديثة املفاهيم تبني ذلك من واألهم 

 اإلبداعي، اإلليكرتوين اإلعالن صناعة جمال يف واملتجددة

 كافة اإلعالنية االسرتاتيجية عنارص عىل ذلك ينعكس حيث

 .اإلعالن صناعة مؤسسات يف

 
 الدراسة: أمهية

 عام، بشكل اإلعالن أمهية من تهاأمهي الدراسة تستمد

 نجاح يف ودوره اخلصوص، وجه عىل اإلعالين اإلبداع وأمهية

 يف ذلك تجسديو التسويقية، واالتصالية اإلعالنية العملية

 جانبني:

 الدراسة هذه تستقي :النظري العلمي األول: اجلانب

 دقيق علمي تصور بناء إىل تسعى كوهنا من مهيتهاأ من جزًءا

 جمال، كل يف اإلبداع وسامت ،اإلعالين اإلبداع جماالت حول

 بيئة يف األبرز اإلليكرتوين اإلعالن جمال عىل بالتطبيق

 اجلانب يف علمية إضافة سيحقق ما وهو احلديثة، االتصال

 ا.وحمليً  اعربيً  اإلعالين اإلبداع لدراسات والنظري األكاديمي

 وواضحة شاملة نظرة تقدم مل السابقة األدبيات أن اخصوًص 

 جمال، كل يف اإلبداع سامت وال ،إلعالينا بداعاإل ملجاالت

 اإلبداعي. لإلعالن عامة سامت عند توقفت وإنام

 تصوًرا الدراسة تقدم :التطبيقي العميل الثاين: اجلانب

 نياملسوق نظر وجهة من اإلعالين اإلبداع سامت حول حمدًدا

 بيئة يف واملؤثرة الفاعلة الفئة وهي اإلعالن، صناعة ومماريس

 واقع تفسري يف ُتسهم فإهنا وبذلك اإلبداعي، اإلعالن ةصناع

 السعودية، العربية اململكة يف اإلبداعي اإلعالن صناعة

 اإلعالن صناعة يف البرشي بالعنرص املتعلق اجلانب وتصف

 تشري كام -الصناعات كافة يف– األهم العنرص وهو اإلبداعي،

 لكينيث Theory) System (General العامة النظم نظرية

   .iبولدينج

 

 الدراسة: مصطلحات

 إنتاجه تم الذي اإلعالن هو" اإلبداعي: اإلعالن .4

 الفكرة يف (Divergence) املألوف عن خارجة بطريقة

 املستهلك بحياة وارتباطه ومالئمته، واإلخراج،

(Relevance،) هادًفا معنى ويقدم (Meaningful) 

    .(8ص ،5050 رانيا، )الرشيف، "للمنتج

 الدراسة هذه يف هبا وُيقصد اإلعالين: اإلبداع جماالت .5

 اإلعالن جمال يف اإلبداع فيها يامرس التي احلقول
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 النص اإلعالنية، الفكرة أربعة: وهي اإلليكرتوين،

  اإلعالنية. الوسيلة اختيار اإلعالين، التصميم اإلعالين،

 الدراسة هذه يف هبا وُيقصد اإلبداعي: اإلعالن سامت .3

 اإلبداعي، اإلعالن هبا يوسم التي والصفات تالعالما

 اإلعالنات. من غريه وبني بينه التفريق يف وتساعد

 شبكة عرب نرشيُ  الذي اإلعالن هو اإلليكرتوين: اإلعالن .1

 فكرة، أو خدمة أو ةسلعل الرتويج هبدف ،)اإلنرتنت(

 من غريه أو تواصل شبكة أو إلكرتوين موقع عىل

-1ص ،5048 )العالق، .اإلليكرتوين النرش مساحات

13.) 

  

 السابقة والدراسات النظري اإلطار

 الصناعات من كغريها– اإلعالن صناعة واجهت

 يف تغريات من تبعها وما التقنية، التطورات حتدي -االتصالية

 مجهور تشتت :منها جديدة تاحتدي فظهرت االتصالية، البيئة

 اإلليكرتوين، اإلعالن وسائل لتعدد اتبعً  وترشذمه اإلعالن

 وسيلة، كل يف وأساليبه اإلعالن أشكال تنوع إىل باإلضافة

 هذه يف -ما حد إىل– اإلعالن تكلفة انخفاض ثل  م   من

 ما عدد ةزياد عنه نتج فقد ؛آخر   احتديً  يمثُل  وهذا الوسائل

 اإلعالنات من اإلليكرتونية الوسائل مستخدم له يتعرض

 التقليدية. ناإلعال وسائل عرب يشاهده كان عام ،ايوميً 

 وزمالؤه كوسلو يشري كام األكرب التحدي لكن

(p24 2019, Kilgour, & West Koslow,) يمكن كيف هو 

 عىل تؤثر أن التنظيمية اهليكلية والعنارص واجلامعة للفرد

 ناإلعال وسائل انتشار ظل يف اإلعالن؟ يف اإلبداعية التنمية

 اإلبداعية اإلعالنات تقييم عمليات أفضل وما اإلليكرتونية،

 .؟عليها احلكم يف االختالف إىل بالنظر

 لنظريةل األساسية االفرتاضات من الدراسة هذه نطلقتو

of Theory Componential ) لإلبداع التكاملية

Creativity) أمابيل قدمتها التي (Amabile,1983) لتفسري 

 عىل اشتملت والتي اإلعالين، اإلبداع لعملية املكون املزيج

 املحيطة البيئةو ،اإلبداع عملياتو ،اإلعالين املبدع)

 أو العامل يمثله الذي الدور من حتديًدا وتنطلق (،باملبدعني

 سامت حتديد يف (باملبدعني املحيطة البيئة) الثالث املكون

 املهنية اخلربة متثل والتي عام، بشكل اإلعالين اإلبداع

 العوامل أحد البيئات؛ هذه يف يةالبرش للكوادر واملعرفية

 أشكال بمختلف تقويضه، أو اإلبداع حتفيز يف الرئيسة

 (,p.3,4 2013, Amabile) التقويض. أشكال أو التحفيز

 املجال، هذا يف بالعاملني تتأثر لإلعالن اإلبداعية البيئة إن  

,Pratt ,2006 ) برات إليها أشار رئيسة جوانب خالل من

p.16) املحيطني لدى ومعايريه اإلبداع مفهوم يف: وتتمثل 

 ،اإلعالين واإلبداع املبدعني نحو واجتاهاهتم باملبدعني،

 للعمل املنظمة بالقوانني العاملني لك التزام إىل باإلضافة

 تدفق دعمو ،للشفافية التنظيمية اهلياكل ودعم اإلعالين،

 اإلبداع أقسام تنظيم طبيعة كذلكو ،املبدعني إىل املعلومات

 التعامل ومرونة للمبدعني، الوظيفي واالستقرار اإلعالين،

 االجتامعية والبيئة العمل، بيئة يف العاملني كل من معهم

 باملبدعني. املحيطة

 اإلبداع حتفيز يف التسويقي االتصال خمتصو سهمويُ 

 إىل التسويقية املعلومات بتدفق السامح خالل من اإلعالين،

 يف اإلجيايب بالتحدي شعورال وبث العمل، فريق أعضاء لك

 عىل والتشجيع املتنوعة، باملهارات الفريق ودعم العمل، بيئة

 وتقدير  العليا، اإلدارة قبل من اجلديدة األفكار توليد

,p.134 2013, Amabile - ) اإلبداعية وأعامهلم املبدعني

 يف واملتجددة احلديثة املفاهيم تبني ذلك من واألهم (،137

 ينعكس حيث اإلبداعي، اإلليكرتوين عالناإل صناعة جمال

 املؤسسات. يف اإلعالنية االسرتاتيجية عنارص لك عىل ذلك

 أهم من التسويقي االتصال يف نواملتخصص ُيعد   وبذلك

 هذه إدراك لتأثري انظرً  ؛اإلعالين اإلبداع تنمية عنارص

 وسامت مجهوره، عىل اإلعالن تأثري مراحل :يف املجموعة

 األهداف إطار يف عليه احلكم ومعايري داعي،اإلب اإلعالن

 أن (,p6 2012, Modig-7) موديج أكد فقد .التسويقية

 اإلبداع مفهوم حتديد يف األهم العنرص هم املختصني املهنيني

 وحتديد اإلعالين، باإلبداع املتعلقة والنامذج اإلعالين

 يف اإلعالين اإلبداع ودور اإلعالين، اإلبداع تقييم مسؤولية

 يف املستهلكني تقييم إىل باإلضافة املتبعة، االسرتاتيجية حتديد

 اإلعالنية. العملية أثناء والفاعلة املؤثرة، األمور حتديد

 ،5050 رانيا، )الرشيف، الرشيف درست وقد

 اإلعالن صناعة يف املؤثرة العوامل (422 -453ص

 العربية باململكة العاملة اإلعالن وكاالت يف اإلبداعي
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 اإلعالن لصناعة عنرصين أبرز مسح خالل من دية،السعو

 أقسام يف والعاملني اإلعالنية )الوكاالت اململكة يف اإلبداعي

 أن دراستها نتائج وأكدت بالوكاالت(؛ اإلعالين اإلبداع

 حمصلة هو (advertising Creative) اإلبداعي اإلعالن

 تباهان جذب عىل القادر النهائي واملخرج اإلبداعية، العملية

 ما عرب التجارية، العالمة جتاه تصوراته وتغيري اجلمهور

 وتتسم مألوف، غري بأسلوب تقدم ثقافية قيم من يعرضه

 وثقافة املنتج، طبيعة مع واملالءمة واحلداثة، باجلدة، رسالته

  املجتمع.

 أن دون إبداعي إعالن إىل الوصول يمكن ال أنه وأكدت

 اإلبداعي اإلعالن عىل كمفاحل إعالين، بإبداع امسبوقً  يكون

 خربة مثل: عدة، بمتغريات يرتبط ا،موضوعيً  اأمرً  عد  يُ 

 الفكرية، وخصائصهم ،وثقافتهم املجال يف العاملني

 يمتلكوهنا، التي واإلبداعية التقنية واملهارات والشخصية،

  اجلمهور. وثقافة العميل، ورأي املنتج، وطبيعة

 هذا يف العاملني سامت بعض تأثري عن الرشيف وكشفت

 ذات فروق وجدت فقد اإلعالين، اإلبداع يف باململكة املجال

 صناعة عنارص من وعدد السامت هذه بني إحصائية داللة

 محلة نسبة أن السامت هذه مقدمة يف وجاء اإلبداعي، اإلعالن

 %(،353) فقط والدكتوراه %(،6353) البكالوريوس

 املجموع من %(58) وقرابة %(،7151) بلغت الذكور ونسبة

 خربهتم تتجاوز مل منهم %(20و) سنة، األربعني دون الكيل

 دورات عىل حصل ن  م   هم فقط %(30و) سنوات، مخس

 (.518-558ص ،5050 )الرشيف، املجال يف ةتدريبي

Marwai-Al ) وجيارشي ويااملر دراسة استهدفت فيام

352-p350 2010, Jayashree, and) مزايا عىل التعرف 

 العربية اململكة يف املعلنني لدى اإلبداعية اإلعالن وسائل

 اإلعالن وكاالت يف لعاملنيل مسح خالل من السعودية،

 اإلبداع مفهوم ارتباط تأكيد إىل انتهتو الكربى، باملدن

 السابقة الدراسات امإليه أشارت سمتني بأبرز اإلعالين

 نيةاإلعال الوسائل اختيار أن وأكدت واملناسبة(، )االختالف،

 .اإلعالين اإلبداع جماالت أهم من ُيعد  

 تطور عن -كذلك– وجيارشي املراوي دراسة وكشفت

 الوسائل استخدام نحو اإلعالنية الوكاالت يف العاملني اجتاه

 الوسائل عىل االعتامد مقابل %(80) إىل وصلت بنسبة احلديثة

 الدراسة هذه كشفت كام جدواها. لضعف وذلك ؛التقليدية

 النص يف متثل اإلعالين اإلبداع جماالت من خرآ جمال عن

 بالوكاالت العاملني من %(92) ؤكدي حيث اإلعالين،

 ،إبداعية إعالنات إنتاج يف االستامالت مركزية اإلعالنية

 لإلعالنات. جتاهله وتقاوم اجلمهور انتباه تلفت

Kover, and Hackley ) وكوفر هاكيل دراسة وكانت

78-p63 2007,) الوكاالت يف العمل بيئة تأثري حللت قد 

 جمال يف اإلبداع عىل األمريكية املتحدة بالواليات اإلعالنية

 يف املبدعني لكبار معمقة مقابالت أجرت أن بعد اإلعالن،

 ،(عاما 47) خرباهتم جتاوزت ممن إعالنية( وكاالت 7)

 تحتديا تواجه اإلعالين اإلبداع عمل بيئة أن إىل انتهتو

 عمل بيئة يتطلب اإلعالين اإلبداع وأن وتنظيمية، مفاهيمية

 سياسات وشفافية اإلعالين، اإلبداع مفهوم بوضوح تتسم

  الوكالة. بقيم وااللتزام العمل،

Yoo, and Stuhfaut ,2013 ) ويو   ستولفاوت وتابع

p73) بالواليات اإلعالن صناعة جمال يف العاملني دراسة 

 من ،اإلعالنية املفاهيم تقييم استهدفت دراسة يف املتحدة،

 من اإلبداعي، اإلعالن يف املرغوبة اخلصائص حتليل خالل

 لبناء إعالنية؛ وكالة 200 يف نياملبدعو نياملامرس نظر وجهة

 أن إىل وتوصاًل  اإلعالنية، املفاهيم تقييم يف عليها عتمديُ  أداة

 تتبع حيث ا،موضوعيً  حكاًم  يكون ما االبً غ اإلبداع عىل احلكم

 متغري واملوضة ،اإلعالن صناعة يف املوضة اإلعالن وكاالت

 أن أكدت كام حرصها، يمكن ال متعددة بعوامل يتأثر )رسيع(

 عدم :هي ،اإلعالين اإلبداع تكوين يف املسامهة األبعاد أهم

 والالعقالنية. العملية، واملامرسة التقليد،

 أهم ُطرحت (,p54) 2014, Owens ينزو دراسة ويف

 مقدمتها ويف اإلعالين، اإلبداع مفاهيم يف املؤثرة العوامل

 أن الدراسة نتائج وأكدت والتقنية، االقتصادية املتغريات

 بناء طريقة عىل أث ر اإلبداعي، اإلعالن يف احلاصل التغري

 وذلك (،Model Business) باإلعالن اخلاص العمل نموذج

 جيعل والذي باملبدعني، اخلاص التفكري ألسلوب اوفقً 

 العوامل بحسب ألخرى منطقة من يتغري اإلعالين اإلبداع

 عليه. تؤثر التي والتكنولوجية واالقتصادية، الثقافية،

 مودنج فريى ،اإلبداعي اإلعالن بسامت يتعلق ما أما

(p23 2012, Modig,) قاسيُ  أن يمكن اإلعالين اإلبداع أن 
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 املألوف عن اخلروج هي: رئيسة، أبعاد ربعةأ خالل من

(Divergence،) واالرتباط (Relevance،) واحلرفية 

(Craftsmanship،) واملرح (Humor.) ستولفاوت يرى فيام 

 األبعاد أن (p81 2013, Yoo, and Stuhfaut-97) ويوو

 (،Novelty) اجلدة يف: تتمثل اإلعالين لإلبداع الرئيسة

 والفكاهة واملرح (،Impact) واألثر ،(Utility) واملنفعة

(Humor and Fun،) كاخليال أخرى سامت إىل باإلضافة 

 تندرج أن يمكن واالسرتاتيجية، والتفرد والعاطفية واالبتكار

 مجيعها اخلصائص هذه وجود ويعتمد الرئيسة، األربع حتت

 وهدفه. اإلعالن نوع عىل -األوىل بالدرجة- بعضها أو

 اإلبداع دراسات من كثري مطالعة عدب احلقيل استنتجو

 هو األول أساسيني، عدينبُ  عىل ااتفاقً  هناك أن اإلعالين

 يف مسمياته وتفاوتت املألوف، عن اخلروج أو االختالف

 ،والندرة ،والتميز ،واالبتكار ،واحلداثة ،بـ)اجلدة الدراسات

 للمستهلك، اإلعالن مناسبة فهو ،الثاين أما املألوف(، وغري

 البُعد عكس عىل موضوعي، غري نسبي أمر الثاين الُبعد نأ إال

 (.167-166ص ،5045 )احلقيل، .األول

 جماالت أن إىل السابقة الدراسات من الباحث خُلص وقد

 والنص   اإلعالنية، )الفكرة تشمل: أن ُيمكن اإلعالين اإلبداع

 اإلعالنية(، الوسيلة واختيار اإلعالين، والتصميم اإلعالين،

 اإلعالين، لإلبداع العامة السامت من جمموعة استخلص كام

 هي:

  .املألوف عن اإلعالن اختالف.4

 .مبارشة غري بطريقة اإلعالن هدف تضمن.5

 اجلمهور. ثقافةل اإلعالن مناسبة.3

  اإلعالن. حداثة.1

 اإلعالن. أصالة.2

 اإلعالن. يف اخليال.6

 .اإلعالن بساطة.7

 اإلعالن. يف املناشدة أساليب تنوع.8

 .عالناإل جاذبية.9

 .اإلعالنية الرسالة وضوح .40

 .اإلقناع عىل اإلعالن قدرة .44

 .اإلعالن تذكر سهولة .45

 .اإلعالن عنارص عرض يف التوازن .43

 .الوسيلة مجاهريية .41

  

 وتساؤالهتا: الدراسة مشكلة

 (,p134 1996, Amapile - 137) أمابيل دراسة أكدت

 متشاهبة ومعايري تعريف جمموعة لكل أن القائل الفرض

,at, Kover ) وزمالئه وكوفر دراسة انتهت وكذلك لإلبداع،

396–p391 1997, al,) اجلمهور بني اختالف هناك أن إىل 

 هذا يزال وال اإلعالن، تصميم يف اإلبداع حول واملبدعني

 فقد اإلعالين، اإلبداع دراسات يف احاًض  االفرتاض

-558ص ،5050 )الرشيف، الرشيف دراسة خُلصت

 إنتاج عىل تعمل مركب ة عملية اإلعالين اإلبداع أن إىل (518

 التي والتصورات باملفاهيم وتتأثر وخيالية، جديدة، أفكار

 املبدع، الشخص اإلبداعي: اإلعالن صناعة بعنارص حتيط

  (.3P’s) اإلبداعية والبيئة اإلبداعية، العملية

 الدراسة هذه استهدفت السابقة االفرتاضات عىل وبناءً 

 لدى اإلليكرتوين اإلبداعي اإلعالن سامت عىل ف  التعر  

 التسويقي(، )االتصال التخصص يف متشاهبة واحدة جمموعة

 املجموعة رأي يف واملهنية( )املعرفية اخلربة عوامل تأثري وفهم

 هذه متثل حيث اإلليكرتوين، اإلبداعي اإلعالن سامت حول

 اإلعالين اإلبداع جمال يف للعاملني الرئيسة الدائرة املجموعة

 .إلليكرتوينا

 

 وتساؤالهتا: الدراسة أهداف

 حتقيق عىل املسح منهج خالل من الدراسة عملت

 التالية: األهداف

ف .4  من اإلليكرتوين، اإلعالين اإلبداع جماالت عىل التعر 

 باململكة. التسويقي االتصال يف املختصني نظر وجهة

اإلليكرتوين، يف كل  اإلبداع اإلعالين سامتف عىل التعر   .5

من وجهة نظر املختصني يف االتصال جمال من جماالته، 

 التسويقي باململكة.

تأثري اخلربة املهنية واملعرفية للمختصني يف ف عىل التعر   .3

اإلعالن االتصال التسويقي عىل حتديد اإلبداع يف 

 .اإلليكرتوين
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اخلربة املهنية  العالقة بني ف عىل العوامل املؤثرة يفالتعر   .1

هم حتديدوواملعرفية للمختصني يف االتصال التسويقي 

 اإلبداع اإلعالن اإلليكرتوين. لسامت

تأثري  الرئيس: ما الدراسة إلجابة عن تساؤلا ومن ثم

اخلربة املعرفية واملهنية يف حتديد املختصني لسامت اإلعالن 

 عرب التساؤالت التالية: اإلليكرتوين اإلبداعي؟

 اإلليكرتوين؟ اإلعالن يف اإلبداع التجما ما.4

 اإلعالن فكرة يف اإلبداع سامت ما.5

 اإلليكرتوين؟

 سيناريو أو نص يف اإلبداع سامت ما.3

 اإلليكرتوين؟ اإلعالن

 اإلعالن تصميم يف اإلبداع سامت ما.1

 اإلليكرتوين؟

 اإلعالن وسيلة اختيار يف اإلبداع سامت ما.2

 اإلليكرتوين؟

 ملختيص واملهنية املعرفية اخلربة تأثري ما.6

 اإلعالن لسامت حتديدهم يف التسويقي االتصال

 متغريات مع بالتفاعل اإلبداعي اإلليكرتوين

 الشخصية؟ السامت

 

 الدراسة: منهج

 منهج إطار يف الوصفية الدراسات من الدراسة هذه ُتعد  

 واملهنية املعرفية اخلربة متغريات تأثري وصف هبدف املسح،

 ونوعها، سنواهتا، )عدد التسويقي االتصال يف للمختصني

 حتديدهم يف الدقيق( وجماهلا الكتساهبا، الرئيس واملصدر

 بعض تأثري ووصف اإلبداعي، اإلليكرتوين اإلعالن لسامت

 العالقة، تلك يف للمختصني الشخصية السامت متغريات

 اإلعالن سامت كشف يف للدراسة العام اهلدف لتحقيق

 إىل األقرب املجموعة خالل من اإلبداعي، اإلليكرتوين

 الدراسة. مشكلة يف تبني كام اإلعالن صناعة

 

 الدراسة: حدود

 املعرفية اخلربة تأثري :يف للدراسة املوضوعية احلدود تتمثل

 اإلليكرتوين اإلعالن لسامت املختصني حتديد يف واملهنية

 االتصال يف املختصني عىل هانتائج تعممو ،عياإلبدا

 التي الزمنية املرحلة يف السعودية، العربية باململكة التسويقي

  (،5054 عام من األول )الربع الدراسة بيانات فيها مُجعت

 

 والعينة: الدراسة جمتمع

 امعرفيً - التسويقي االتصال يف املتخصصون يمثل

 الدراسة، جمتمع وديةالسع العربية اململكة يف -اومهنيً 

 الباحث قام ؛املجتمع هذا عىل مُ ُتعم   نتائج إىل وللوصول

 مجيع لتمثيل الطبقية العشوائية العينة أسلوب باستخدام

 الشخصيات وكذلك املتخصصون، هبا يعمل التي اجلهات

 املمثلة اجلهات اختار ثم اإلعالن، صناعة يف واملؤثرة املستقلة

 عىل باالعتامد البسيطة، العشوائية العينة بأسلوب طبقة لكل

 ُوزعت وقد (،ii)املختصة اجلهات من توفرت التي القوائم

 وهي %(7527) نسبته ما متثل 455 منها عاد استبانة، 580

  عالية. نسبة

 الدراسة: عينة سامت

 الدراسة: لعينة الشخصية السامت (:4) رقم اجلدول

 النسبة الرتاكمية النسبة احلقيقية النسبة التكرار اجلنس

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
 72.2 72.2 72.2 153 ذكر

 100.0 27.8 27.8 59 أنثى

  100.0 100.0 212 اإلمجايل

 النسبة الرتاكمية النسبة احلقيقية النسبة التكرار العمر

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
 26.4 26.4 26.4 56 عام فأقل 52 الفئة األوىل

 58.5 32.1 32.1 68 30 - 56 الفئة الثانية

 77.8 19.3 19.3 41 32 - 34 الفئة الثالثة

 87.3 9.4 9.4 20 10 – 36 الفئة الرابعة

 92.9 5.7 5.7 12 12 - 14 الفئة اخلامسة



 ...تأثري اخلربة املعرفية واملهنية يف حتديد سامت: يارس بن عيل الشهري

 

545 

 100.0 7.1 7.1 15 فأكثر 16 الفئة السادسة

  100.0 100.0 212 اإلمجايل

 النسبة الرتاكمية النسبة احلقيقية النسبة التكرار الدخل

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
 29.7 29.7 29.7 63 فأقل ريال 2000 الفئة األوىل

 50.5 20.8 20.8 44 ريال 405000ريال إىل 2004 الفئة الثانية

 72.2 21.7 21.7 46 ريال425000ريال إىل 405004 الفئة الثالثة

 87.7 15.6 15.6 33 ريال 505000ريال إىل  425004 الفئة الرابعة

 100.0 12.3 12.3 26 ريال فأكثر 505004 الفئة اخلامسة

  100.0 100.0 212 اإلمجايل

 النسبة الرتاكمية احلقيقيةالنسبة  النسبة التكرار املستوى التعليمي

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
 9. 9. 9. 2 ثانوي فأقل

 68.9 67.9 67.9 144 جامعي

 90.1 21.2 21.2 45 ماجستري

 100.0 9.9 9.9 21 دكتوراه

  100.0 100.0 212 اإلمجايل

 

 (30 - 56) العمر فئة شكلت حني يف العينة، يف األصغر هي و)أنثى( األكرب هي )ذكر( نسبة إن إذ الدراسة، عينة سامت أبرز تتضح أعاله اجلدول من

 التعليمي املستوى حيث من أما (،%5957 بـ) املبحوثني من األكرب النسبة (فأقل ريال 2000) الدخل فئة وجاءت %(،3554بـ) املبحوثني من األكرب النسبة

 %(.6759) هي عالية نسبة جامعي نسبة فبلغت

 

 الدراسة: أداة

 الدراسة، متغريات قياس من مُتكن استبانة الباحث صمم

 اإلعالن يف اإلبداع جماالت حتديد عىل اشتملت فقد

 يف اإلبداع وسامت املتخصصني، نظر وجهة من اإلليكرتوين

 التصميم، النص، )الفكرة، األربعة املجاالت من جمال كل

 والتي واملهنية املعرفية اخلربة متغريات إىل باإلضافة الوسيلة(،

 الكتساهبا، الرئيسة واجلهة ومدهتا، اخلربة، )نوع يف متثلت

 للمبحوثني. الشخصية واملتغريات للخربة(، الدقيق واملجال

 عىل الباحث عمل فقد ،وثباهتا األداة لصدق وبالنسبة

 بتساؤالته فقط لتابعا للمتغري مؤرش (35) يف األداة تركيز

 يف انوأستاذ ،البحث مناهج يف أستاذان حكمهاو اخلمسة،

 دولية، إعالن بوكالة املحتوى ومدير ،التسويقي االتصال

 بدرجة األداة اجتازت كام (،iii)مستقل إعالين تصميم وخبري

Cornbrash's ) ألفا كرونباكس الثبات اختبار عالية؛

Alpha،) (.5) رقم اجلدول معطيات وفق      

 حمور، كل لعنارص ألفا اختبار تطبيق تم الثبات، والختبار

 يفيد وهذا املحاور، لكل (0.6) عن تزيد الدرجات وكانت

– باحلصول لباحثل ويسمح ،لالستبانة الثبات رشط بتحقق

 عىل حمور كلول ،عنرص لكل احلسايب املتوسط عىل -اإحصائيًّ 

 ألفا درجة عىل الدراسة حصلت وقد لمحور.ل كممثل حدة

 خولت الدرجة وهذه اخلمسة، للمحاور (،817.) تساوي

 متغري واستخراج شامل متوسط عىل احلصول اأيًض  لباحثل

  هلا. واحد

 الداخيل، االتساق صدق اختبار من كذلك نتج وقد 

 العام واملتوسط الواحد املحور عنارص بني ما ارتباطات وجود

 ارتباط درجات هناك وكانت ،العنارص أغلب يف حمور لكل

 ارتباطات أو نجمتني، بعالمة عالية ارتباطات منها متفاوتة،

 (9) يف ارتباطات وجود عدم أو واحدة، نجمة بعالمة متدنية

 نسبي، اتساق عىل يدل وهذا ،اعنرًص  (36) من عنارص

  ا.إحصائيًّ  ومقبول

 الدراسة: ملتغريات الداخيل( االتساق )صدق والصدق الثبات اختبارات (:5) اجلدول



 هـ(4115م/5054جامعة امللك سعود، الرياض ) (،3، ع )(33) ، مجاآلدابجملة 

 

543 

 جماالت

 اإلبداع

 اإلعالين

 الصدق
 يف اإلبداع سامت

 اإلعالنية الفكرة
 الصدق

 يف اإلبداع سامت

 اإلعالين النص
 الصدق

 يف اإلبداع سامت

 اإلعالين التصميم
 الصدق

 يف اإلبداع سامت

 الوسيلة اختيار
 الصدق

 املتغري

 الشامل
 الصدق

 **387. أ **205. 4هـ **425. 4د 041. 4ج 035. 4ب **237. 4أ

 **411. ب **232. 5هـ **371. 5د 040.- 5ج **236. 5ب **293. 5أ

 **512. ج 134. 3هـ *176. 3د 109. 3ج 090. 3ب **273. 3أ

 **450. د **242. 1هـ **272. 1د 002.- 1ج 069. 1ب 1 1أ

 1 هـ **358. 2هـ **184. 2د **212. 2ج 110. 2ب - -

 - - 1 6هـ **255. 6د **177. 6ج **269. 6ب - -

 **377. 7د 1 7ج 1 7ب - -
- - - - 

 - - - - 1 8د - - - - - -

 Cronbach's Alphaاختبار الثبات كرونباكس ألفا

.628 .625 .633 .731 .651 .817 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 اإلحصائي التحليل أساليب

 الوصفية اإلحصائية االختبارات من عدد استعامل تم

 ييل: كام واالستداللية

 الوصفية، اإلحصائية االختبارات.4

 وشملت:

 للمعلومات املئوية، والنسب التكرارات 

 املهنية. اخلربة ومتغريات الشخصية،

 واالنحراف احلسابية املتوسطات 

 حدة، عىل حمور كل لعبارات املعياري

 اختبار وكذلك للمحور، العام وللمتغري

 ترتيب الختبار (Friedman) فريدمان

 االحقً  النتائج وستقدم حمور، كل عنارص

 الدراسة هذه يف النتائج قسم يف

 االستداللية، اإلحصائية االختبارات.5

 وشملت:

 ت اختبار (test-T)، بني للمقارنة 

 أو )ذكر للجنس الشخصية املعلومات

 واملتغري الدراسة حماور كل يف أنثى(،

   الشامل.

 أنوفا اختبار (Anova)، بني للمقارنة 

 اخلربة ومتغريات الشخصية املعلومات

 واملتغري الدراسة حماور كل يف املهنية،

 الشامل.

 املزدوج أنوفا اختبار ( way-Two

Anova)، متغريات بني التفاعل لقياس 

 املتغري يف الشخصية واملعلومات اخلربة

   الشامل.

 االرتباط اختبارات ( Pearson

Correlation) الدراسة حماور بني 

 الشامل. واملتغري

 

 

 

 امليدانية: الدراسة نتائج

 واملهنية: املعرفية اخلربة

 سنواهتا: وعدد العينة ألفراد اخلربة جمال (3) جدول

نوع اخلربة يف جمال االتصال 

 التسويقي

 النسبة التكرار

Frequency Percent 

 77.8 165 خربة معرفية وخربة مهنية

 10.8 23 خربة مهنية

 11.3 24 خربة معرفية فقط

 100.0 212 اإلمجايل

عدد سنوات اخلربة يف جمال 

 االتصال التسويقي

 النسبة التكرار

Frequency Percent 

 66.5 141 سنوات فأقل 2 الفئة األوىل

 22.6 48 سنوات 40 -6 الفئة الثانية

 5.2 11 سنة 42 - 44 الفئة الثالثة

 5.7 12 سنة فأكثر 46 الفئة الرابعة

 100.0 212 اإلمجايل
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اجلهة الرئيسة الكتساب اخلربة 

جمال االتصال املهنية يف 

 التسويقي

 النسبة التكرار

Frequency Percent 

 25.9 55 رشكات صغرية

 22.2 47 وكاالت إعالن حملية

 12.3 26 وكاالت إعالن دولية

 11.8 25 قطاع حكومي

 10.8 23 رشكات كربى

 8.5 18 ال يوجد ممارسة مهنية

 7.5 16 رشكات متوسطة

 0.9 2 معاهد تدريب

 100.0 212 اإلمجايل

 املجال الدقيق للخربة
 النسبة التكرار

Frequency Percent 

ختطيط أنشطة االتصال 

 التسويقي

113 53.3 

 26.9 57 حمتوى االتصال التسويقي

التصميم رسائل االتصال 

 التسويقي

42 19.8 

 100.0 212 اإلمجايل

 %(7758) اجدً  عالية نسبة أن أعاله اجلدول يف كام الدراسة أظهرت

 االتصال تجماال يف مهنية وخربة معرفية خربة يمتلكون املبحوثني من

 من األكرب النسبة فأقل( سنوات 2) اخلربة سنوات فئة وتشكل التسويقي،

 .%(5556) بنسبة (40 إىل سنوات 6) فئة يليها ،%(6652بـ) املبحوثني

 ربةاخل الكتساب رئيسة جهات ثالث أعىل أن إىل النتائج تشري كام

 بنسبة الصغرية الرشكات هي: التسويقي االتصال جمال يف املهنية

 إعالن وكاالت ثم ،%(5555بـ) حملية إعالن وكاالت ثم ،%(5259)

 أعىل التسويقي االتصال ألنشطة ختطيط وجاء %(،4553) بنسبة دولية

 حمتوى إدارة جمال ثم %(،2353) بنسبة املهنية للخربة الدقيق املجال نسب

 االتصال رسائل تصميم اوأخريً  ،%(5659بـ) وكتابته التسويقي الاالتص

 %(.4958) بنسبة التسويقي

 

 اإلليكرتوين اإلعالين بداعاإل وسامت جماالت

 اإلليكرتوين: اإلعالين بداعاإل جماالت

 بداعاإل جماالت) األول للمحور الوصفية اإلحصاءات (:1) رقم اجلدول

 اإلليكرتوين(  اإلعالين

 املتوسط املجاالت أ
االنحراف 

 املعياري

 427. 4.84 لفكرة اإلعالنيةا 4أ

 655. 4.65 الوسيلة اإلعالنية 1أ

 571. 4.64 النص اإلعالين 5أ

 643. 4.59 التصميم اإلعالين 3أ

 39958. 4.6792 املتوسط العام )جماالت اإلبداع اإلعالين(

اختبار فريدمان 

للرتتيب 

Friedman 
Test 

Chi-
Square 

36.232 

الداللة 

اإلحصائ

 ية

.0001 

 (1567) العام املتوسط بلغ اإلعالين اإلبداع جماالت حمور حتليل يف

 ،املقياس من (2 – 1554) اجدً  مهم فئة يف يقع أنه أي درجات، 2 من

 اإلعالن يف لإلبداع األربعة املجاالت حول كبري اتفاق إىل يشري وهذا

  اإلليكرتوين.

 املبحوثني من موافقة اإلبداع جماالت أعىل أن النتائج أظهرت وقد

 املتوسطات أكرب ذلك ويعد (،1581) بمتوسط ،اإلعالنية الفكرة هو

 اإلعالنية الفكرة مركزية يؤكد ما وهو ا،عمومً  الدراسة نتائج يف احلسابية

 بمتوسط املجاالت كأقل اإلعالن التصميم وجاء ،اإلعالن صناعة يف

(1529.) 

 

 اإلعالنية الفكرة يف اإلبداع سامت

 يف اإلبداع )سامت الثاين املحور لعنارص الوصفي اإلحصاء (:2) اجلدول

 اإلعالنية( الفكرة

 املتوسط السامت ب
االنحراف 

 املعياري

 7ب
ارتباط فكرة اإلعالن 

 بثقافة املجتمع

4.65 .616 

 4ب
حداثة الفكرة 

"Newness" 

4.48 .718 

 761. 4.39 اإلعالنبساطة فكرة  6ب

 775. 4.24 أصالة الفكرة 5ب

 2ب

خروج الفكرة عن 

املألوف 

"Divergence" 

4.22 .843 

 1ب

تضمن الفكرة عىل هدف 

اإلعالن بطريقة غري 

 مبارشة

4.13 .831 

 824. 4.09 سعة اخليال يف الفكرة 3ب

 42761. 4.3127 املتوسط العام )سامت اإلبداع يف الفكرة اإلعالنية(

اختبار فريدمان 

 Friedmanللرتتيب

Test 

Chi-
Square 109.237 

الداللة 

 اإلحصائية
.0001 

 
 أن اإلعالنية الفكرة يف اإلبداع سامت حمور حتليل نتائج أظهرت

 أن إىل تشري النتيجة وهذه درجات، 2 من (1534) بلغ العام املتوسط

  .املقياس من (2 – 1554) اجدً  مهم فئة ضمن يقع املحور هذا

 اإلعالن فكرة ارتباط) هي املحور هذا يف اإلبداع سامت أعىل وكانت

 العام املتوسط من أكرب ذلك عد  ويُ  ،(1562) بمتوسط (،املجتمع بثقافة
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 بمتوسط السامت أقل الفكرة( يف اخليال )سعة كانت فيام بكثري، للمحور

(1509.) 

 املألوف عن الفكرة خروج) سمة أن إىل املحور هذا نتائج أشارتو

"Divergence") املتفق السبع السامت بني اخلامسة املرتبة يف حلت 

 ثالث للجمهور املناسبة سمة وبني بينها وحل   املبحوثني، من عليها

  وأصالتها. ،وبساطتها ،اإلعالنية الفكرة حداثة هي: سامت،

 

 اإلعالين: النص يف اإلبداع سامت

 اإلبداع )سامت الثالث حورامل لعنارص الوصفي اإلحصاء (:6) اجلدول

 اإلعالين( النص يف

 املتوسط السامت ج
االنحراف 

 املعياري

 7ج
وضوح حاجات 

 املستهلك للمنتج

4.6368 .58833 

 2ج
بساطة األلفاظ 

 املستخدمة يف اإلعالن

4.5613 .65384 

 3ج

إبراز النص اإلعالين 

لثقافة اجلمهور 

 املستهدف

4.3915 .74942 

 92858. 4.0708 املناشدةتنوع أساليب  6ج

 4ج
املعاجلة غري املبارشة 

 للفكرة اإلعالنية

4.0283 .82563 

 5ج
خروج النص اإلعالين 

 عن املألوف 

4.0236 .83434 

 1ج
حداثة األلفاظ يف 

 اإلعالن

3.8019 .94813 

 44691. 4.2163 املتوسط العام )سامت اإلبداع يف النص اإلعالين(

اختبار فريدمان 

 Friedmanللرتتيب

Test 

Chi-
Square 206.038 

الداللة 

 اإلحصائية
.0001 

 أظهرت اإلعالين النص يف اإلبداع سامت حمور بيانات حتليل ويف

 فئة يف قيمة أول وهي ،(1554) بلغ للمحور العام املتوسط أن النتائج

 (.2 – 1554 :اجدً  مهم)

 حاجات وضوح) هي املحور هذا يف اإلبداع سامت أعىل وكانت

 فهي ،السامت أقل أما ،(1563) متوسطها بلغ فقد (للمنتج املستهلك

 ضمن متوسط وهو ،(3580) ومتوسطها (اإلعالن يف األلفاظ حداثة)

 سامت ثالث أن املحور هذا معطيات يف يالحظ ومما )مهم(. الرابعة الفئة

 املناسبة بسمة مرتبطة تفاصيل وهي ا(جدً  )مهم الفئة ضمن جاءت

 مرتبطة تفاصيل وهي ،)مهم( فئة ضمن جاءت سامت وأربع للجمهور،

 املألوف. عن اخلروج بسمة كبري حد إىل

  

 

 اإلعالين التصميم يف اإلبداع سامت

 )سامت الرابع املحور لعنارص الوصفي اإلحصاء (:7) جدول

 اإلعالين( التصميم يف اإلبداع

 املتوسط العنارص د
االنحراف 

 املعياري

 51367. 4.7311 جاذبية اإلعالن 4د

 3د
وضوح الرسالة 

 اإلعالنية

4.6981 .61065 

 55597. 4.6651 سهولة تذكر اإلعالن 2د

 1د
قدرة اإلعالن عىل 

 اإلقناع

4.5472 .68334 

 5د
مناسبة املؤثرات 

 )الصوتية أو الشكلية(

4.4623 .75633 

 8د
التوازن يف عرض 

 عنارص اإلعالن

4.4575 .76232 

 76444. 4.3679 بساطة التصميم 7د

 6د
استخدام التقنيات 

 احلديثة يف اإلخراج

4.3160 .83702 

املتوسط العام )سامت اإلبداع يف التصميم 

 اإلعالين(

4.5307 .40884 

اختبار فريدمان 

 Friedmanللرتتيب

Test 

Chi-
Square 97.812 

الداللة 

 اإلحصائية
.0001 

 أن اإلعالين التصميم يف اإلبداع سامت حمور حتليل نتائج أظهرت

 متوسط أن إىل يشري وهذا درجات، 2 من (1523) بلغ العام املتوسط

 (.2 – 1554 :اجدً  )مهم فئة ضمن املحور هذا

 بمتوسط (اإلعالن جاذبية) هي املحور هذا يف السامت أعىل وكانت 

 أقل وكانت عام، بشكل الدراسة يف متوسط أعىل ثاين وهو ،(1573)

 ومتوسطها (اإلخراج يف احلديثة التقنيات استخدام) هي السامت

 ا(.جدً  )مهم فئة ضمن فهو ذلك من الرغم وعىل (1534)
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 اإلعالنية الوسيلة اختيار يف اإلبداع سامت

 اإلبداع )سامت اخلامس املحور لعنارص الوصفي اإلحصاء (:8) اجلدول

 اإلعالنية( الوسيلة اختيار يف

 املتوسط العنارص ه
 االنحراف

 املعياري

 66911. 4.6462 مجاهريية الوسيلة 6ه

 4ه

التوقيت وفق احلالة 

املزاجية للجمهور 

 املستهدف

4.5142 .64197 

 3ه

اخلروج عن املألوف يف 

توقيت بث اإلعالن 

 اإلليكرتوين

3.4811 1.11628 

 81416. 4.3443 شخصية الوسيلة 1ه

 90603. 4.2642 جتنب الزحام اإلعالين 2ه

 5ه
الوسيلة جدة 

 اإلليكرتونية

3.9717 .97317 

املتوسط العام )سامت اإلبداع يف اختيار الوسيلة 

 اإلعالنية(

4.2036 .52462 

اختبار فريدمان 

 Friedmanللرتتيب

Test 

Chi-
Square 250.646 

الداللة 

 اإلحصائية
.0001 

 بلغ اإلعالنية الوسيلة اختيار يف اإلبداع سامت حمور حتليل ويف

 الذي الوحيد العام املتوسط وهو درجات، 2 من (1550) العام املتوسط

 النصف من أكرب وهو ،(1550 - 3514 :)مهم الرابعة الفئة يف وقع

  بكثري.

 بلغ بمتوسط السامت أعىل (الوسيلة مجاهريية) سمة وجاءت

 اإلعالن بث توقيت يف املألوف عن )اخلروج سمة تحل   فيام (،1561)

 (.3518) بمتوسط امتالس كأقل اإلليكرتوين(

 

 الشامل: للمتغري الوصفي اإلحصاء (:9) رقم جدول

 املتوسط املتغري الشامل
االنحراف 

 املعياري

 أ
جماالت اإلبداع 

 اإلعالين

4.6792 .39958 

 د
سامت اإلبداع يف 

 التصميم اإلعالين

4.5307 .40884 

 ب
سامت اإلبداع يف 

 الفكرة اإلعالنية

4.3127 .42761 

 ج
اإلبداع يف سامت 

 النص اإلعالين

4.2163 .44691 

 ه

سامت اإلبداع يف 

اختيار الوسيلة 

 اإلعالنية

4.2036 .52462 

 33728. 4.3885 املتغري الشامل

اختبار فريدمان 

 Friedmanللرتتيب

Test 

Chi-
Square 250.919 

الداللة 

 اإلحصائية
.0001 

 

 بلغ فقد ،الدراسة هذه يف املحاور لكل الشامل باملتغري يتعلق وفيام

 بكثري، النصف من أكرب وهو درجات، 2 من (1538) العام املتوسط

 املعياري االنحراف بلغو (،2 – 1554 ا:جدً  )عالٍ  الفئة يف يقع حيث

 الغالبية متثل وأهنا حقيقية، الدراسة نتائج أن عىل يدل ما هوو (،05337)

    املبحوثني. من العظمى

 

 ملتغريات الدراسةاإلحصاء التحلييل 

 املتخصصني حتديد بني اإلحصائي ة الداللة ذات الُفروق

 اإلليكرتوين اإلبداعي اإلعالن لسامت التسويقي االتصال يف

 ومتغرياهتم هلم، واملهنية املعرفية اخلربة متغريات باختالف

 الشخصية:

 داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظهرت أوالً:

 املتغريات أما (،العمر) متغري إىل تعزى أن ُيمكن إحصائية

 فقد (التعليمي املستوىو الدخل،و اجلنس،) األخرى

 حتديد بني اإحصائيًّ  دالة فروق وجود االختبارات أظهرت

 اإلبداعي اإلعالن لسامت التسويقي االتصال يف املتخصصني

 عىل وهي غريها، دون اإلبداع جماالت بعض يف اإلليكرتوين

 التايل: النحو

 

 الدراسة حماور يف اجلنس متغري مقارنة

 حماور يف وأنثى ذكر بني للمقارنة TEST – T ت اختبار (:40) جدول

 الدراسة

املتغريات 

 التابعة
 اجلنس

 املتوسط العدد
االنحراف 

 املعياري

اختبار 

 ت

الداللة 

 االحصائية

N Mean Std. 
Deviation 

T - 
TEST 

Sig. (2-
tailed) 

سامت 

اإلبداع 

النص يف 

 اإلعالين

 4.1765 153 ذكر
.46110 -

2.107 

.036 
 أنثى

59 4.3196 

.39288 

 .*The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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 اإلبداع سامت حمور يف واألنثى الذكر بني اإحصائيًّ  دالة فروق توجد

 فقد (05036) إحصائية بداللة  (TEST-T) باختبار اإلعالين النص يف

 الذكور كان بينام ،(153496) عالٍ  بمتوسط هلا تقوياًم  أكثر اإلناث تكان

 (.154762) وهي أقل بمتوسط

 

 الدراسة حماور يف الدخل فئات بني مقارنة

 الدراسة حماور يف الدخل فئات بني للمقارنة ANOVA نوفاأ اختبار (:44) جدول

 فئات الدخل
جماالت اإلبداع 

 اإلعالين

سامت اإلبداع يف 

 الفكرة اإلعالنية

سامت اإلبداع يف 

 النص اإلعالين

سامت اإلبداع يف 

 التصميم اإلعالين

سامت اإلبداع يف اختيار 

 الوسيلة اإلعالنية

املتغري 

 الشامل

 ANOVA نوفاأ
F 1.580 .713 1.628 3.173 1.114 1.901 

الداللة 

 حصائيةاإل
Sig. .181 .584 .169 .015 .351 .112 

   Tukey HSDسامت اإلبداع يف التصميم اإلعالينتوكي اختبار 

 .Mean Difference (I-J) Sig الدخل الشهري

 019. *28930. فأقل ريال 5000 ريال فأكثر 20.001

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 

يف مجيع املحاور ماعدا حمور سامت اإلبداع يف التصميم اإلعالين. ( ANOVA) ا باختبارالدخل مل توجد فروق دالة إحصائيًّ من حيث املقارنة بني فئات 

 505004وكانت النتيجة أن الفرق جاء ما بني ) ،ملحور سامت اإلبداع يف التصميم اإلعالين (TUKEY) اختبار توكي استعمل الباحث ،وملعرفة مكمن الفرق

 (.05049(، وبداللة إحصائية )05589فأقل( بفارق )ريال  2000ريال فأكثر و

 

 مقارنة بني املستوى التعليمي يف حماور الدراسة

 الدراسة حماور يف التعليمي املستوى بني للمقارنة ANOVA نوفاأ اختبار (:45) جدول

 املستوى التعليمي
جماالت اإلبداع 

 اإلعالين

سامت اإلبداع يف 

 الفكرة اإلعالنية

سامت اإلبداع يف 

 النص اإلعالين

سامت اإلبداع يف 

 التصميم اإلعالين

سامت اإلبداع يف اختيار 

 الوسيلة اإلعالنية

املتغري 

 الشامل

 ANOVA نوفاأ
F 

1.168 
2.756 .373 

1.622 1.077 1.267 

الداللة 

 حصائيةاإل
Sig. .323 .043 

.773 .185 

.360 .287 

  Tukey HSDمعايري اإلبداع يف الفكرة اإلعالنيةتوكي اختبار 

 .Mean Difference (I-J) Sig املستوى التعليمي

 056. 18353. جامعي ماجستري

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 

 الفكرة يف اإلبداع معايري حمور ماعدا املحاور مجيع يف (ANOVA) باختبار اإحصائيًّ  دالة فروق توجد ال ،التعليمية املستويات بني املقارنة حيث من

 بني ما جاء الفرق أن النتيجة وكانت ،اإلعالنية الفكرة يف اإلبداع معايري ملحور (TUKEY) توكي اختبار الباحث استعمل فقد الفرق مكمن وملعرفة اإلعالنية.

 (.05026) إحصائية وبداللة (،05483) بفارق (وجامعي )ماجستري

 

ثانيًا: أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ُيمكن أن تعزى إىل ثالثة من متغريات اخلربة املعرفية واملهنية، هي: 

عدد سنوات (، أما متغري )للخربةنوع اخلربة يف جمال االتصال التسويقي، واجلهة الرئيسة الكتساب اخلربة املهنية، واملجال الدقيق )

ا بني حتديد املتخصصني يف االتصال فقد أظهرت االختبارات وجود فروق دالة إحصائيًّ  ،(اخلربة يف جمال االتصال التسويقي

 التسويقي لسامت اإلعالن اإلبداعي اإلليكرتوين يف بعض جماالت اإلبداع دون غريها، وهي عىل النحو التايل:

  



 ...تأثري اخلربة املعرفية واملهنية يف حتديد سامت: يارس بن عيل الشهري

 

548 

 سنوات اخلربة يف جمال االتصال التسويقي يف حماور الدراسة مقارنة بني عدد

 الدراسة حماور يف التسويقي االتصال جمال يف اخلربة سنوات عدد بني للمقارنة ANOVA نوفاأ اختبار (:43) رقم جدول

عدد سنوات اخلربة يف جمال االتصال 

 التسويقي

جماالت 

اإلبداع 

 اإلعالين

معايري اإلبداع يف 

 اإلعالنيةالفكرة 

سامت اإلبداع يف 

 النص اإلعالين

سامت اإلبداع يف 

 التصميم اإلعالين

سامت اإلبداع يف 

اختيار الوسيلة 

 اإلعالنية

املتغري 

 الشامل

 ANOVA نوفاأ
F 

1.585 .293 1.197 3.098 .256 .962 

 Sig. .194 .831 .312 .028 .857 .412 حصائيةالداللة اإل

  Tukey HSDيف التصميم اإلعالين توكي اختبار سامت اإلبداع

 .Mean Difference (I-J) Sig عدد سنوات اخلربة يف جمال االتصال التسويقي

 034. *33112. سنة فأكثر 16 سنوات فأقل 5

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 التصميم يف اإلبداع سامت حمور ماعدا ،املحاور مجيع يف (ANOVA) باختبار يًّاإحصائ دالة فروق توجد ال ،اخلربة سنوات عدد بني املقارنة حيث من

 2) بني ما جاء الفرق أن النتيجة وكانت ،اإلعالين التصميم يف اإلبداع لسامت (TUKEY) توكي اختبار الباحثة استعملت ،الفرق مكمن وملعرفة ،اإلعالين

 (.05031) إحصائية وبداللة (،05334) بفارق (فأكثر سنة 46و فأقل سنوات

قد حتقق التوزيع ف مجاالت والسامت،الربط التسلسيل لل من خالل PATH ANALYSIS)) تحليل اجتاه العالقة التأثرييةوب

الفكرة ، اختيار الوسيلة اإلعالنية، التصميم اإلعالين، النص اإلعالينسامت اإلبداع اإلعالين يف جماالته األربعة )الطبيعي ل

 (، كام يف الشكل التايل:اإلعالنية

 التأثريية العالقات يوضح شكل

 
 

 النتائج: مناقشة

 ومعايري   اتعريفً  جمموعة لكل أن من الدراسة انطلقت

 املجموعة دراسة إىل وعمدت اإلعالين، لإلبداع متشاهبة

 وفق اإلعالين اإلبداع صناعة عنارص مع تفاعال األكثر

 االتصال يف املتخصصني فئة وهي ؛لإلبداع التكاملية النظرية

 اإلبداع )جماالت اخلمسة املحاور أن إىل وانتهت التسويقي،

 اإلليكرتوين اإلعالين اإلبداع وسامت اإلليكرتوين، اإلعالين

 مع ومتسقة البعض، بعضها مع متسقة األربعة( جماالته يف

 بني اإلحصائية االرتباطات يف ذلك ظهر فقد الشامل، املتغري

Pearson ) بريسون معامل باستخدام الدراسة متغريات

Correlation)، أمابايل طرحته ما مع هذا ويتفق 

(Amabile,1983) لإلبداع التكاملية النظرية يف 

(Creativity of Theory Componential) اإلبداع أن 

 املبدع وخربات مهارات) ثالثة مكونات من مزيج اإلعالين

 املحيطة االجتامعية والبيئة اإلبداع، وعمليات اإلعالين،
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 التسويقي االتصال يف املتخصصني تشمل التي باملبدعني،

 .(اإلعالين واإلبداع املبدعني نحو واجتاهاهتم

 

 بريسون معامل باستخدام الدراسة متغريات بني اإلحصائية االرتباطات

 املحاور

معايري 

اإلبداع يف 

الفكرة 

 اإلعالنية

سامت 

اإلبداع 

يف النص 

 اإلعالين

سامت 

اإلبداع يف 

التصميم 

 اإلعالين

سامت 

اإلبداع يف 

اختيار 

الوسيلة 

 اإلعالنية

املتغري 

 الشامل

جماالت 

اإلبداع 

 اإلعالين

.393** .338** .577** .387** .686** 

معايري 

اإلبداع يف 

الفكرة 

 اإلعالنية

 .647** .560** .411** .782** 

سامت 

اإلبداع يف 

النص 

 اإلعالين

  .528** .512** .796** 

سامت 

اإلبداع يف 

التصميم 

 اإلعالين

   .450** .801** 

سامت 

اإلبداع يف 

اختيار 

الوسيلة 

 اإلعالنية

    .752** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 ؛الداخيل االتساق تطبيق عند النتيجة هذه تأكدت وقد

 بعالمة وقوية إجيابية االرتباط حاالت كل جاءت لذا

 يف املتخصصني بني اجدً  ًياعال ااتفاقً  يعنى ما وهو نجمتني،

 اإلليكرتوين اإلعالن سامت حول التسويقي االتصال

 ،والتصميم ،والنص ،)الفكرة األربعة جماالته يف اإلبداعي

 أن (,Modig 2012) مودنق دراسة تؤكده ما وهو ،والوسيلة(

 اإلبداع مفهوم حتديد يف األهم العنرص هم املختصني املهنيني

 االسرتاتيجية اختيار يف هرادوأو هتقييم ونامذج اإلعالين

 املتبعة.

 أغلب أن إىل للدراسة الرئيسة املعطيات تشري كام

 التي اجدً  مهم فئة يف جاءت التابع للمتغري العامة املتوسطات

 بني ما وتراوحت (2 إىل 1:54 )من املقياس عىل تقع

 الشامل املتغري متوسط ذلك يف بام (،156795 إىل 1:5036)

 العامة النتيجة تؤيد شواهد وهي (،1538) بلغ الذي

 جمموعة لكل أن عىل القائم جتاهاال كذلك وتؤيد للدراسة،

 من -اأيًض – ذلك تأكد وقد اإلعالين، لإلبداع اعامًّ  امفهومً 

 لسامت املتخصصني حتديد يف اإلحصائية الفروق حمدودية

 ا،مطلقً  العمر متغري يؤثر لمف اإلليكرتوين، اإلعالن يف اإلبداع

 اإلناث، لصالح النص سامت يف إال اجلنس متغري يؤثر ومل

 فأكثر( 505004) لصالح فقط التصميم سامت يف لوالدخ

 يف إال يؤثر مل التعليمي املستوى وكذلك فأقل(، 2000و)

  وجامعي(. )ماجستري لصالح اإلعالنية الفكرة سامت

 متغريات أن هو الدراسة نتائج يف األهم الشاهد ولعل

 االتصال جمال يف للمتخصصني واملهنية( )املعرفية اخلربة

 سنوات عدد اخلربة، )نوع متغريات أربعة يوه التسويقي،

 الدقيق واملجال املهنية، اخلربة الكتساب الرئيسة اجلهة اخلربة،

 اإلليكرتوين اإلعالن سامت حتديد يف تؤثر مل للخربة(؛

 التصميم سامت مع ،اخلربة( سنوات )عدد متغري إال اإلبداعي

 ويرى ،فأكثر( سنة 46و فأقل سنوات 2) فئتي لصالح

 املهنية اخلربات يف الكبري للتقارب يعود ذلك أن حثالبا

 دراسة أكدته ما وهو- الدراسة نتائج أظهرت كام واملعرفية.

 إىل الوصول يمكن ال أنه -(5050 رانيا، )الرشيف، الرشيف

 ذلك وأن إعالين، بإبداع امسبوقً  يكون أن دون إبداعي إعالن

 املجال يف ملنيالعا خربة :داخليا ومنها عدة، بمتغريات يرتبط

 واملهارات والشخصية، الفكرية، وخصائصهم ،وثقافتهم

 يمتلكوهنا. التي واإلبداعية التقنية

 للسامت مؤيدة الدراسة هلذه العامة النتيجة جاءت كام

 سامت حول السابقة الدراسات إليها خُلصت التي العامة

 دقيق بتحديد زتمتي   الدراسة هذه أن إال اإلبداعي، اإلعالن

 النص، )الفكرة، اإلليكرتوين اإلعالن يف اإلبداع جاالتمل

 كل يف اإلبداع سامت حتديد ثم ومن الوسيلة(، التصميم،

 بلغ اجدً  عالٍ  متوسطب املتخصصون واتفق حدة، عىل جمال

 املتوسط جاء وكذلك األربعة، املجاالت أمهية عىل ؛(1567)

 يف النتيجة هذه وتتفق (،اجدً  مهم) بدرجة جمال لكل العام
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 اإلعالنية الوسيلة اختيار يف اإلبداع جمال عىل التأكيد جانب

and Marwai-Al ) وزميله املروعي دراسة نتائج مع

2010 Jayashree,) جماالت أهم من اإلعالنية الوسائل أن يف 

 بني املقارنة نتيجة تطور املجال هذا أنو اإلعالين، اإلبداع

 تتفق وكذلك لإلعالن، والتقليدية حلديثةا الوسائل استخدام

 اإلعالين اإلبداع جماالت من أخر جمال عىل التأكيد جانب يف

 العملية يف االستامالت مركزيةو اإلعالين، النص يف متثل

 جتاهله وتقاوم اجلمهور انتباه لفتت التي بداعيةاإل

 لإلعالنات.

 ياإلبداع اإلليكرتوين اإلعالن سامت أبرز إىل وبالنظر

 يف السامت هلذه العام املفهوم فإن املتخصصون؛ حددها التي

 األوىل: رئيستن، سمتني حول يتمحور األربعة املجاالت

 ،وتصميمها هلا النص ومعاجلة الفكرة يف املألوف عن اخلروج

 الفكرة مناسبة خالل من ،للجمهور اإلعالن مناسبة والثانية:

 الوسيلة توقيت سبةومنا الحتياجاته، النص ومناسبة لثقافته،

 كدراسة الدراسات، من كثري مع ذلك ويتفق املزاجية، حلالته

 املألوف عن اخلروج   عد   فقد (,Modig 2012) مودنق

(Divergence،) واالرتباط (Relevance) األبعاد أهم من 

 ودراسة خالهلا، من اإلعالين اإلبداع يقاس أن يمكن التي

 ااتفاقً  هناك أن استنتج فقد  (5045 عبداهلل، )احلقيل، احلقيل

 ،املألوف عن اخلروج أو االختالف مها: أساسيني، بعدين عىل

 للمستهلك. اإلعالن ومناسبة

 النتائج فتشري اإلعالين؛ اإلبداع بمجاالت يتعلق ما أما

 اإلعالن يف لإلبداع األربعة املجاالت حول كبري اتفاق إىل

 اإلعالين، صوالن اإلعالنية، الفكرة وهي ،اإلليكرتوين

 عام بمتوسط اإلعالنية الوسيلة واختيار اإلعالين، والتصميم

 متوسط بلغ فيام (،6851) جًدا عالية درجة بلغ للمحور

 يف احلسابية املتوسطات أكرب وهو ،(1581) اإلعالنية الفكرة

 اإلعالنية الفكرة مركزية النتيجة هذه وتؤكد الدراسة، نتائج

 إليه انتهت ما مع النتيجة هذه وتتفق ،اإلعالن صناعة يف

Stuhfaut ) ويو   ستولفاوتو (,Modig 2012) مودنق دراستا

2013 Yoo, and.) 

 الديموغرافية ملتغرياتا نتائج تظهرأ فقد أخرًياو

 جمال به يتسم الذي الواقع يعكس همبين اتفاوتً  لمبحوثنيل

 بالنسبة املجال كحداثة اململكة، يف اإلعالن صناعة

 كام املرأة، خاصة واملهني، املعريف املستوى عىل سعودينيلل

 عمر ارتفع كلام املئوية النسب انخفاض النتائج ُتظهر

 وهي التعليمي، واملستوى الدخل وكذلك املبحوثني،

 ويف ،باململكة العمل سوق يف ُيلحظ ما مع تتوافق معطيات

 املهنية اخلربة متغريات نتائج أظهرت النتيجة هذه سياق

 حداثة كذلك تؤكد اتمؤرش التسويقي االتصال يف املعرفيةو

 األخرى، االتصال جماالت من بغريه مقارنة اململكة يف املجال

 تيفئ من %(4589) املبحوثني من األكرب النسبة كون منها

 إىل سنوات 6)و فأقل( سنوات 2) اخلربة سنوات اخلربة

 الرشيف دراسة إليه انتهت ما مع النتائج هذه وتتفق ،(40

 (.5050 رانيا، )الرشيف،

 

 التوصيات:

 لإلعالن السامت من قائمة الدراسة هذه قدمت .4

 الدراسة، حددهتا أربعة جماالت يف اإلبداعي اإلليكرتوين

 التي النادرة الدراسات من أهنا الدراسة هذه وتفرتض

 ثم ومن اإلعالين، اإلبداع ملجاالت تفصياًل  قدمت

 وعليه املجاالت، من جمال كل يف السامت أبرز حددت

 عىل تركز التي الدراسات من بمزيد الدراسة هذه تويص

 من نوع يف اإلعالين، اإلبداع جماالت من حمدد جمال

 متلك التي الفئات من ملجتمع اإلعالنية، الوسائل

 اإلعالين. لإلبداع امفهومً 

 حددها التي للسامت عام مفهوم إىل الدراسة خُلصت .5

 لإلبداع األربعة املجاالت يف التسويقي االتصال خمتصو

 اخلروج حول السامت ومتحورت اإلليكرتوين؛ اإلعالين

 وتقرتح للجمهور، اإلعالن ومناسبة املألوف، عن

 دراسات يف السمتني هاتني عمق إىل التوجه الدراسة

 منهام. لكل وأدق أكثر اصيلتف إىل للوصول الحقة،

 املتغريات لبعض جزئي تأثري عن الدراسة كشفت .3

 املتخصصني حتديد يف  اخلربة سنوات ومتغري الشخصية

 حمددة، جماالت يف اإلبداعي اإلليكرتوين اإلعالن لسامت

 فئة عىل الحقة دراسات يف بالرتكيز الدراسة تويص ولذا

   املستقلة. العوامل وتوسيع املبدعني

 اإلعالن سامت  دراسة عىل الدراسة قترصتا .1

 االتصال يف املختصني لدى اإلبداعي اإلليكرتوين
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 املرئي اإلعالن دراسة الباحث ويقرتح التسويقي،

 املجموعة، هذه لدى املطبوع وكذلك اإلبداعي

 اإلعالن. أشكال كافة بني املشرتكة السامت إىل للوصول

 املختصني بني ادً ج عالٍ  اتفاق إىل الدراسة نتائج أشارت .2

 اإلليكرتوين اإلعالن سامت حول التسويقي االتصال يف

 يف أخرى فئات بدراسة الدراسة تويص لذا اإلبداعي،

 اإلعالن سامت عىل للتعرف لإلعالن، املتلقني مقدمتها

 والعوامل نظرهم، وجهة من اإلبداعي اإلليكرتوين

 ذلك. يف املؤثرة

 ورشكات عالنيةاإل الوكاالت بتوظيف الدراسة تويص .6

 يف اإلليكرتوين إلعالينا اإلبداع لسامت الرقمي التسويق

 اقتصار وعدم الدراسة، حددهتا التي ربعةاأل هجماالت

 أن وتقرتح األخرى، املجاالت دون جمال عىل الرتكيز

 .الفنية األقسام وهيكلة اإلنتاج خطة يف ذلك ُيدرج  

 عموًما اإلعالين املجال يف املبدعني الدراسة تويص كام .7

 األربعة، املجاالت عىل اإلبداعية مهاراهتم تصنيف إىل

 التدريب خالل من متيزهم، جمال يف مهاراهتم ورفع

 عىل حتتوي التي اإلبداعية، العمل فرق يف واملشاركة

 كافة. األربعة املجاالت من أعضاء

تقرتح الدراسة عىل اجلهات املحلية، التي متنح اجلوائز  .8

وكذلك جوائز اإلبداع عموًما؛ أن اخلاصة باإلعالن، 

ُتدرج هذه املجاالت األربعة التي حددهتا الدراسة يف 

جوائزها، وذلك لتحفيز صناعة اإلعالن باململكة 

 ودعمها.

يف  مركزية الفكرة اإلعالنيةأظهرت نتائج الدراسة  .9

، وعالقة اإلبداع فيها بام يليها من صناعة اإلعالن

هات املنتجة لإلعالن عمليات، لذا تويص الدراسة اجل

اإلليكرتوين؛ بالعناية بمرحلة إبداع الفكرة اإلعالنية 

وعملياهتا، واستقطاب املبدعني لألفكار اإلعالنية، 

وتأهليهم املستمر، وتنظيم خطوات إنتاج اإلعالن 

 اإلليكرتوين بناء عىل ذلك. 
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i-  نظرية النظم العامةGeneral System Theory  ثــكينيالتي قدمها 

 ..4926 معا Kenneth Boulding)) دينجــبول

ii-  تم االعتامد عىل القوائم املتاحة لدى مجعية التسويق وجائزة رواد

التسويق لالختيار العشوائي من وكاالت اإلعالن ورشكات التسويق 

واالعتامد عىل قوائم الرشكات الصادرة عن جملس الغرف  ،رقميال

التجارية، وقوائم املؤسسات احلكومية واالجتامعية الصادرة عن 

والتنمية االجتامعية(، ، املوارد البرشيةو الوزارات املعنية )التخطيط،

 برشط وجود إدارة تسويق يعمل هبا املختصون.

جتميع املؤسسات التي تقدم املعرفة املتخصصة يف قائمة وشاركت مجيعها 

بالعينة. وأعدت قائمة بالشخصيات املستقلة )املحرتفة(، بلغت 48 

شخصية، وتم االختيار منها عشوائيً ا، و استُ خدام أسلوب العينة 

العشوائية الطبقية لتمثيل مجيع اجلهات التي يعمل هبا املتخصصون، 

وكذلك الشخصيات املستقلة واملؤثرة يف صناعة اإلعالن، واختيار 

 اجلهات املمثلة لكل طبقة بأسلوب العينة العشوائية البسيطة.

iii- الرشيف،  أ.د حممد احليزان، أ.د إياد النسور، د. أمحد سمري، د. رانيا

 أ. مساعد الشهري، أ. يوسف اهلمييل.
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 :االستثامر يف أسواق املال

 دراسة تطبيقية عىل بورصة الكويت

 أنور عبدالوهاب مساعد اجلزاف

 الكويت ،حمافظة العاصمة باحث مستقل،  دكتوراه يف علوم اإلعالم واالتصال،
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 .املستثمر، بورصة، األثر، اخلرب االقتصادي، اخلرب السيايس، االّتاه الكلامت املفتاحية:

اهات املستثمرين نحو أثر اخلربين السيايس واالقتصادي يف  :البحث ملخص ف عىل اّتج راسة إىل التعرج هدفت الدج

ف عىل مصادر املعلومات التي يعتمد عليها املستثمرون وسائل اإلعالم الكويتية عىل قرار ات االستثامر لدهيم، والتعرج

ف عىل التوجه االستثامري للمستثمرين يف بورصة  الختاذ القرار االستثامري يف بورصة الكويت، وكذلك التعرج

راسة متكون من ) راسة منهج املسح، وجمتمع الدج مديرو حمافظ  ( مدير، وهم222الكويت، وقد استخدمت الدج

الصناديق االستثامرية يف بورصة الكويت. وقد أظهرت النتائج أنج تأثري األخبار السياسية واالقتصادية عىل قرارات 

%( ووجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات العيجنة 9999االستثامر يف بورصة الكويت جاءت بأمهية نسبتها )

ت االستثامر لدى املستثمرين، تعزى ملتغريج املستوى التعليمي لصالح محلة مؤهل لألخبار االقتصادية املؤثرة عىل قرارا
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News on Investment Decisions in Stock Markets: 
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Abstract. The study aims at identifying investors’ attitudes towards the impact of political and economic media 

news on investing decisions, as well as the information sources they depend on when taking decisions to invest, 
and their investment attitudes in the Kuwait stock market. The study used the survey method, and the study society 

consisted of two hundred (200) investment portfolio and fund managers in the Kuwait Stock Market. Findings 

show that the importance of the effect of political and economic news on investment decisions in Kuwait stock 
markets reached 79.9%. According to the sample, there statistical differences in the economic news affecting 

investors' investment decisions, which are attributed to the level of educational variable in favor for the holders of 

university degree. 
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 مة:مقدج 

سهم يف تنمية وتشجيع االدخار ت   جوهرية   للبورصة آثار  

خرات وتوجيه املدج  ،عن طريق االستثامر يف األوراق املالية

ترقية البورصات يف منطقة  وإنج "خلدمة االقتصاد القومي.

السوق الكويتي خاصة إىل مكانة  اخلليج العريب عامة ويف

ينعكس بالتأكيد باإلجياب عىل ثقة  ،ئةاألسواق الناش

املستثمرين األجانب بالوضع االقتصادي وتوجيه حمافظهم 

الكويت تزامنت  ، ويف(2: 2018)السلمي،"االستثامرية إليها

ات كثرية يأ ي يف مقدمتها مرحلة التعايف مع أحداث ومتغريج 

ل احلكومي الترشيعي من خالل سن قوانني جديدة التدخج 

ذلك تزامن مع  أنج  إالج  .كل التنظيمي لسوق املاللتعديل اهلي

د األوضاع ت إىل ب طء التعايف وتعقج عوامل أخرى أدج 

اجليوسياسية، واهنيارات أسعار النفط املصدر الرئيس 

إليرادات الكويت ودول منطقة اخلليج، وفرضت تلك 

ة؛ األوضاع عىل احلكومة اختاذ إجراءات هبدف إجراء  عدج

السياسات املالية واالقتصادية ليكون بيئة تغيريات كبرية يف 

وجود  نج فإوبال شك  حاضنة لالستثامرات املحلية واألجنبية،

سوق مال وبورصة جاذبة لألموال والرشكات املحلية 

والعائلية واحلكومية سريفع من مستوى مسامهة القطاع 

 .اخلاص يف الناتج املحىل اإلمجايل واالقتصاد القومي

قة بتغطية نشاطات االستثامر عالمية املتعلج عد الوسائل اإلت  

الة لنقل األفكار االقتصادي الركيزة األساسية أو األداة الفعج 

إىل املستثمرين  كافة واملنافع والفوائد اخلاصة بتلك النشاطات

نجاز املستهدفني، وذلك يف الظروف واألوقات املالئمة إل

  أهدافهم ومساعدهتم عىل اختاذ القرارات الرشيدة.

ا تلعب وسائل اإلعالم " بعد ازدياد ثقل دوًرا مركزيًّ

احلياة االقتصادية يف جممل احلياة العامة، ويتمحور دورها يف 

إشباع احلاجات للرشائح املختلفة املعنية 

( متابعة وسائل اإلعالم 20،ص2017.)الرشيف ،"باالقتصاد

أهم  حدأ دعوما تتناقله من أخبار سياسية أو اقتصادية ي  

سارات ذات االرتباط الوثيق بمجال املهتمني باالستثامر يف امل

د حيث تتطلب ممارسة النشاط االقتصادي التزوج  ،أسواق املال

ا للطبيعة احلركية نظرً  ؛بشكل مستمروالبيانات باملعلومات 

 ،ات املستمرة التي تطرأ عليهاللنشاط االقتصادي واملتغريج 

هاهتم االستثامرية التي  من شأهنا أن تساعد املستثمرين يف  توجج

 .يف أسواق املال

 

راسة:  مشكلة الدج

من خالل السياق التارخيي لدراسة العالقة الرتابطية بني 

ومن  ،وأثر ذلك عىل حركة أسواق املال ،السياسية واالقتصاد

منطلق اجلدلية القائمة حول مؤثرات األخبار املنشورة عرب 

هات ا ملستثمرين يف أسواق وسائل اإلعالم وإسهاماهتا يف توجج

املال وكيف يتفاعل املستثمرون مع األخبار السياسية 

واالقتصادية؟ ظل هذا السؤال يف صلب جدول أعامل 

صة باجلمع بني علوم اإلعالم البحوث املرتابطة واملتخصج 

 فعىل مدى فرتة طويلة ،واالقتصاد عىل مدى عقود عديدة

ل كبري خالل ازداد حجم األخبار املالية واالقتصادية بشك

 :مثل ،كام أدى ظهور وكاالت األنباء .العرشين عاًما املاضية

راسات  ،وموديز ،وبلومربج ،رويرتز" ومراكز الدج

إىل زيادة كبرية  "وتطبيقات التواصل االجتامعي ،االقتصادية

 ويف السياق، يف الرسعة التي تنتقل هبا األخبار عرب العامل

عىل سلوك املستثمرين ت دراسة تأثري األخبار ظلج "نفسه،

 Fraiberger et) "وأسعار األصول مهمة معقدة وصعبة

al.,2018,p.2  راسات ذات االرتباط التي (. وأظهرت الدج

نربة األخبار  استخدمت تصميامت عىل مستوى التجميع أنج 

 االقتصادية والسياسية تؤثر عىل ثقة املستهلك واملستثمر

(Boukes et al.,2019,p.1) ،ضح أنج ذلك يتج  ومن خالل 

واجهت  ،2008وسائل اإلعالم خالل األزمة املالية يف عام "

انتقادات شديدة بسبب إفراطها املبالغ يف تقديرات الوضع 

وحاولت من خالل بثها لكثري  ،االقتصادي لألسواق املالية

من األخبار السياسية ختفيف الضغط عليها من جانب 

 اهتامماهتم لقضايا املستثمرين يف األسواق املالية وتغريج 

 .(Dalen,et al.,2019,p.82 )"أخرى

فاألخبار واملعلومات السياسية واالقتصادية املنشورة يف 

ر عىل توجه املعنيني بالقرار وسائل اإلعالم من املمكن أن تؤثج 

االستثامري يف بورصة الكويت وأسواق منطقة اخلليج، وقد 

واألوضاع  يع العريب،الحظنا أثر اخلرب السيايس أثناء فرتة الرب

اجليوسياسية بمنطقة  دول اخلليج بشكل عام، واالحتقان 

وانخفاض أسعار النفط  ،السيايس املستمر بدولة الكويت
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هات األنظمة والتغريج   يف موازين القوى السياسية وتوجج

كل هذه العوامل   ،احلاكمة حيال خمتلف القضايا املعارصة

لبورصة الكويت ساعدت عىل ضغط املؤرشات الرئيسة 

ملستثمرين املحليني واألجانب خسائر اد وأسواق املنطقة مما كبج 

إذ تعد وسائل اإلعالم بام فيها التقليدية واحلديثة من " مجة ،

الوسائل واألدوات املؤثرة يف نقل وإيصال املعلومات إىل 

فيهم املتعاملون يف البورصة وأصحاب  نمستخدميها بم

)كاسب "ومات سياسية أم اقتصاديةسواء كانت املعل ،القرار

 (.218،ص2222،

قرارات االستثامر يف  الرغم من أنج أنجه ب الباحث ويرى 

األسواق املالية تتأثر بالقوى اخلارجية مثل العوامل 

وهياكل السياسات التي تعتمدها احلكومات  ،االقتصادية

اذها يف هناية املطاف من قبل اختج  إال أنج  ،والقطاع اخلاص

رة بني املعرفة مرين يعتمد عىل فهمهم للعالقة املتجذج املستث

وبني مسارات  ،بالقضايا املالية الشخصية والسلوك املايل

وهي من  ،القضايا السياسية وتطويع ذلك عىل االقتصاد العام

 املعضالت الكربى التي تواجه املستثمرين يف أسواق املال.

م خالل وسائل اإلعال أنج  يرى الباحث، وبناًء عىل ذلك

نت من ختطي دورها كوسيلة لنقل اخلرب السنوات األخرية متكج 

ال يف االقتصاد عىل مستوى واملعلومة إىل أداة تؤثر بشكل فعج 

اه العديد من القرارات االستثامرية، حيث  اّتج الدولة، وتغريج 

أصبحت األخبار واملعلومات الواردة يف وسائل اإلعالم 

خذون قرار ين ممن يتج بمنزلة مرجع لكثري من املستثمر

نرش عىل صفحات اجلرائد من أخبار أو االستثامر بناًء عىل ما ي  

، خاصة وأنج اإلعالم "معلومات أو ترسيبات عن الرشكات

ووسائله جزء ال ينفصل عن احلياة العامة بشقيها السيايس 

واالقتصادي، ومن ثم، يتأثجر األفراد بام ي كتب وما تعاجله 

 (.21، ص2249، جلزافاا وإجياًبا )وسائل اإلعالم سلبً 

 

راسة يف السؤال تتج ، ومن خالل ذلك ضح إشكالية الدج

 يناهات املستثمرين نحو أثر اخلربالرئيس وهو ما اّتج 

السيايس واالقتصادي يف وسائل اإلعالم عىل قراراهتم 

 االستثامرية يف بورصة الكويت؟

 

 

راسة:  تساؤالت الدج

)مدراء املحافظ  ستثمرينللم هات االستثامريةالتوجج  ما -4

 يف بورصة الكويت؟ والصناديق االستثامرية(

املستثمرون ا هبالتي يسرتشد  املعلومات مصادرما  -2

ألخذ  (االستثامرية والصناديق مدراء املحافظ)

 قة باالستثامر يف بورصة الكويت؟املتعلج املعلومات 

اهات املستثمرين )مدراء املحافظ والصناديق  -2 ما اّتج

أثر اخلرب السيايس عىل قرارات رية( نحو االستثام

 االستثامر يف بورصة الكويت؟

)مدراء املحافظ والصناديق  اهات املستثمرينما اّتج   -1

نحو أثر اخلرب االقتصادي عىل قرار  االستثامرية(

 االستثامر يف بورصة الكويت؟

 

راسة: وضفر  الدج

اهات املستثمرين نحو أثر  نيب ةيتوجد عالقة ارتباط - اّتج

عىل قرارات االستثامر  ةيواالقتصاد ةياسياألخبار الس

ه الت عزى لطبيعة  ،يف بورصة الكويت  االستثامري.توجُّ

 األخبارتوجد فروق ذات داللة إحصائية ألثر  -

لدى قرارات االستثامر  عىلالسياسية واالقتصادية 

 ، ت عزى ملتغريج املستوى التعليمي.املستثمرين

األخبار ثر ئية ألتوجد فروق ذات داللة إحصا -

لدى قرارات االستثامر  عىلالسياسية واالقتصادية 

 الفئة العمرية.املستثمرين، ت عزى ملتجغري 

األخبار ثر توجد فروق ذات داللة إحصائية أل -

لدى قرارات االستثامر  عىلالسياسية واالقتصادية 

 .ملتغريج سنوات اخلربة املستثمرين، ت عزى

 

راسة:   أمهية الدج

دراسة البورصة ووسائل اإلعالم من املوضوعات  دعت      

بحيث أصبحت ، ة عىل املستويني النظري والتطبيقيهمج امل

البورصة من املوضوعات التي حتظى باهتامم بالغ يف الدول 

وذلك ملا تقوم به البورصات  مة والنامية عىل حٍد سواء،املتقدج 

 واألجنبية، خرات الوطنيةهم يف حشد املدج ممن دور 

سهم يف تنمية عادة فهي ت  " همة،ملبورصة هلا آثار اقتصادية فا

حمافظ(  األجانب )صناديق، خار االستثامري للمستثمريناالدج 
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 )شحاته، "استثامرات حكومية أو لصغار املستثمرين أو

(. ومن خالل أمهية البورصة لالقتصاد الكيل 7، ص2019

ول للدولة توالت خطوات اإلصالح والتطوير يف بورصات د

 م،وهي خطوات أسهمت يف إحراز الكثري من التقدج  اخلليج،

فأصبحت البورصة الكويتية واحدة من البورصات الناشئة. 

ر زادت هيمنة وسائل اإلعالم يف عرص العوملة من تطوج 

تكنولوجيا االتصال، حيث توافر عنرص الرسعة يف تغطية 

ة قاملتعلج  اتعواألنباء والتحليل والرشح والتفسري للموض

بأسواق املال، بحيث تقوم بدور يساعد عىل تشكيل القرارات 

هات االستثامرية؛ من خالل ما تنقله من معلومات  والتوجج

 "وأخبار وحتليالت عن األوضاع القائمة باألسواق املالية.

لعبت الصفحات التجارية واملالية يف وسائل اإلعالم دوًرا 

 )" ة والسياسيةمهاًم يف مناقشة خمتلف الفلسفات االقتصادي

(Butterick,2015,p.156،  وقدمت خالل الفرتة املاضية

من اإلسهامات يف حتديد املسارات واّتاهات  ااملمتدة كثريً 

 االستثامرات داخل هذه البلدان. 

 فيام ييل: دراسةمكن أن نجمل أمهية موضوع الوي  

التي تنرش يف وسائل اإلعالم، أحد أهم  األخبارعد ت   -4

مات األساسية التي يعتمد عليها مصادر املعلو

يف البورصات كافة؛ للحصول عىل  األفراد املستثمرون

قة قة باملالءة املالية املتعلج املعلومات حول البيانات املتعلج 

باألسواق املالية والرشكات املدرجة هبا، ثم االقتصاد 

 (1، ص2222 ،جلزافا.)"بشكل عام

بالبورصة  عرفي   أصبحت أسواق األوراق املالية أو ما -2

 "ا حيظى باهتامم بالغ يف مجيع دول العامل،موضوعً 

وأفردت له مجيع وسائل اإلعالم واالتصال احلديثة 

والتقليدية مساحة واسعة من األخبار والرتويج 

حتى  للدخول يف هذه األسواق واالستثامر فيها،

، 2020)النجار ،"ميع الطبقاتًا جلأصبحت مقصد

 (.14ص

راسات التي ّتمع -2 بني علوم اإلعالم واالقتصاد  الدج

وتأثري السياسية عىل أسواق املال املرتبطة بشكل مبارش 

 Schifferes and:89) زالت قليلةمابالبورصات 

Roberts,2015,p. وخاصة دول اخلليج العريب فهي .)

و حصلت عىل الرتقيات للدخول يف األسواق الناشئة تلل

 وتقديم قاعدة والثانوية مما يرتب عىل ذلك إلزامًا توفري

بيانات واضحة وشفافة وأن تقوم هيئات أسواق املال 

يف متابعة املواد املنشورة يف وسائل اإلعالم واحلد من 

 اإلشاعات التي تؤثر عىل قرارات املستثمرين.

مثل أنامط  يف األخبار االستخدامات واألشكال املختلفة -1

البيانات املالية ومعلومات التحليل الفني واألسايس 

ودراسة سلوك سعر السهم حتظى باهتامم كبري يف الوقت 

احلارض، ويتم تناوهلا يف العديد من التخصصات 

األكاديمية واألدب احلديث ركز الكثري من اجلهد عىل 

استخدام املعلومات املستمدة من األخبار يف وسائل 

 Atkins et) اإلعالم للتنبؤ باّتاه حركة السهم

al.,2018,p. 120). 

راسة:أهداف   الدج

اهات املستثمرين نحو يتمثل اهلدف الرئيس يف دراسة اّتج 

السيايس واالقتصادي عىل قرارات  ينف عىل أثر اخلربالتعرج 

ومن خالل هذا اهلدف الرئيس  االستثامر يف بورصة الكويت،

 نطلق جمموعة من األهداف الفرعية تتمثل يف معرفة:ت

هات االستثامرية للمستف عىل التعرج  -1 ثمرين التوجج

يف بورصة  )مدراء املحافظ والصناديق االستثامرية(

 الكويت.

ا هبالتي يسرتشد  املعلومات مصادرتوضيح  -2

 (االستثامرية والصناديق مدراء املحافظاملستثمرون )

قة باالستثامر يف بورصة املعلومات املتعلج ألخذ 

 .الكويت

 مدراء املحافظ) اهات املستثمرينمعرفة اّتج  -3

اخلرب السيايس عىل  حول أثر (تثامريةاالس والصناديق

 قرار االستثامر يف بورصة الكويت.

 مدراء املحافظ) اهات املستثمرينالكشف عن اّتج  -4

حول أثر اخلرب االقتصادي ( االستثامرية والصناديق

 عىل قرار االستثامر يف بورصة الكويت.

 
 املصطلحات اإلجرائية:

هنية ومركبات ه حاالت ذفه بأنج عرج ن   ا:اه إجرائيً االّتج 

 ا عىل اخلربات السابقة.مرتكزً  بنائية لالستعداد للرد،

من املناطق األساسية يف  ااه واحدً قياس االّتج  دبحيث يع

 بحوث اإلعالم.
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هو وصف دقيق حلالة البالد ا: اخلرب السيايس إجرائيً 

ا لقرارات أو حلول ويكون مؤرًش ، اأو املنطقة سياسيً 

 .خارجية وة داخلية أمستقبليج 

معلومات عبارة عن ا: اخلرب االقتصادي إجرائيً 

م من ا عىل بيانات وأرقام موثوقة يقدج برؤية حتليلية مرتكزً 

 .هتامم اجلمهور واملستثمريناى بظرات حتخالهلا تصوج 

 

 اإلطار النظري: 

راسات واألدبيات ذات االرتباط:  الدج

راسات العربية :أواًل   :الدج

راسة إىل التعرج  هدفت (2222 ،جلزافا) دراسة      ف الدج

 األفراد عىل مصادر املعلومات، التي يسرتشد هبا املستثمرون

عند اختاذ القرار االستثامري يف بورصة الكويت، ودور 

األخبار االقتصادية لقضايا بورصة الكويت، والتحليل الفني 

واألسايس يف اختاذ قرارات املستثمرين، وأثر املعلومات 

هات  الداخلية واخلارجية يف بورصة الكويت عىل توجج

املستثمرين. أظهرت النتائج، أن أهم مصادر املعلومات التي 

يسرتشد هبا املستثمرون عند اختاذ القرار االستثامري لالستثامر 

يف بورصة الكويت هي وسائل اإلعالم )الصحف(، بنسبة 

 ة عىل االستشعار.عات الذاتية املبنيج (، تالها التوقج 79.3%)

راسة إىل 2017املجمد، وآخرون،دراسة )    ( ارتكزت الدج

 معرفة آراء املستثمرين ومتخذي القرار يف الكويت،

وأصحاب املصالح حول أسباب وآثار تداعيات األزمة 

العاملية االقتصادية عىل سوق الكويت لألوراق املالية. 

راسة إىل أنج  ا أسهمت يف هناك أسبابً  خلصت نتائج الدج

ومبالغة  غياب الرقابة واإلفصاح، أمهها تداعيات األزمة

 املستثمر بقراراته االستثامرية وغياب مفهوم أدارة املخاطر.

راسة  (2016وآخرون، دراسة )عيدان،     لقد تناولت الدج

وسائل اإلعالم وعالقتها باختاذ القرار لدى املستثمرين من 

راسة نخالل اإلجابة ع إجياد  يوه ،الفرضية الرئيسة بالدج

أهم  بيجنتو بني وسائل اإلعالم وقرارات املستثمرين.العالقة 

راسة أنج  كتب يف الصحف واملجالت وأثره تأثري ما ي   نتائج الدج

طة.  عىل قرارات املستثمرين جاء بدرجة متوسج

 

 

راسات األجنبية ثانيًا:  :الدج

راسة  (Damstra and Swert,2020) دراسة    ذهبت الدج

وما  ،فة االقتصاديةز الصحفي للصحاللتأكد من التحيج 

ز السلبي املوثق جيًدا يف اآلليات التي تؤدي بالضبط إىل التحيج 

 نيالصحفي تقارير األخبار االقتصادية تشري النتائج بأنج 

القضايا املعروضة بالصحف تتأثر بشكل متزايد  دون أنج يؤكج 

بتفضيالت اجلمهور، حيث تتم مراقبة املؤرشات بعناية مثل 

أخبار والصحافة  د النتائج بأنج تؤكج  املطالعة، اء وعددرج عدد القج 

 ات االقتصادية حتظى باهتامم بالغ لدى اجلمهور.صفحال

راسة بشكل Van Dalen,2020) دراسة      ( هدفت الدج

اهات رئيس ملعرفة العالقة الرتابطية بني وسائل اإلعالم واّتج 

 أوضحت النتائج أنج  السياسيني حول اقتصاديات املنطقة.

سيني أصحاب النفوذ يميلون باإلجياب حول وضعية السيا

النتائج ذات صلة  دوتع ،االقتصاد يف منطقة اليورو

ا باملناقشات العاملية حول سياسات ما بعد احلقيقة، حيث إهنج 

ر عىل الفجوات يف تصورات البيئة اإلعالمية تؤثج  ت ظهر أنج 

 الناس للتطورات يف العامل احلقيقي.

راسة  (Boukes et al.,2019) دراسة     ذهبت الدج

للتعرف والتحقق من تأثري األخبار االقتصادية عىل ثقة 

املستهلك واملستثمرين املحليني يف وضع االقتصاد وجدوى 

تأثريات النرش  ح النتائج أنج االستثامر يف البيئة احلالية. توضج 

نتيجة لتأثريات  ةعىل ثقة املستهلك جاءت إىل حد ما كبري

عىل سامهتا االجتامعية واملستقبلية ونظًرا  وسائل اإلعالم

ض املواطنني ألخبار اقتصادية أكثر إجيابية نسبًيا، فقد لتعرج 

 عات املستقبل.نت التقييامت االقتصادية الوطنية وتوقج حتسج 

راسة ( (Fraiberger et al.,2018دراسة      هدفت الدج

لتقييم تأثري وسائل اإلعالم عىل أسعار األسهم الدولية 

نرشت يف  (رويرتز)مليون مقالة من  4,5باستخدام أكثر من 

إىل أشارت النتائج  .2015و 1991مجيع أنحاء العامل بني عامي 

الت يف األخبار العاملية هلا تأثري كبري عىل عوائد التحوج  أنج 

 بيجنتو األسهم وقرارات املستثمرين يف مجيع أنحاء العامل،

ر بشكل أسايس عىل األخبار العاملية تؤثج  النتائج أنج 

راسة عىل قيمة وأمهية حمتوى  ،املستثمرين وتؤكد نتائج الدج

ومضامني األخبار العاملية سياسية أم اقتصادية عىل معنويات 

 وقرارات املستثمرين.
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راسة  ارتكزت (,Sarkar and Sahu,2018) دراسة     الدج

لتحليل سلوك االستثامر الفردي للمستثمرين يف سوق 

الية وتوضيح عام إذا كان هناك أي تأثري من خالل األوراق امل

 والوعي، ثالثة متغريات مستقلة وهي العوامل الديموغرافية،

 أنج تشري إىل كانت أبرز النتائج  ،رةوموقف املخاطرة املتصوج 

 وأنج  هتم يف قرارات االستثامر،ان يعتمدون عىل خربياملستثمر

لتحقيق  (ضاربةم)سواق املالية األهم االستثامري يف هتوجج 

 أرباح رسيعة.

هدف البحث إىل حتديد دور  (Muttalib (2018,دراسة   

وأمهية املعرفة املالية للمستثمرين يف أسواق األوراق املالية 

اذ وخاصة العربية منها لزيادة الوعي بسلوك املستثمرين الختج 

القرارات االستثامرية الرشيدة، وإلقاء الضوء عىل مفهوم 

 ،سرتاتيجية مهمةإالستثامرية، باعتبارها قرارات القرارات ا

وهي قرارات حتتاج إىل  ،الرشكات وأسواء يف حياة األفراد 

 الكثري من املعرفة.

راسة ،( Yang and Lander2018دراسة )    هدفت الدج

التي  ،إىل معرفة آثار األخبار االقتصادية يف وسائل اإلعالم

ات وموجة حتتوي مضامينها عىل أخبار االستحواذ

ي كثرت خالل السنوات تال، االندماجات بني الرشكات

زت عىل أخبار املحللني املاليني يف وسائل وركج  العرش املاضية،

اإلعالم ومدى مصداقيتها وأثرها عىل املستثمرين يف أسواق 

راسةوتبنيج  ،املال رون املستثمرين ال يتأثج  نج أ  من نتائج الدج

ولكن تشري  وسائل اإلعالم، لني املاليني يفبأخبار املحلج 

ن يتفاعلون سلبًا عندما تكون تغطية ياملستثمر أنج إىل النتائج 

 .ةوسائل اإلعالم للرشكة أو السوق منخفض

زت هذه ( ركج Damstra and Boukes,2018دراسة )    

راسة عىل  العالقة الثالثية بني االقتصاد واألخبار الدج

اعتمدت وعامة. االقتصادية، والتصورات االقتصادية ال

راسة عىل النهج التجريبي ومالحظة الفروق الدقيقة بني  الدج

حجم ، ات )إجيابية / سلبية(املستويات االقتصادية والتغريج 

حتليل الواقع  أنج  إىل التغطية )إجيابية / سلبية(.أشارت النتائج

االقتصادي عرب الصحف للجمهور يميل إىل السلبية. 

نظرية االعتامد عىل وسائل إىل ا وأوضحت النتائج واستنادً 

اإلعالم أن الوسيط أو الناقل للخرب االقتصادي يؤثر عىل 

 عات اجلمهور املستقبلية.توقج 

راسات ذات  التعليق واالستفادة واالختالف من الدج

 االرتباط:

راسات السابقة بشأن املتغريج  تمتج  - ات االستفادة من الدج

 راسة امليدانية.واجلوانب املنهجية للدج 

راسالتعرج  تمج  - السابقة عىل أثر العالقة  اتف من خالل الدج

هات االستثامرية املختلفة.  بني وسائل اإلعالم والتوجج

راسات السابقة  خلصت - ف التعرج  إىلاالستفادة من الدج

قة بدراسة اإلعالم واالقتصاد عىل املشكالت املتعلج 

والسياسة وتأثري العالقات الرتابطية بينها مما ساعد 

راسة احلالية الباح ث يف تشكيل وحتديد مشكلة الدج

 وصياغة التساؤالت واألهداف.

راسات السابقة بشكل  - راسة احلالية عن الدج ختتلف الدج

االقتصادي والسيايس  ينرئيس وهو قياس أثر اخلرب

هاهتم  ادون سوامه عىل قرارات املستثمرين وتوجج

 االستثامرية يف بورصة الكويت.

راسة احلالي - راسات السابقة من حيث ختتلف الدج ة عن الدج

راسة احلالية ركج العيج  زت عىل فئة حمورية نة املستهدفة فالدج

والصناديق يف أسواق املال وهم مدراء املحافظ 

راسات السابقة.  االستثامرية وهذه الفئة مل تتعرض هلا الدج

 

 :نظرية االعتامد عىل وسائل اإلعالم

من خالل وسائل  املعلومات وطرح وتداول توفري نام     

أصبحت وخالل العقود املاضية.  شكل متسارعاإلعالم ب

يف جمتمعنا، وهي  ةمعلومات الرئيسلل اوسائل اإلعالم وسيطً 

، وت عد معظم الناس عىل معلوماهتم منهاحيصل  تيال وسائلال

أصبحت و". أحد أهم املنطلقات املركزية لتشكيل القرارات

لتأثري عىل الرأي  يف ا مهاًم وسائل اإلعالم عاماًل 

 . McCluskey& Swinnen,2010,p1 ))"العام

راسة عىل نظرية االعتامد عىل وسائل      ارتكزت الدج

ا باعتبارها مرتكًزا عىل  ذها الباحث اطاًرا نظريًّ اإلعالم واختج

الوسيلة اإلعالمية ودرجة أمهيتها يف نرش األخبار السياسية 

ف عىل واالقتصادية، التي يستطيع من خالهلا  املستثمر التعرج

اجلديد حول البيئة السياسية واالقتصادية ألي مكان يرغب 

هاته احلالية  يف االستثامر فيه، وقياس أثر ذلك عىل توجج

 واملستقبلية آلليات االستثامر. 
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هذا االعتامد املتبادل بني وسائل االتصال والنظم "

 االقتصادية ال يعمل فقط عىل دعم املفاهيم االقتصادية

ا بتشكيل ولكن يقوم أيًض  قة هبا،والقضايا املتعلج  والسياسية

)حممد، "أدوار وسائل اإلعالم بالنسبة لألفراد يف املجتمع

 وسائل اإلعالماول نظرية االعتامد عىل . حت(117، ص2015

-ساندرا بول"حددت  وقد رشح تأثريات وسائل اإلعالم

 رةمللإطار النظرية  "ميلفن ديفلور" وكذلك "روكيتش

 (.Rokeach&Defleur,1976) 4996يف عام  األوىل

يقوم نموذج أو نظرية االعتامد عىل وسائل اإلعالم عىل  

 ركيزتني أساسيتني مها: 

توجد أهداف لألفراد واملنظجامت يسعون  األهداف:-

لتحقيقها من خالل املعلومات التي توفجرها وسائل اإلعالم 

 (.411، ص2222املختلفة. )احلاج،

ق األفراد واجلامعات  در:املصا - قج حيث إنجه لكي حي 

واملنظامت املختلفة أهدافهم الشخصية واالجتامعية، فإنج 

هم باالحتياجات لتحديد  عليهم االعتامد عىل موارد متدج

وهذه  "املسارات واألهداف التي يسعى األفراد إىل حتقيقها.

التبعية هي عالقة يعتمد فيها عىل تلبية احتياجات وأهداف 

 (،Rokeach,1998.)"حد األطراف عىل موارد وطرف آخرأ

نظر إىل تأثري وسائل اإلعالم عىل أنجه مستمد من  بحيث ي 

امتالك موارد املعلومات النادرة من حيث القدرة عىل مجع 

وإنشاء املعلومات ومعاجلتها ونرشها للجمهور لالستفادة 

 والتوعية واإلرشاد والتثقيف املعلوما ي.

( أنج اعتامد األفراد عىل 4992) Servin & Jrويرى 

 وسائل اإلعالم غرضه حتقيق األهداف اآلتية:

م قصد به معرفة الذات من خالل التعلج : وي  الفهم -

وذلك باالحتكاك املبارش  ،واحلصول عىل اخلربات

 (262)ص بالنظام االجتامعي.

التفاعل بني األفراد يف  يعني: التوجيه واإلرشاد -

اه القرارات ن توجيه ذا ي باّتج املجتمع بام يضمنه م

وتوجيه العمل والسلوك ويتضح يف كيفية  املناسبة،

وكذلك التوجيه  التعامل مع العادات الرشائية للسلع،

اجلامعي التفاعيل كام يف كيفية التعامل مع املواقف 

، 4992)ديفلري، ورويكتش، اجلديدة أو الطارئة

 .(148ص

م التسلية التي تقوم وسائل اإلعالم بتقدي التسلية: -

من امللل  صاالسرتخاء والتخلج  ساهم يف حتقيقت  

 .واهلروب من مشكالت احلياة

د املدخل جمموعة من التأثريات املنبثقة من اعتامد  دج وحي 

 األفراد عىل وسائل اإلعالم التي تتمثل يف ما ييل:

د يف الكشف عن الغموض تأثريات معرفية:  - دج حت 

اهات  والتعريف عن قضية ما، وتكوين االّتج

واملسارات وترتيب األولويات نحو القضايا التي 

 حتظى باهتامم من قبل اجلمهور.

د يف اخلوف والقلق من حالة تأثريات وجدانية:  - دج حت 

فوسائل اإلعالم تقوم بأدوار  حالية أو نتائج مستقبلية،

اتصال رئيسة، خاصة املتعلجقة باألمور املعنوية 

 والنفسية.

التنشيط أي قيام  سلوك الرتكيز عىلتأثريات سلوكية:  -

 وقد يكون، ض للوسيلةالفرد بعمل ما نتيجة التعرج 

، 4992ا) ديفلري ،وروكيتش،ا أو سلبيًّ سلوًكا إجيابيًّ 

  (.129، 121ص

نظرية االعتامد عىل وسائل اإلعالم تقوم عىل افرتاضات 

 رئيسة عدة هي: 

ادة النظـام االجتامعـي علـى زيـ تؤثر درجـة اسـتقرار -

االعتمـاد أو قلته علـى مصادر معلومـات وسـائل 

فـي  االسـتقرار زادت درجة عـدم اإلعـالم، وكلمـا

 لدى األفراد عىل وسائل األعالم زاد االعتامد املجتمـع

 .(214، ص2246)الدليمي،

تزداد درجة االعتامد عىل وسائل اإلعالم يف جمتمع ما يف  -

رتنت، خاصة يف حال قلة وسائل اإلعالم أو حجب اإلن

 األزمات أو األحداث الطارئة.

من شخص  خيتلفخصائص ما َيتميجز به اجلمهور  -

آلخر، وهذه االختالفات املتمثجلة باألهداف الشخصية 

والغايات املستقبلية واالحتياجات الفردية تفرض 

د منطقيًّا درجة اعتامده عىل وسائل اإلعالم. دج  وحت 

ف عىل أبرز فروض     نظرية االعتامد عىل  وبعد التعرج

بوضع مقاييس الختبار  قام الباحثوسائل اإلعالم، 

فروض النظرية لقياس أثر اخلرب السيايس واالقتصادي 
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يف وسائل اإلعالم عىل قرارات املستثمرين يف بورصة 

 الكويت. 

ن يف أسواق ياملستثمرومن خالل ما تقدم، نشري إىل أنج  

هاهتم االستثامرية عىل دعامتني مهمتني  املال ترتكز توجج

 مها:

خصوًصا فيام يتعلجق بالرشح التفصييل  :مصداقية اخلرب -

حلالة املجتمع والسياسية الداخلية أو البيئة االقتصادية 

 للدول.

اهات  :وضوح املصدر - املصادر املبهمة مؤثرة باّتج

حيث يميل الناس إىل احلكم عىل مصادر اجلمهور، 

أكثر مصداقية وإيالء  ااألخبار املفضلة لدهيم عىل أهنج 

زة أو غري تحيج اهتامم أقل لوسائل اإلعالم التي تبدو م  

بحيث تعترب الثقة يف وسائل اإلعالم "، جديرة بالثقة

د استخدام الوسائل اإلعالمية  ا حتدج ا حاساًم ألهنج ً متغريج

 & Johnson) "واالعتامد عليها يف كثري من األحيان

Kaye, 1998 ; Tsfati & Peri, 2006  ).  ومما ال شكج

فيه أنج املستثمر يتججه بشكل طوعي إىل الوسيلة 

د باملعلومات  اإلعالمية؛ إلثراء اجلانب املعريف والتزوج

االقتصادية واألخبار اجليوساسية املتعلجقة باألسواق التي 

دها. وفييستثمرون  نظرية االعتامد عىل  بحيث تؤكج

ل بدورها يف تشكيوبشكل دقيق "وسائل اإلعالم 

اهات نحو القضايا السياسية واالقتصادية،  االّتج

اهات اجلديدة كلام اكتسب املعلومات من  وتشكيل االّتج

( وبناًء 217ص ،2018)املزاهرة،"خالل وسائل اإلعالم

يظهر أنج نظرية االعتامد عىل وسائل  عىل ما تقدم؛

راسة وبام  اإلعالم مرتبطة بشكل مبارش بموضوع الدج

التي وضعت  وفروضها وتساؤالهتا يتوافق مع أهدافها

 . امن أجله

 

 ة:اإلجراءات املنهجيج 

راسة ومنهجها:      راسة من البحوث  دعت  نوع الدج هذه الدج

اهات ومواقف )مدراء الوصفية التي تستهدف دراسة اّتج 

املحافظ والصناديق االستثامرية( من أجل الوصول إىل نتائج 

لذي يقوم الباحث سهم يف توضيح املوضوع اواستنتاجات ت  

قة بحيث يشرتط يف هذا النوع من البحوث املتعلج ، بدراسته

والتي يقوم  بالبورصات كفاية املعلومات التي يتم حتليلها،

راسات السابقة  الباحث بجمعها من األدبيات والدج

واالستبيان. واستخدم الباحث منهج املسح كونه من أفضل 

للحصول عىل املناهج املستخدمة يف البحث اإلعالمي 

السيايس  ينبأثر اخلرب املرتبطة البيانات واملعلومات

يف إمكانية تشكيل  اودورمه وسائل اإلعالمواالقتصادي يف 

 املنطلقات الرئيسة لقرارات االستثامر يف بورصة الكويت.

راسة وعيج      راسة من نتهاجمتمع الدج : يتمثل جمتمع الدج

املتعاملني يف بورصة مدراء املحافظ والصناديق االستثامرية 

احلصول  وقد تمج  عليهم، ةاستبان 276الكويت. وقد تم توزيع 

نة البحثية عن طريق االعتامد عىل العينة القصدية عىل العيج 

عن جمموعة من مدراء املحافظ أو الصناديق  لتمثل )املتاحة(

هات استثامرية يف بورصة الكويت،  االستثامرية التي هلا توجج

توزيع  وقد تمج  .ة( استبان200بانات املسرتدة )وبلغ عدد االست

صحيفة االستبيان بطريقة التوزيع املبارش يف مقر أعامهلم 

 2019/ديسمرب/31 -2019/يونيو/1للفرتة املمتدة من 

 راسة.وهي الفرتة الزمنية للدج 

 نة:مسوغات اختيار العيج 

هات املحافظ والصناديق  أنج يرى الباحث  - توجج

 دعت  الرشاء أو البيع يف البورصات االستثامرية سواء ب

حد املؤرشات واملنطلقات الرئيسة ملعرفة أوضاع أ

 املنطقة اجليوسياسية.

ة بدهيية يف أصبح منهجيج  ياالستثامر املحفظ إنج  -

وأصبحت  ،ميدان التعامل يف األسواق املالية

يف األسواق  املحافظ االستثامرية الالعب الرئييس

 (.9،ص2019)الداوي، املالية

راسة: راسة. انة األداة الرئيسة للدج باالست دعت   أداة الدج

مت االستامرة إىل ثالثة أجزاء: األول شمل البيانات وقسج 

واملستوى التعليمي  العمر، األولية للبحوث: اجلنس،

 ما : أوهلام،ن من سؤالنيوسنوات اخلربة، واجلزء الثاين متكوج 

مصادر  ما، |ينالثاو ؟ه االستثامري يف بورصة الكويتالتوجج 

هات بقة منها املعلومات املتعلج  ستقىصاملعلومات التي ت   التوجج

 يف اآل ي: متثال ن القسم اآلخر مقياسني،االستثامرية. وتضمج 



اهات املستثمرين نحو أثر اخلربين السيايس واالقتصادي: أنور عبدالوهاب مساعد اجلزاف  ...اّتج
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مقياس أثر اخلرب السيايس عىل قرارات  -1

 10ن : ويتضمج املستثمرين يف بورصة الكويت

 عبارات.

مقياس أثر اخلرب االقتصادي عىل قرارات  -2

 10من: ويتضج رين يف بورصة الكويتاملستثم

وتتم االستجابة عىل عبارات املقياسني عبارات. 

 يبحيث يعط (تدرج ليكرت الثالثي)من خالل 

ثالث درجات،  "إىل حد كبري"االستجابة 

درجتني، واالستجابة  "إىل حد ما"واالستجابة 

درجة واحدة، وبذلك ترتاوح  "ال  "

نة ما بني عيج طات احلسابية الستجابات الاملتوسج 

مستويات  ةحيث تم تقسيمها إىل ثالث ،(1-3)

 لتسهيل تصنيف االستجابات كام ييل:

بدرجة 1.66.1.00طات احلسابية من املتوسج  -

 قليلة.

. 2.33-67 .1املتوسطات احلسابية من  -

طة.  بدرجة متوسج

 3.00-. .342املتوسطات احلسابية من -

 بدرجة كبرية.

 إجراءات الصدق والثبات: -

انة قبل الرشوع بعرض فقرات االست تمج  :لصدقإجراء ا

 يف تطبيقها يف صورهتا األولية عىل أساتذة اإلعالم واالتصال،

ات واألبعاد ن مجيع اجلوانب واملتغريج ا تتضمج للتأكد من أهنج 

ومدى توافقها مع أهداف البحث  املرتبطة باملشكلة البحثية،

ا ملوضوع وتغطيته والتأكد من تركيبها اللغوي، وتساؤالته،

راسة. وتمج  بعد ذلك تنسيق وحذف وإضافة كل توصيات  الدج

 انة بالشكل النهائي.باملحكمني حتى أصبحت االست

نة تم تطبيقها عىل عيج  لتأكد من ثبات األداة، :ثبات األداة

إعادة التطبيق عىل  ت% وبعد أسبوعني مت10استطالعية بنسبة 

دته وحساب معامل نة نفسها باتباع أسلوب االختبار وإعاالعيج 

 حيث بلغت قيمته ارتباط بريسون بني نتائج التطبيقني،

(، واعتربت درجة معامل االرتباط مقبولة ألغراض 0.81)

راسة. وتم قياس الثبات من خالل أسلوب ألفا  تطبيق الدج

( لقياس االتساق الداخيل Cronbach Alpha) كرونباخ

راسة وتراوحت ما بني ) ( 24924-24819ملقاييس الدج

راسة:دوع  ت القيم مقبولة ألغراض تطبيق الدج

راسة: -  األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدج

( يف حتليل بيانات SPSSاستخدم الباحث برنامج )

راسة،  عتمد عىل األساليب اإلحصائية اآلتية:حيث ا الدج

 (.T-Testاختبار ) -

 (One Way Anovaاختبار ) -

 Personاختبار معامل االرتباط بريسون) -

Correlation) 

 (.Cronbach Alphaاختبار ألفا كرونباخ) -

 (Standard Deviationاالنحراف املعياري) -

 املتوسط احلسايب. -

 اجلداول التكرارية. -

 

راسة  :ومناقشتها نتائج الدج

ل إىل النتائج من خالل برنامج التحليل التوصج  تمج 

 ا:ح تاليً ضج ، كام هو مو20، النسخة رقم SPSSاإلحصائي 

راسة:ئص عيج خصا -  نة الدج

ات ح اجلدول التايل خصائص العينة حسب متغريج يوضج      

 .وسنوات اخلربة اجلنس، والعمر، واملستوى التعليمي،

 (1جدول )

راسةتوزيع  ات عيجنة الدج  اجلنس، والعمر، واملستوى التعليميحسب متغريج

 التكرارات فئات املتغري املتغري
النسب 

 املئوية

 اجلنس
 %84.0 168 ذكر

 %16.0 32 أنثى

 العمر

 %17.0 34 30أقل من 

 %48.0 96 40إىل أقل من  30

 %35.0 70 فأكثر 40

املستوى 

 التعليمي

 %21.0 42 دبلوم فأقل

 %75.5 151 بكالوريوس

 %3.5 7 دراسات عليا

 سنوات اخلربة

 %20.5 41 سنوات 5أقل من 

أقل من  -سنوات 5من 

 سنوات 10
73 36.5% 

 %43.0 86 سنوات فأكثر 10

 %100 200 املجموع
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نـة عيج ارتفاع كبري يف نسبة الـذكور يف  وجود  من اجلدول السابقنيج يتب

راسة ( فقـط، وهـذا %16(، وبلغت نسبة اإلناث )%84التي بلغت ) الدج

ضـح ، ويتج مديرات املحافظ االستثامرية يف بورصـة الكويـتعزى إىل قلة ي  

نـة لت أعىل نسبة من عيج شكج  "40إىل أقل من 30"فئة العمر  من النتائج أنج 

راسة وبلغت )   املسـتوى التعليمـي أنج (. وتظهر نتـائج متغـريج %48.0الدج

راسةغالبية عيج  (، %75.5مـن محلـة مؤهـل بكـالوريوس وبلغـت ) نة الدج

راسـة أعىل نسـبة مـن عيج  أنج  سنوات اخلربة كذلك تظهر نتائج متغريج  نـة الدج

املحـافظ االسـتثامرية، يف إدارة  "سنوات فأكثر 10"كانت من ذوي اخلربة 

 (. %43.0وبلغت )

 
للمستثمرين هات االستثامرية التوجج  نتائج السؤال األول:

 .يف بورصة الكويت )مدراء املحافظ والصناديق االستثامرية(

ح يف تم حساب التكرارات والنسب املئوية، كام هو موضج 

 اجلدول التايل:

 (2جدول )

ه مدراء املحافظ االستثامرية يف بورصة توجُّ لنسب املئوية لالتكرارات وا

 الكويت

 النسبة املئوية التكرار االستجابة الرقم

 %55.0 110 مضاربة 1

 %45.0 90 طويل املدى 2

 %100.0 200 املجموع 

نة ( من عيج %55.0توجه ما نسبته ) تظهر نتائج اجلدول السابق أنج 

راسة االستثامري يف بورصة  الكويت هو مضاربة، يف حني أن ما نسبته الدج

راسة االستثامري يف بورصة الكويت هو ه عيج ( من توجج 45.0%) نة الدج

تشري دالالت هذه النسب بالتوجه االستثامري يف بورصة  طويل املدى.

ا مضاربية ولعل الكويت من قبل املحافظ والصناديق االستثامرية بأهنج 

عة جراء األوضاع اآلثار املتوقج ن يف ترقب تلك املحافظ مالسبب يك

البيئة أن  أو ،أو حتقيق عوائد ربحية رسيعة ،اجليوسياسية يف املنطقة

وجاءت هذه النتائج  زالت غري واضحة،مااالستثامرية يف بورصة الكويت 

 (Francisco et al.,2018) خمالفة ملا أسفرت عن نتائج دراسة

 (.sakar and Sahu,2018،ومطابقة لنتائج دراسة)

 

 اهباملصادر التي يسرتشد  نتائج السؤال الثاين:

 )مدراء املحافظ والصناديق االستثامرية( املستثمرون

 .قة باالستثامر يف بورصة الكويتاملعلومات املتعلج ألخذ 

ح يف سب املئوية، كام هو موضج حساب التكرارات والنج  تمج 

 اجلدول التايل:

 

 

 

 

 (3جدول )

لمصادر التي يسرتشد منها مدراء املحافظ لالتكرارات والنسب املئوية 

 قة باالستثامر يف بورصة الكويتاالستثامرية املعلومات املتعلج 

 النسبة املئوية التكرار االستجابة الرقم

 %36.5 73 مصادر خاصة 1

 %5.0 10 بيانات التحليل الفني 2

3 
م مواقع وتطبيقات اإلعال

 اجلديد
44 22.0% 

 %18.0 36 ايسبيانات التحليل األس 4

5 
 اإلعالم التقليديةوسائل 

 تلفزيون( راديو، )صحف،
12 6.0% 

6 
نة عىل اخلربات عوامل مبيج 

 السابقة
25 12.5% 

 %100.0 200 املجموع 

( من مدراء %36.5ما نسبته ) تظهر نتائج اجلدول السابق أنج 

املحافظ أو الصناديق االستثامرية لدهيم مصادر خاصة للمعلومات 

 ءا( من مدر%22.0قة باالستثامر يف بورصة الكويت، وما نسبته )لج املتع

عون املعلومات من خالل مواقع وتطبيقات املحافظ  االستثامرية يتتبج 

املحافظ أو الصناديق  اء( من مدر%18.0) اإلعالم اجلديد، كام أنج 

قة االستثامرية يعتمدون عىل بيانات التحليل األسايس للقرارات املتعلج 

( %12.5ثامر يف بورصة الكويت، كذلك هنالك نسبة منها بلغت )باالست

يعتمدون عىل خرباهتم السابقة يف عملية اختاذ القرارات االستثامرية يف 

( يعتمدون عىل وسائل %6.0، ونسبة قليلة بلغت )بورصة الكويت

اذ اإلعالم التقليدية يف احلصول عىل املعلومات التي تساعد يف عملية اختج 

املتابع لسلوك بورصة الكويت . القرارات االستثامرية يف بورصة الكويت

السوق كان يعتمد  التي مضت يالحظ أنج  اخلمس عىل مر السنوات

وعىل التنسيق فيام بينها أو بني  ،بالدرجة األوىل عىل العوائل التجارية

حتريك قادرة عىل مالءة مالية قوية بعون بعض املضاربني الذين يتمتج 

، أو املحافظ احلكومية التي هلا أدوار خمتلفة يف ا أو نزواًل السوق صعودً 

بورصة الكويت، فأغلب املحافظ االستثامرية يف بورصة الكويت تدخل 

 عىل السهم وتتخارج منه بناًء عىل التنسيق فيام بينها سواء كان االستثامر

ق مع وهذه النتائج مل تتوافمضاريب رسيع أو مؤسيس استثامر طويل. 

( 2222 ،جلزافاودراسة )، (,Sarkar and Sahu,2018) دراسة

املستثمرين يعتمدون عىل خرباهتم السابقة يف عملية  أنج إىل التي أشارت 

وعىل وسائل اإلعالم)الصحف(. ومل تتوافق  اذ القرارات االستثامرية،اختج 

 تهذه النتائج مع مرتكزات نظرية االعتامد عىل وسائل اإلعالم التي نصج 

ض لوسائل اإلعالم للحصول عىل املعلومات اجلمهور يتعرج  عىل أنج 

راسة املتمثج عيج  ا بأنج ح جليً وهذه النتائج توضج  املختلفة، ء الة بمدرنة الدج

هاهتم  املحافظ االستثامرية هلم مصادرهم اخلاصة التي تسهم يف توجج

 االستثامرية.



اهات املستثمرين نحو أثر اخلربين السيايس واالقتصادي: أنور عبدالوهاب مساعد اجلزاف  ...اّتج

 

221 

اهات املستثمرين )مدراء  نتائج السؤال الثالث: أثر اخلرب السيايس عىل قرارات االستثامر نحو  املحافظ والصناديق االستثامرية(اّتج

 .يف بورصة الكويت

 ح يف اجلدول التايل:نة، كام هو موضج طات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب الستجابات العيج حساب املتوسج  تمج 

 (4جدول )

 نة االستثامرية يف بورصة الكويتلتأثري اخلرب السيايس عىل  قرارات العيج  ية النسبية والرتتيباملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واألمه

 املتوسطات ال إىل حد ما إىل حد كبري  

 احلسابية

 االنحرافات

 املعيارية

 األمهية

 النسبية
 الرتتيب

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار العبـارة ر

1 
الكويت باألحداث السياسية التي متر هبا  تتأثر بورصة

 الدولة.
173 86.5% 27 13.5% 0 0.0% 2.865 0.343 95.5% 1 

2 
ترتفع خماطر االستثامر يف بورصة الكويت بسبب 

 الظروف غري املستقرة يف منطقة اخلليج.
168 84.0% 27 13.5% 5 2.5% 2.815 0.449 93.8% 3 

3 
تعاقبة يؤثر عىل كثرة حل الربملان يف السنوات امل

 االستثامر يف بورصة الكويت.
90 45.0% 75 37.5% 35 17.5% 2.275 0.743 75.8% 8 

4 
حتالفات القوى السياسية واالقتصادية يؤثر عىل 

 االستثامر يف بورصة الكويت.
97 48.5% 77 38.5% 26 13.0% 2.355 0.701 78.5% 7 

5 

ني تستخدم القوى السياسية نفوذها لتطويع القوان

مما يؤثر ذلك  ،نةاالقتصادية ملصالح فئات اقتصادية معيج 

 عىل االستثامر يف بورصة الكويت.

160 80.0% 29 14.5% 11 5.5% 2.745 0.549 91.5% 4 

6 
سياسات احلكومة والعالقات مع الدول األخرى تؤثر 

 عىل أسعار األسهم يف بورصة الكويت.
45 22.5% 36 18.0% 119 59.5% 1.630 0.829 54.3% 9 

7 
رة لعائالت إدخال املال السيايس إلنقاذ رشكات متعثج 

 ر عىل االستثامر يف بورصة الكويت.ّتارية يؤثج 
102 51.0% 70 35.0% 28 14.0% 2.370 0.718 79.0% 6 

8 

تتأثر أسواق املال يف منطقة اخلليج بشكل خاص بنتائج 

مما يؤثر عىل  ،جملس االحتياطي الفيدرايل األمريكي

 ستثامر يف بورصة الكويت.اال

37 18.5% 35 17.5% 128 64.0% 1.545 0.788 51.5% 10 

9 
خذها هتتم األسواق املالية بالقرارات السياسية التي تتج 

 احلكومات.
119 59.5% 67 33.5% 14 7.0% 2.525 0.626 84.2% 5 

10 

قة بسياسات احلكم والتعديالت تؤثر األخبار املتعلج 

قوق املواطنني عىل قرارات الدستورية وحفاظ ح

 االستثامر يف بورصة الكويت.

171 85.5% 26 13.0% 3 1.5% 2.840 0.407 94.7% 2 

  %79.9 0.359 2.397       الدرجة الكلية 

( وأمهيـة نسـبية 2.397ايب )جـاء بمتوسـط حسـ الكويـت نة االستثامرية يف بورصةتأثري األخبار السياسية عىل قرارات العيج  ظهر نتائج اجلدول السابق أنج ت     

مـن خـالل متابعتنـا  نـرىجـاء بدرجـة كبـرية.  نة االستثامرية يف بورصة الكويتتأثري األخبار السياسية عىل قرارات العيج  ج عىل هذه النتيجة فإن (، وبناءً 79.9%)

اء كانت داخلية أو يف منطقة اخلليج، بحيث الحظنا بفرتة الربيـع سو ،ا تتأثر بشكل كبري ومؤثر جراء األزمات والرصاعات السياسيةاملستمرة لبورصة الكويت أهنج 

وعـزوف الكثـريين مـن االسـتثامر يف البورصـة  حجم األثر عىل أرقام التداوالت اليومية وانخفاض أسعار الرشكات املدرجة، هالعريب واالحتقان السيايس بدول

تؤثر عىل أسواق املال وأسعار األصول  التياألخبار العاملية هي  أنج إىل التي أشارت  (Fraiberger et al., 2018وهذه النتائج مل تتوافق مع دراسة ) الكويتية.

راسة ،وقرارات املستثمرين وال تتأثر باألخبار املحلية وفيام خيص األخبار املحلية فتأثريها يكـون  ،املستثمرين األجانب يتأثرون باألخبار العاملية أنج  وأوضحت الدج

 .احمدودً 

تتـأثر بورصـة " تكانـ ، حيـثنة االستثامرية يف بورصة الكويتعىل قرارات العيج ا تأثريً كثر األ هي ألخبار السياسيةا أنج  أيًضا ظهر نتائج اجلدول السابقوت      

ر سياسـات احلكـم والتعـديالت تؤثج "يف املرتبة الثانية  (، ثمج %95.5( وأمهية نسبية )2.865ط حسايب )بمتوسج  "الكويت باألحداث السياسية التي متر هبا الدولة

ترتفـع "(، ويف املرتبـة الثالثـة %94.7( وأمهية نسبية )2.840ط حسايب )بمتوسج  "الدستورية وحفظ حقوق املواطنني عىل قرارات االستثامر يف بورصة الكويت.

ـ "ة يف منطقـة اخللـيجخماطر االستثامر يف أسواق املال بسبب الظروف غري املستقرج  يف املرتبـة الرابعـة  (، ثـمج %93.8( وأمهيـة نسـبية )2.815 )ط حسـايببمتوسج
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ـ "ر عـىل االسـتثامر يف بورصـة الكويـت.ممـا يـؤثج  ،نةتستخدم القوى السياسية نفوذها لتطويع القوانني االقتصادية ملصالح فئات اقتصادية معيج " ط حسـايب بمتوسج

ـ "خذها احلكومـاتلية بالقرارات السياسية التي تتج هتتم األسواق املا"ا خامًس  (، ثمج %91.5( وأمهية نسبية )2.745) ( وأمهيـة نسـبية 2.525ط حسـايب )بمتوسج

(84.2%.) 

تـأثر أسـواق املـال يف "كـان  نة االستثامرية يف بورصـة الكويـتألخبار السياسية عىل قرارات العيج بعد ا اتأثريً قل األ أنج  كذلك ظهر نتائج اجلدول السابقوت     

ـ "ص بنتائج جملس االحتيـاطي الفيـدرايل األمريكـيمنطقة اخلليج بشكل خا سياسـات احلكومـة "(، ثـم %51.5( وأمهيـة نسـبية )1.545ط حسـايب )بمتوسج

 (.%54.3( وأمهية نسبية )1.630ط حسايب )بمتوسج  "ر عىل أسعار األسهم يف بورصة الكويت. والعالقات مع الدول األخرى تؤثج 

 

نحو أثر اخلرب االقتصادي عىل قرار االستثامر  )مدراء املحافظ والصناديق االستثامرية( مريناهات املستثاّتج  نتائج السؤال الرابع:

 .يف بورصة الكويت

 ح يف اجلدول التايل:نة، كام هو موضج حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب الستجابات العيج  تمج 

 (5جدول )

 نة االستثامرية يف بورصة الكويتلتأثري األخبار االقتصادية عىل قرارات العيج  عيارية واألمهية النسبية والرتتيبسطات احلسابية واالنحرافات املاملتوج 

 املتوسطات ال إىل حد ما إىل حد كبري  

 احلسابية

 االنحرافات

 املعيارية

 األمهية

 النسبية
 الرتتيب

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار العبـارة ر

1 

أخبار النمو االقتصادي 

للواليات املتحدة األمريكية 

والصني يسهم يف زيادة النشاط 

املايل مما يؤدي إىل زيادة 

االستثامرات يف بورصة 

 الكويت.

97 48.5% 73 36.5% 30 15.0% 2.335 0.725 77.8% 7 

2 

يتأثر أداء السهم يف السوق 

بشكل كبري بارتفاع أو انخفاض 

 امليًا.أسعار الفائدة ع

30 15.0% 103 51.5% 67 33.5% 1.815 0.673 60.5% 10 

3 

عترب من أهم أسعار النفط ي  

العوامل املؤثرة يف أسعار 

سيام يف الدول املنتجة الاألسهم 

 للنفط.

144 72.0% 50 25.0% 6 3.0% 2.690 0.525 89.7% 3 

4 

مستوى احلامية القانونية 

للمستثمرين من التالعب 

اق املالية عرب بث بأسعار األور

اإلشاعات عرب وسائل 

 اإلعالم.

106 53.0% 84 42.0% 10 5.0% 2.480 0.593 82.7% 4 

5 

ر السياسة املالية للدولة تؤثج 

والوسائل والطرق السليمة 

التي تتخذها لتمويل اإلنفاق 

احلكومي عىل االستثامر يف 

 .بورصة الكويت

86 43.0% 102 51.0% 12 6.0% 2.370 0.596 79.0% 6 

6 

حجم الناتج القومي يدفع 

املستثمر إىل التفاؤل بشأن 

املستقبل مما يؤثر عىل االستثامر 

 يف أسواق املال.

52 26.0% 106 53.0% 42 21.0% 2.050 0.686 68.3% 9 
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 املتوسطات ال إىل حد ما إىل حد كبري  

 احلسابية

 االنحرافات

 املعيارية

 األمهية

 النسبية
 الرتتيب

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار العبـارة ر

7 

تتأثر سمعة الرشكات املدرجة 

من حيث االلتزام بشفافية 

اإلفصاح عن األرباح واخلسائر 

 وامليزانيات.

144 72.0% 53 26.5% 3 1.5% 2.705 0.489 90.2% 2 

8 

سياسة توزيع األرباح من حجم 

ونسبة األرباح املوزعة ومدة 

التوزيع ربع سنوي، نصف 

سنوي، سنوي يؤثر عىل قرار 

 .االستثامر

86 43.0% 53 26.5% 61 30.5% 2.125 0.850 70.8% 8 

9 

رة تؤثر سياسات الزيادة املتكرج 

عىل  يف رأس املال يف الرشكة

قرارات االستثامر يف بورصة 

 .الكويت

110 55.0% 71 35.5% 19 9.5% 2.455 0.664 81.8% 5 

10 

يؤثر حجم األرباح/اخلسائر 

للرشكة عىل سعر السهم يف 

 .البورصة

192 96.0% 8 4.0% 0 0.0% 2.960 0.197 98.7% 1 

  %79.9 0.325 2.398       الدرجة الكلية 

ـ نة االستثامرية يف بورصة الكويتالعيج  عىل قراراتتأثري األخبار االقتصادية  السابق أنج ظهر نتائج اجلدول ت      ( وأمهيـة نسـبية 2.398ط حسـايب )جاء بمتوسج

ىل أثـر األخبـار عـ وبنـاءً  جاء بدرجـة كبـرية. نة االستثامرية يف بورصة الكويتالعيج  عىل قراراتثري العوامل االقتصادية تأ عىل هذه النتيجة فإنج  (، وبناءً 79.9%)

ا مـن خـالل املنطلقـات ضـح جلًيـتلك املسارات تكون متوافقة مع األداء التشغييل للرشكات املدرجـة ويتج  أنج  يتضحاالقتصادية وأمهيته عىل قرارات املستثمرين 

رت بورصـة بحيـث تـأثج  ية اإلفصـاح للمسـامهني،االستثامرية الواعدة من خالل توزيع عوائد سنوية جمزية للمسامهني واالبتعاد عـىل اخلسـائر وااللتـزام بشـفاف

ب ضـعف يف البيئـة االسـتثامرية وضـعف مصـداقية ا ممـا سـبج الكويت من ضعف شفافية رشكاهتا خاصة قبل إنشاء هيئة أسواق املال فكانت الرقابة ضعيفة جـدً 

قة بالبورصة وبث كثـري مـن الشـائعات إلعالم يف التحليالت املتعلج بمعاجلة تلك الثغرات املهمة، وتالعب بعض وسائل ا ـ ذلك الوقتـ يف القائمني عىل السوق 

ظهـر نتـائج اجلـدول وت  (. Damstra and Boukes,2018)التي تؤثر عىل حركة السهم ومؤرش السوق بشكل عام .وجاءت هذه النتائج متوافقة مع دراسة 

بمتوسـط  "حجم األرباح/اخلسائر للرشـكة عـىل سـعر السـهم"كان  رية يف بورصة الكويتنة االستثامالعيج  تأثري لألخبار االقتصادية عىل قراراتأكثر  السابق أنج 

تتأثر سمعة الرشكات املدرجة مـن حيـث االلتـزام بشـفافية اإلفصـاح عـن األربـاح واخلسـائر "(، ثم يف املرتبة الثانية %98.7( وأمهية نسبية )2.960حسايب )

سـيام يف ال ،من أهم العوامل املـؤثرة يف أسـعار األسـهم دعأسعار النفط  ي  "(، ويف املرتبة الثالثة %90.2سبية )( وأمهية ن2.705بمتوسط حسايب ) "وامليزانيات.

احلامية القانونية للمستثمرين من التالعب بأسعار األوراق املالية من خـالل بـث "(، ثم %89.7( وأمهية نسبية )2.690بمتوسط حسايب ) "الدول املنتجة للنفط

تؤثر سياسات الزيادة املتكررة يف رأس املـال يف "(، وجاءت %82.7( وأمهية نسبية )2.480يف املرتبة الرابعة بمتوسط حسايب ) " وسائل اإلعالماإلشاعات عرب

 (.%81.8( وأمهية نسبية )2.455يف املرتبة اخلامسة بمتوسط حسايب ) "الرشكة عىل قرارات االستثامر

يتأثر أداء السـهم يف السـوق بشـكل "كان  نة االستثامرية يف بورصة الكويتتأثري لألخبار االقتصادية عىل قرارات العيج أقل  ظهر نتائج اجلدول السابق أنج وت     

حجـم النـاتج القـومي يـدفع املسـتثمر إىل التفـاؤل بشـأن "(، ثـم %60.5( وأمهية نسـبية )1.815بمتوسط حسايب ) "كبري بارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة

 (.%68.3( وأمهية نسبية )2.050بمتوسط حسايب ) "ا يؤثر عىل االستثامر يف أسواق املالاملستقبل مم
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راسة:وض فر  الدج

ثر األخبار السياسية واالقتصادية عىل قرارات االستثامر يف بورصـة توجد عالقة ارتباطية بني اّتاهات املستثمرين نحو أ -

ه االستثامري.ال لطبيعةعزى الكويت ت    توجُّ

 ح يف اجلدول التايل:، كام هو موضج اتساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واستخدام اختبارح تمج 

 (6جدول )

ه االستثامرية التاألخبار السياسية واالقتصادية عىل قرارات االستثامر  يف بورصة الكويت ت عزى لطبيع نحو أثراملستثمرين  اّتاهات داللة الفروق يف  وجُّ

 لعواملا
ه مدراء املحافظ االستثامرية يف بورصة ت وجُّ

 الكويت

طات  ن املتوسج

 احلسابية

االنحرافات 

 املعيارية

قيمة 

 ت

درجات 

 احلرية

 مستوى

 الداللة 

 األخبار السياسية
 0.006 198 2.772 0.384 2.459 110 مضاربة

    0.310 2.320 90 طويل املدى

األخبار 

 االقتصادية

 0.495 198 0.684 0.336 2.413 110 مضاربة

    0.312 2.381 90 طويل املدى

املستثمرين ألثر األخبار السياسية عىل قرارات االستثامر يف بورصة الكويت  اّتاهات( يف α≤ 0.05 من اجلدول السابق فروق ذات داللة إحصائية )يتبنيج     

ه مدراء املحافظ االسـتثامرية ( يف تقـديرات α≤ 0.05وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية )وعـدم  .ورصـة الكويـتلصـالح املضـاربة يف ب ت عزى لطبيعة توجُّ

ه مـدراء املحـافظ االسـتثامرية. ومـن خـالل النتـائج نلحـظ أن  املستثمرين ألثر األخبار االقتصادية عىل قرارات االستثامر يف بورصة الكويت ت عزى لطبيعة توجُّ

ات السياسية ت عد منطلًقـا يف رسـم التوجهات كانت للمضاربة يف بورصة الكويت، وهذه  التوجهات توضح دالالت  نحو املناخ السيايس لدولة الكويت، فاملتغريج

لسياسـية للـدول مـن خـالل إسرتاتيجيات االستثامر للمحافظ والصناديق االستثامرية يف مجيع أنحاء العامل، فهذه النوعية من املستثمرين املؤثرين يقيسون البيئـة ا

 القات والتنسيق اجلامعي  قبل الرشوع يف توجيه األموال نحوها، فنلحظ جليًّا كثـرًيا مـن الـدول تعـد طـاردة لألمـوال األجنبيـة؛ بسـبب تـرديالدراسات والع

 األوضاع السياسية وغياب القانون وتنفيذه وحتكم فئة قليلة بتطويع القانون ملآرب خاصة.

 

عىل قـرارات االسـتثامر يف  ألثر األخبار السياسية واالقتصاديةين املستثمرتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات  -

 .املستوى التعليمي عزى ملتغريج ت   بورصة الكويت

 املستوى التعليمي حسب متغريج بداللة الفروق. 

 دول التايل:ح يف اجلحساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واستخدام اختبار حتليل التباين األحادي، كام هو موضج  تمج 

 (7جدول )

 املستوى التعليمي تغريج ت عزى مل يف بورصة الكويت  خبار السياسية واالقتصادية عىل قرارات االستثامراملستثمرين ألثر األتقديرات يف داللة الفروق 

 املستوى التعليمي لعواملا
طات  املتوسج

 احلسابية

االنحرافات 

 املعيارية
 قيمة ف

درجات 

 احلرية

 مستوى

 اللةالد 

 األخبار السياسية

 0.497 2 0.702 0.419 2.338 دبلوم فأقل

    0.346 2.412 بكالوريوس

    0.219 2.414 دراسات عليا

 األخبار االقتصادية

 0.047 2 3.111 0.416 2.290 دبلوم فأقل

    0.296 2.430 بكالوريوس

    0.125 2.371 دراسات عليا

رة عىل قـرارات االسـتثامر لـدى نة لألخبار )السياسية( املؤثج ( يف تقديرات العيج α≤ 0.05ق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) من اجلدول السابيتبنيج     

رة ؤثج نة لألخبار )االقتصـادية( املـ( يف تقديرات العيج α≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية ) .املستوى التعليمي ت عزى ملتغريج  ،املستثمرين يف بورصة الكويت

بـني محلـة مؤهـل  (شـافييه)املستوى التعليمي، وكانـت الفـروق حسـب نتـائج اختبـار  تعزى ملتغريج  ،عىل قرارات االستثامر لدى املستثمرين يف بورصة الكويت

 .بكالوريوس ومحلة مؤهل دبلوم فأقل لصالح محلة مؤهل بكالوريوس

فاخلربات العلمية املكتسـبة بـالتعليم ، هيم منطلقات ودوافع استثامرية خمتلفة عن املستثمرين اآلخرينفئة مدراء املحافظ والصناديق االستثامرية لد أنج  نرى   

 واخلربات املهنية املكتسبة عن طريق التداول املستمر له مؤثرات يف رسم السياسيات االستثامرية لدهيم.
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 يةالعمرالفئة  داللة الفروق حسب متغريج. 

 ح يف اجلدول التايل:واالنحرافات املعيارية واستخدام اختبار حتليل التباين األحادي، كام هو موضج  حساب املتوسطات احلسابية تمج 

 (8جدول )

 يةالعمرالفئة  تغريج مل ت عزى االستثامر  يف بورصة الكويت عىل قراراتة ألخبار السياسية واالقتصادياألثر  تقديرات املستثمرينيف داللة الفروق 

 العمر لعواملا
سطات املتو

 احلسابية

االنحرافات 

 املعيارية
 قيمة ف

درجات 

 احلرية

 مستوى

 الداللة 

األخبار 

 السياسية

 0.497 2 0.702 0.418 2.435 30أقل من 

    0.405 2.366 40إىل أقل من  30

    0.243 2.420 فأكثر40 

األخبار 

 االقتصادية

 0.558 2 0.586 0.521 2.441 30أقل من 

    0.276 2.375 40إىل أقل من  30

    0.261 2.410 فأكثر 40

رة عـىل قـرارات نة لألخبار )السياسـية واالقتصـادية( املـؤثج ( يف تقديرات العيج α≤ 0.05 من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )يتبنيج    

  العمر.ت عزى ملتغريج  الكويت،االستثامر لدى املستثمرين يف بورصة 

 

سنوات اخلربة حسب متغريج بفروق داللة ال. 

 ح يف اجلدول التايل:طات احلسابية واالنحرافات املعيارية واستخدام اختبار حتليل التباين األحادي، كام هو موضج حساب املتوسج  تمج 

 (9جدول )

 سنوات اخلربة تغريج ، ت عزى مل بورصة الكويتألخبار السياسية واالقتصادية عىل قرارات االستثامر يف ا  ألثر املستثمرين  تقديراتيف داللة الفروق 

 سنوات اخلربة خلربا
املتوسطات 

 احلسابية

االنحرافات 

 املعيارية
 قيمة ف

درجات 

 احلرية

 مستوى

 لداللة 

 األخبار السياسية

 0.142 2 1.970 0.410 2.495 سنوات 5أقل من 

    0.418 2.368 سنوات 10إىل أقل من  5من 

    0.262 2.373 سنوات فأكثر 10

 األخبار االقتصادية

 0.364 2 1.015 0.483 2.456 سنوات 5أقل من 

    0.290 2.366 سنوات 10إىل أقل من  5من 

    0.252 2.399 سنوات فأكثر 10

االقتصـادية( املـؤثرة عـىل قـرارات نة لألخبار )السياسية و( يف تقديرات العيج α≤ 0.05 من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )يتبنيج     

خـب االقتصـادية والسياسـية والعـائالت عة بـني النجنرى أن العالقات اخلاصة واملتنوج  .سنوات اخلربة تعزى ملتغريج  ،االستثامر لدى املستثمرين يف بورصة الكويت

خاصـًة يف بورصـة  ، قاعـدة صـلبة لالسـتثامروات اخلـربة ال تكـون دائـاًم سن أنج  ونرى. من املنطلقات الرئيسة آلليات االستثامر يف بورصة الكويت دعالتجارية ت  

 .التي تعتمد عىل العالقات التجارية والعائلية والترسيب املعلوما ي لفئة معينة من املستثمرين دون سواهم الكويت
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 النتائج:

مدراء املحافظ ( من %55.0ه ما نسبته )توجج   -

 بورصة الكويت االستثامري يف والصناديق االستثامرية

 هو مضاربة.

الصناديق و( من مدراء املحافظ 36.5%) -

قة االستثامرية لدهيم مصادر خاصة للمعلومات املتعلج 

 باالستثامر يف بورصة الكويت.

مدراء املحافظ تأثري األخبار السياسية عىل قرارات  -

أمهية جاء بالكويت  االستثامرية يف بورصة والصناديق

تأثري  عىل هذه النتيجة فإنج  (، وبناءً %79.9)نسبية 

نة االستثامرية يف قرارات العيج  األخبار السياسية عىل

 جاء بدرجة كبرية. بورصة الكويت

% 22هتامم اتطبيقات التواصل االجتامعي حتظى ب -

 من مدراء املحافظ االستثامرية يف أسواق املال.

مدراء تأثري األخبار االقتصادية عىل قرارات  -

جاء  االستثامرية يف بورصة الكويت املحافظ والصناديق

تأثري  عىل هذه النتيجة فإنج  (، وبناءً %79.9)بأمهية نسبية 

نة االستثامرية يف العوامل االقتصادية عىل قرارات العيج 

 جاء بدرجة كبرية. بورصة الكويت

ا بني موجبة دالة إحصائيً ووجود عالقة ارتباطية  -

واالقتصادية  اّتاهات املستثمرين نحو األخبار السياسية

، فكلام زادت اّتاهات مھوبني قرارات االستثامر لدی

املستثمرين نحو األخبار السياسية واالقتصادية ارتفعت 

 مستويات اختاذهم لقرارات االستثامر.

 التوصيات:

راسة فإنج   الباحث يوىص بام ييل: بناء عىل نتائج الدج

حتسني البيئة االستثامرية لدولة الكويت لتحويل  -

 تثامرات يف بورصة الكويت من مضاربية إىل طويلة.االس

م وسائل اإلعالم املعلومات رضورة أن تقدج  -

جلذب  كافةللمستثمرين  والبيانات املوثوقة والرسمية

 االستثامرات لبورصة الكويت.

إجياد املناخ االستثامري املناسب لزيادة ثقة  -

بات املستثمرين بالسياسات االقتصادية فهي من املتطلج 

عة ساسية التي تطمئن املستثمرين بالعوائد املتوقج األ

 الستثامراهتم. 

 هتيئة البيئة السياسية لضامن حقوق املستثمرين. -

رضورة حترى الدقة يف أخالقيات النرش يف وسائل  -

وخاصة فيام خيص املناخ السيايس واالقتصادي  ،اإلعالم

 للدولة.

راسة بأن يتم االهتامم بدراسة العالقة  - تويص الدج

بني وسائل اإلعالم وأثرها عىل القرارات االستثامرية يف 

 بورصة الكويت.

راسة بدراسة أثر وسائل اإلعالم عىل  - تويص الدج

وذلك  ؛سلوكيات املستثمرين يف أسواق املال اخلليجية

 سرتاتيجية،إبسبب ما حتظى به منطقة اخلليج من أمهية 

دية وبسبب اهتامم دول اخلليج بمشاريع التنمية االقتصا

التي من ضمنها بال شك استقطاب االستثامرات 

 أسواق املال.  األجنبية وتوجيهها إىل
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 امللحق:

 مضامني تلك العبارات العرشينتتضمن  وسائل اإلعالمنصوص إخبارية ومقتطفات من 

جهة  

 اإلصدار

 املضمون عنوان اخلرب تاريخ النرش

4  
لة األنباء وكا

 الكويتية

 

احلرب التجارية األمريكية  29/42/2249

والصينية بني شد وجذب 

 .2249يف 

 أبرز ما جاء باملقالة:

 النمو االقتصادي.-

 الريادة العاملية.-

 التعاون االقتصادي الكويتي الصيني-

فة صحي 2

 األنباء

22/42/2249  

مصاحلة خليجية ثنائية 

 متأنية

 

بسبب الظروف غري املستقرة  ترتفع خماطر االستثامر

 يف منطقة اخلليج.

يتجضح جليًّا أثناء أزمة مقاطعة وحصار دولة -

 قطر.

 بداية عاصفة احلزم. -

 الوضع السيئ يف مجهورية العراق.-

 االستفزازات اإليرانية لدول اخلليج.-

مجيع هذه العوامل وأخبارها يف وسائل اإلعالم 

صة تؤثجر بشكل أو بآخر عىل املستثمرين وخا

 املحافظ والصناديق االستثامرية األجنبية.

صحيفة  2

 النهار

أمري الكويت عزل وزيرين  48/44/2249

وسط تصعيد األزمة 

 احلكومية.

بسبب مزاعم عن  2249ولعل ما حصل يف عام 

إساءة استعامل السلطة وإثر نشوب خالفات بني 

أعضاء كبار يف األرسة احلاكمة، ومن بينهم وزيرا 

من األرسة احلاكمة، عىل  االدفاع ومهالداخلية و

مزاعم تتعلجق بسوء استعامل أموال اجليش والعبث 

 بأموال وثروات الشعب.

صحيفة      1

 القبس

 أبرز ما جاء يف مضامني املقالة: املال السيايس 24/42/2249

ّتيري أغلبية وسائل اإلعالم املختلفة لرضب -

 اخلصوم وتصفية احلسابات وإثارة الفرقة بني

 أطياف الشعب الكويتي.

اهلدر يغدق عىل بعض الفئات ذات النزعة -

األصولية وغريها، لتحقيق مآرب سياسية 

خاصة عىل حساب مصلحة املجتمع والوطن 

ا وسياسيًّا.  اقتصاديًّ
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صحيفة  1

 جلريدةا

42/6/2249         
توزيعات األسهم النقدية 

 حتتاج إىل إعادة نظر

 

بأسهم التوزيعات مع يزداد اهتامم املستثمرين 

ا أنج تلك التي تتداول اقرتاب هناية السنة، خصوًص 

بأسعار منخفضة نسبًيا تتيح حتقيق عائد معقول عىل 

رأس املال املستثمر، وتتجه أنظار مجيع املستثمرين 

إىل االهتامم باألسهم املتوقجع هلا أن ّتري توزيعات 

 جيدة.

صحيفة  6

 ريدةاجل

ار احذر من استمر 9/6/2249

السحب من االحتياطي 

 لتمويل عجز املوازنة.

تؤثجر السياسة املالية للدولة والوسائل والطرق 

السليمة التي تتخذها لتمويل اإلنفاق احلكومي يف 

 كثري من األمور أمهها:

 البيئة االستثامرية للدولة الكويت.-

 العجوزات املستقبلية.-

بيئة طاردة للمستثمرين يف القطاعات -

 االقتصادية.

صحيفة  9

 ألنباءا

 

الكويت  حتديات وخماطر  29/1/2249

 تواجه االستدامة املالية.

أبرزها ما جاء يف املقالة املنشورة وهو التأكيد عىل أنج 

استمرار عجز امليزانية يف غياب اإلصالحات 

وزيادة اإلنفاق وانخفاض أسعار النفط وعدم 

تصحيح السياسات املالية سيؤثر عىل مركز الكويت 

قانون تطلعاهتا املستقبلية. خاصة يف ما يتعلجق بو

الدين حلفظ االحتياطي العام من النفاذ والناتج 

 القومي وتنويع مصادر الدخل.

 

صحيفة  8

 قبسال

البورصة: ندوة حول  22/1/2249

 أمهية عالقات املستثمرين

 أبرز ما جاء:

إنشاء قاعدة قوية للمسامهني الذين -

ل، ما ينعكس يستثمرون عىل املدى الطوي

 بدوره إجياًبا عىل سعر سهم الرشكة.

أمهية وجود الشفافية بالسوق الكويتية لتعزيز -

 سمعة الرشكات مما يؤثر جذب املستثمرين.

صحيفة  9

 .قبسال

كيف تؤثر    اإلشاعات  46/1/2249

 عىل سوق األسهم

 

 :ما جاءبرز أ

هو كشف عدد من الباحثني يف املجال االقتصادي  

ألسهم قد يكون مرهوًنا باإلشاعات أنج سوق ا

حيث أوضحوا أنج أسهم الرشكات قد تتأثر إذا 

 أطلقت اإلشاعات حوهلا. 
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 صحيفة 42

  القبس

شامل "عمومية جديدة ل 2/1/2249

ملاذا تقوم ..."الزور

الرشكات بخفض رأسامهلا 

 ورفعه عىل الفور؟

أشارت هذه املقالة ألسباب خفض رأس املال 

وهذه الطرق تستخدمها الرشكات ، رفعه للرشكة أو

للوفاء يف التزامات مالية أو لتحسني مؤرشات 

السهم وهذه اإلجراءات من املمكن أن تؤثر عىل 

هات املستثمر نحو االستثامر يف سهم تلك  توجج

 الرشكة.

 صحيفة 44

 . االقتصادية

السعودية والكويت ..  4/42/2248

عاًما من العالقات  429

 االقتصادية واملصري

 املشرتك.

 

سياسات احلكومة والعالقات مع الدول األخرى 

واجلوار ت قدم نظرة أولية ومهمة للمستثمرين يف 

 أسواق منطقة اخلليج.

صحيفة  42

 . شاهدال

أهداف املحفظة الوطنية  41/8/2248

باتت غري واضحة وعليها 

 أن تعيد سياساهتا.

يرشح هذا اخلرب اسرتاتيجية املحفظة الوطنية 

اهتا يف بورصة الكويت، والتي قد أنشئت وتواجد

 لدعم السوق عند اهلبوط احلاد يف وقت األزمات.

املالحظ أنج املحفظة الوطنية انحرف مسارها يف  

كثري من األوقات. لدعم رشكات تتبع عائالت 

ّتارية قريبة من أصحاب القرار دون سواهم من 

 املال العام املتمثل باملحفظة الوطنية.

صحيفة  42

 .سياسيةال

أياٍد خفية حتارب مرشوع  44/1/2248

 خصخصة البورصة.

قت هذه املقالة التحليلية لتوضيح معضلة تعاين  تطرج

منها دولة الكويت من التأسيس وحتي اآلن وهي 

تتمحور يف كيفية تسخري بعض القوى السياسية 

واالقتصادية نفوذها للتنفيع وتطويع القوانني 

 لصاحلها 

التالعبات التي جرت يف بورصة بحيث أشارت إىل 

الكويت لبعض الفئات، ووقتها حققوا ثروات من 

ا إصدار  دون حساب، ووصفت هذه احلالة بأهنج

 جديد من أزمة املناخ.

صحيفة  41

 القبس

الكويت بيئة جاذبة  9/42/2249

 لالستثامرات األجنبية

 

تتضمن هذه التغطية أهم السياسات والقرارات 

 ثامرات لبورصة الكويت.الداعمة جلذب االست
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 صحيفة 41

  اجلريدة

إلزام البورصة للرشكات  22/42/2249

بإعالن تعامالهتا ذات 

الصلة خطوة كربى عىل 

 طريق الشفافية.

 

تفاعلت أوساط اقتصادية ومالية مع قرار إدارة 

سوق الكويت لألوراق املالية مع إلزام الرشكات 

فة بإعالن تعامالهتا مع أطراف ذات صلة، واص

القرار بأنه خطوة كربى يف طريق الشفافية 

 .واإلفصاح

صحيفة  46

 اجلريدة

دول اخلليج ستكون يف  2/42/2249

موقف أصعب إذا خفجض 

االحتياطي الفدرايل 

 الفائدة مرة أخرى

قال اقتصاديون ومرصفيون إنج دول اخلليج ستواجه 

موقًفا صعًبا للغاية يف حال صدقت توقعات 

ق االحتياط الفدرايل األسواق وخفض صندو

 .)البنك املركزي( األمريكي أسعار الفائدة

صحيفة  49

 وطنال

سؤال طرحه حملجلون  22/9/2249

ومراقبون دقوا جرس 

اإلنذار من عىل منصات 

روا  مواقع التواصل وحذج

من تعديات جديدة عىل 

 املال العام

دمج « املتحد»و« بيتك»

 أم... ؟!

 

وذها لتطويع كيف تستخدم القوى السياسية نف

 القوانني االقتصادية ملصالح فئات معيجنة؟

دبت خماوف عدة يف أوساط بعض املحلجلني -

واملراقبني حذروا من خالهلا مما وصفوه برسقة 

جديدة للامل العام قد تنطوي عليها صفقة 

 "األهيل املتحد"مع  "بيتك"اندماج 

البحريني، وسط تساؤالت عن املغزى 

الصفقة التي يتقاتل  واملستفيد من وراء هذه

 .عىل متريرها أطراف معيجنة

نشري هنا أنج أصحاب املنفعة من فكرة الدمج -

روا مجيع وسائل اإلعالم لرتويج نجاح  سخج

فكرة الدمج. وتعترب هذه إحدى سلبيات 

وسائل اإلعالم عندما يستغل ماللكها تضليل 

 الرأي العام ملصاحلهم السخصية.

 صحيفة 48

   اجلريدة

قطاع االستثامر يئن من  28/8/2246

اخلسائر... واستمرارها 

د بأزمة مستقبلية. دج  هي 

رتاجع إىل حد تإنج أداء بعض األنشطة االستثامرية 

ضت املحافظ االستثامرية  يدعو إىل القلق، وتعرج

اململوكة أو املدارة من قبل رشكات إدارة األصول 

تؤثر اخلسائر للرشكة عىل سعر  خلسائر بحيث

 البورصة.  السهم يف
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صحيفة        49

 األنباء

العوامل املؤثرة عىل أداء  1/1/2241

 األسهم.

 

ن هذه املقالة كثرًيا من العبارات املتعلجقة بأثر  تتضمج

السياسية واالقتصاد عىل قرارات االستثامر بحيث 

أشارت املقالة إىل وجود العديد من العوامل املؤثرة 

 املالية وأمهها: عىل أداء األسهم يف سوق األوراق 

يتأثر أداء السهم يف السوق  النمو االقتصادي:-

بشكل كبري بارتفاع أو انخفاض أسعار 

 .الفائدة

 بورصةالسهم يف ال سعريتأثر  أسعار الفائدة:-

بشكل كبري بارتفاع أو انخفاض أسعار 

 الفائدة.

ويعترب هذا العامل من العوامل  أسعار النفط:-

سيام يف الدول أسعار األسهم ال املؤثرة يف

 املنتجة للنفط.

: حيث تتأثر سوق األحداث السياسية-

األوراق املالية بشكل كبري باألحداث 

السياسية التي متر هبا الدولة، ففي حالة 

االستقرار السيايس تشهد بورصة األوراق 

 .املالية

الكويت جذور األزمة  44/44/2242 العربية 22

 وسيناريوهات احلل

ن هذه التغط ية مضامني مهمة متعلجقة بأثر حل تتضمج

الربملان الكويتي عىل االستقرار االقتصادي 

والسيايس ودور ذلك عىل البيئة االستثامرية يف دولة 

 الكويت.

حل الربملان الكويتي  6/42/2244 .وكالة األنباء الكويتية 24

 السابع

تضمن اخلرب املنشور عبارات مهمة من شأهنا التأثري 

يت بشكل جذري وتوضيح كيفية عىل بورصة الكو

أن التأزيم السيايس وغياب الديمقراطية احلقيقة من 

شأهنا أن تعطجل التنمية وتعثجر مسرية اإلنجاز وهتديد 

 املصلحة العليا للبالد.

اجلداول، ونلحظ نود التنويه بأنجه قد حيتوي خرب أو مقالة منشورة يف وسائل اإلعالم عىل أكثر من عبارة تم استخدامها يف عبارات * 

ا تضمجنت   )1(،)1عبارات تم استخدامها بشكل رئييس باجلدولني ) 1ذلك عىل سبيل املثال يف هذه املقالة، بحيث إهنج
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7. Once a manuscript is accepted for publication by the Journal of Arts it cannot 

be published elsewhere, either electronically or in print, without a written 
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7. The abbreviated titles of periodicals must be used in the form provided by the World 

List of Scientific Periodicals. Technical abbreviations such as cm, km, mm, kg, etc. 

should also be used.  

8. The list of Arabic references must be separated from the list of English references, 

and must appear first if the language of the manuscript is Arabic. 

 

Third: Manuscript Submission 

1. The manuscript should be divided as follows:  

a. Manuscript file: the body of the manuscript must be in one MS Word 

document including both Arabic and English abstracts and excluding the 

author’s information page. An identical PDF version must also be provided.  

b. Author’s information file: the author’s information (both in Arabic and English) 

must be in a separate MS Word document named “Cover Page”. The content 

of this file must cover the elements provided in (5) above. 

2. The two files must be grouped in a zipped folder that bears the first author’s first and 

last name. For example, if the author’s name is “Yasser Albaty”, the folder name will 

be “Yasser Albaty”. The same applies if the manuscript is written in Arabic. 

3. The zipped folder must contain three files, with an optional fourth file: 1) a MS Word 

document that contains the abstracts in both languages, the keywords in both 

languages, and the body of the manuscript either in Arabic or English, but not the 

author’s information, 2) an identical PDF version of the document in (1), 3) the 

author’s information both in Arabic and English in a MS Word document, and 4) an 

optional CV. Note that the journal may ask the author to submit CV(s) at any point 

during the submission and review process.  

4. The manuscript and any relevant inquiries must be sent to the managing editor’s 

email at: editorjarts@ksu.edu.sa. Please do not sent manuscripts or relevant inquiries 

to the editor-in-chief. 
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Publishing Regulations 
 

First: Types of manuscripts considered for publication 

Journal of Arts publishes only original research articles from the following broad 

categories: communication studies and journalism, geography, history, information 

science, social studies, and Arabic or English language, linguistics, and literature. 

 

Second: Author Guidelines 

1. Manuscripts should not exceed a maximum of 10,000 words, including the abstracts 

(both in Arabic and English), keywords, references, and appendices.  

2. The official citation format system used by the journal is the APA. APA should be 

used both for in-text citations and the reference list. Any manuscript that does not 

adhere to APA conventions will be returned to the author(s) and rejected. Other styles 

using footnotes, endnotes, or in-text numbering are not acceptable. Footnotes can be 

used for additional content that the author does not include in the body of the 

manuscript, but should not be used for citations and should be kept to a minimum.  

3. Each manuscript must be accompanied by two versions of the abstract, one in Arabic 

and one in English. Each should be no less than 100 words and no more than 200 

words.  

4. Each abstract must be preceded by no more than 6 keywords that represent the 

major topics the manuscript addresses. The keywords should be placed after the title 

and before the abstract. 

5. The author(s) must provide the following information both in Arabic and English: 

name, occupation, position, specialization, affiliation (e.g., department/center, college, 

and university), address, email, and phone number). 

6. The author’s or authors’ name(s) or any indication of their identity must not be 

mentioned implicitly or explicitly anywhere in the body of the manuscript; instead, the 

author can use neutral terms such as “the researcher”.  
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Journal of Arts 

Journal of Arts is a triannual (January, May, and September) peer-reviewed academic 

journal published by King Saud University - College of Arts. The journal publishes 

original research articles and welcomes theoretical or empirical manuscripts from the 

following broad categories: communication studies and journalism, geography, history, 

information science, social studies, and Arabic or English language, linguistics, and 

literature. 

The first volume (titled “the Journal of College of Arts”) was issued in 1390 AH/ 1970. 

From then until 1404 AH/1984 it was published annually. In 1409 AH/1989 it was 

issued under the title “Journal of King Saud University: Arts”. In 1434 AH/2013 it was 

renamed “Journal of Arts” and now publishes triannually.  

Vision 

To be a leading journal among the most well-known international databases 
publishing refereed research in the arts, social sciences, and humanities. 

Mission 

Publish refereed research in accordance  with  international distinguished  
professional standards in the arts, social sciences, and humanities. 

 

To be an academic reference for researchers in the arts, social sciences, and 
humanities. 
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2- To meet the needs of researchers publishing in the arts, social sciences, and 

humanities at local, regional, and international levels. 

To contribute to building a knowledge-based society through the publication 

of high quality research in the arts, social sciences, and humanities that 

contributes to the development and progress of society. 
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