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دورية علمية حمكمة، تصدر ثالث مرات يف السنة يف (يناير - مايو- سبتمرب) عن كلية اآلداب، بجامعة امللك 

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

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

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

صدر املجلد األول من املجلة بعنوان «جملة كلية اآلداب» يف العام ١٣٩٠هـ/١٩٧٠م، واستمرت سنوية إىل أن 

حتولت إىل نصف سنوية منذ املجلد احلادي عرش عام ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م. ويف عام ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م صدرت 

العام ١٤٣٤هـ/ ٢٠١٣م صارت جملة اآلداب، وأصبحت  بعنوان: «جملة جامعة امللك سعود: اآلداب». ويف 

تصدر ثالث مرات يف السنة.

واإلنسانية،  االجتامعية  والعلوم  اآلداب  يف  العلمي  النرش  جمال  يف  ومميزة  رائدة  تكون  أن  املجلة  تسعى 
وتصنَّف ضمن أشهر أوعية النرش العربية والعاملية، وضمن قواعد املعلومات العاملية.

اإلسهام العلمي من خالل نرش البحوث والدراسات املحكمة يف اآلداب والعلوم االجتامعية 
واإلنسانية، وفق معايري مهنية عاملية متميزة.

١- أن تكون املجلة مرجعاً علمياً للباحثني يف اآلداب والعلوم االجتامعية واإلنسانية.

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

٣- تطوير املعرفة األدبية واالجتامعية واإلنسانية واإلسهام يف تقدم املجتمع.

الــرؤيـــــة

الــرســالة

األهــــداف

هـ



 للمـراســلـــــة
«مجلة اآلداب» ص. ب . ۲٤٥٦ – الرياض ۱۱٤٥۱

كلية اآلداب- جامعة الملك سعود- الرياض- المملكة العربية السعودية

هاتف    ٤٦۷٥٤۰۸ -۰۱۱    فاكس ٤٦۷٥٤۰۲-۰۱۱

arts-mag@ksu.edu.sa البريد اإللكتروني

http://arts.ksu.edu.sa/journal-faculty-arts الموقع اإللكتروني

االشتراك والتبادل

دار جامعة الملك سعود للنشر، جامعة الملك سعود، ص. ب. ٦٨٩٥٣، الرياض ١١٥٣٧، 

المملكة العربية السعودية.

سعر النسخة الواحدة: ١٥ رياًال سعوديًا، أو ما يعادله بالعملة األجنبية، يضاف إليها أجور البريد.

و



قـواعـد الـنـشـر

وتشمل  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  حقل  في  باإلنجليزية،  أو  بالعربية  نشرها،  يسبق  لم  التي  البحوث  المجلة  تنشر 

بالتحديد: اإلعالم، والتاريخ، والجغرافيا، والدراسات االجتماعية، واللغتين العربية واإلنجليزية وآدابهما، وعلوم المكتبات 

والمعلومات.

و ُتَصنَّف المواد التي تقبلها المجلة للنشر إلى األنواع اآلتية:

    بـحـث:    ويشتمل على عمل المؤلف في مجال تخصصه، ويجب أن يحتوي على إضافة للمعرفة.

    مداخلة:    وهي مقالة علمية موجزة يشارك بها كاتبها في الموضوعات الخاصة التي تعلن المجلة عنها في 

حينها وتنشرها ضمن «ملف العدد».

   مراجعة نقدية:    وهي القراءة التي تتوجه بالتقويم لكتاب أو بحث أو مقال علمي، أو بالعرض له والتعليق عليه.

   تـقـريــر:   وهي تقارير المؤتمرات والندوات العلمية وما يشبهها من أحداث علمية.

   ملخص رسالة جامعية:    وتستقبل المجلة ملخصات الماجستير والدكتوراه في حقول اختصاصها وتنشر 

منها ما يمتاز بقيمة الفتة في منهجيته ونتائجه.

                      

تعليمات للباحثين:

١-   ال يتجاوز عدد صفحات البحث متضمنة الملخصين العربي واإلنجليزي، والمراجع ( ١٠,٠٠٠ كلمة ). 

٢-   أما المراجعات والتقارير وملخصات الرسائل فال تجاوز (١٥ صفحة ).

٣-   يرفق مع كل مادة مقدمة للنشر ملخصان أحدهما بالعربية واآلخر باإلنجليزية، على أال تجاوز كلمات كل 

منهما (٢٠٠ كلمة).

الجامعة،  الكلية،  «القسم،  التعليمية:  المؤسسة  التخصص،  العلمية،  الرتبة  (االسم،  الباحث  بيانات  تكتب    -٤

بصفحات  تتبع  ثم  البحث  أول  في  مستقلة  في صفحة  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  المراسلة»)  وعنوان 

البحث مفتتحة بعنوان البحث.

٥-  ال يرد اسم الباحث، أو الباحثين، في متن البحث أو هوامشه أو قائمة مراجعه، صراحة، أو بأي إشارة تكشف 

عن هويته، أو هوياتهم، وتستخدم بدًال من ذلك كلمة «الباحث» أو «الباحثين».

٦-  يضع الباحث كلمات مفتاحية Keywords تعبِّر عن موضوع البحث، والقضايا الرئيسة التي تناولها، وذلك بعد 

بيانات الباحث وقبل الملخص في نسختيه العربية واإلنجليزية، وال يتجاوز عددها (٦) كلمات. 

ز



 The World List of Scientific Periodicals ٧-  ُتسَتخَدم اختصارات عناوين الدوريات العلمية كما هو وارد في

وتستخدم  االختصارات المقننة دوليًا، مثل: سم، مم، م، كم، سم٢، مل، مجم، كجم، ق، ٪ ...الخ.

٨-  يتم اإلشارة إلى المراجع بنظام االسم والتاريخ (name, date) داخل المتن وال يقبل نظام ترقيم المراجع داخل 

المتن. وترتب المراجع في نهاية البحث هجائيًا بقائمة مستقلة والمراجع األجنبية بقائمة مستقلة أخرى أسفل 

منها وال ترقم المراجع في قائمة المراجع نهائيًا. ويكون ترتيب البيانات الببليوجرافية على النحو اآلتي:

أ)  يشار إلى الكتب في المتن داخل قوسين باسم المؤلف والتاريخ ورقم الصفحة. أما في قائمة المراجع، 

فيكتب االسم األخير للمؤلف (اسم العائلة) ثم االسم األول ثم األسماء األخرى أو اختصاراتها بالخط 

األسود. فعنوان الكتاب ببنط مائل ثم بيان الطبعة. فمدينة النشر: ثم الناشر، ثم سنة النشر.

مثال: المصري، وحيد عطية. مقدمة في هندسة العمليات الحيوية. الرياض: جامعة الملك سعود، 

١٤٢٥هـ.

ب)  يشار إلى الدوريات في المتن بنظام االسم والتاريخ بين قوسين على مستوى السطر. أما في قائمة 

المراجع فيبدأ بذكر االسم األخير للمؤلف (اسم العائلة) ثم االسم األول ثم األسماء األخرى أو اختصاراتها 

بالخط األسود. فعنوان البحث كامًال بين شولتين « ». فاسم الدورية مختصرًا ببنط مائل، فرقم المجلد، 

ثم رقم العدد بين قوسين، ثم سنة النشر بين قوسين.

مثال: فقيها، أنيس بن حمزة. «نمذجة تقطير خليط ذي نسبة تطاير عالية». مجلة جامعة الملك 

سعود (العلوم الهندسية)، مجلد١٥، العدد (١)، (٢٠٠٣م)، ١٣-٢٧.

ج) إذا كان المرجع (رسالة علمية لم تطبع): فترتب في قائمة المراجع بذكر االسم األخير للباحث (اسم 

العائلة)، فاالسم األول واألسماء األخرى: فعنوان الرسالة، فدرجة الرسالة (رسالة ماجستير/دكتوراه)، 

فمكانها: البلد، القسم، الكلية، الجامعة، فالسنة). 

مثال: الكناني، ظافر مشبب: الذات في النقد العربي القديم، رسالة دكتوراه، السعودية، قسم اللغة 

العربية، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود، ١٤٣٠هـ.

د) تستخدم الحواشي لتزويد القارئ بمعلومات توضيحية، ويشار إليها في المتن بأرقام مرتفعة عن السطر. 

وترقم التعليقات متسلسلة داخل المتن. وعند الحاجة، يمكن اإلشارة إلى مرجع داخل الحاشية عن طريق 

استخدام كتابة االسم والتاريخ بين قوسين وبالطريقة نفسها المستخدمة في المتن، وتوضع الحواشي 

أسفل الصفحة التي تخصها والتي ذكرت بها وتفصل بخط عن  (المتن).

ح



٩- يتأكد الباحث من سالمة لغة بحثه، وخلوه من األخطاء المطبعية واللغوية وكذلك خضوعها إلجراءات 

النشر وضوابطه المشار إليها أعاله قبل إرساله، وأي إخالل بهذه الشروط، يترتب عليه إرجاع البحث 

لصاحبه دون النظر فيه من هيئة التحرير.

١٠- المواد المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي جامعة الملك سعود.

١١- يرسل للباحث نسخة إلكترونية وورقية واحدة فقط من عدد المجلة تتضمن بحثه المنشور .

                      

   يرسل الباحث بحثه إلى موقع المجلة، وذلك بالضغط على «طلب نشر بحث» من القائمة، ثم تعبئة النماذج 

بالبريد  وال  المجلة  إيميل  عبر  نشرها  المطلوب  البحوث  المجلة  تقبل  وال  المطلوبة،  اإلجراءات  واتباع 

الورقي.

   ُيعد إرسال الباحث بحثه إلى موقع المجلة اإللكتروني تعهدًا من الباحث/الباحثين بأن البحث لم يسبق نشره، 

وأنه غير مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر فـي جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه فـي المجلة.

   لهيئة تحرير المجلة حق الفحص األولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه.

   تخضع جميع البحوث، بعد إجازتها من هيئة التحرير، للتحكيم العلمي على نحو سري.

   يرسل البحث إلى اثنين من المحكمين المختصين في موضوعه فإن اختلف رأيهما، أرسل إلى ثالث ويكون 

رأيه حاسمًا.

   البحوث التي يقترح المحكمون إجراء تعديالت عليها تعاد ألصحابها إلجراء التعديالت.

   عند قبول البحث للنشر، ال يجوز نشره في أي منفذ نشر آخر ورقي أو إليكتروني، دون إذن كتابي من 

رئيس هيئة التحرير.

   يبلغ أصحاب البحوث المرفوض نشرها دون إبداء األسباب.

ط





كلمة رئيس التحرير
تسعد هيئة تحرير مجلة اآلداب أن تقدم لقرائها العدد الثالث من المجلد الثالثين في حقل اآلداب والعلوم 
اإلنسانية الذي جاء غنيÁا وثريَّا بما َضّمه من أبحاث متخصصة، أسهم فيها الباحثون في إثراء مجاالت المعرفة، 

فجاء هذا العدد متنوًعا في قسميه العربي واإلنجليزي، فقد احتوى على عشرة بحوث في حقل التخصص.

ففي حقل اللغة العربية تضمن العدد ثالثة بحوث، هي: 

١- التجريب الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا: روايتا «السفينة» و»البحث عن وليد مسعود» أنموذًجا.

٢- توجيه المواضع في الشعر القديم الطريقة، المنهج.

٣- في اللغز الشعري األندلسي، مقاربة سيميائية تأويلية.

الفرد  حياة  تمس  اجتماعية  قضايا  تعالج  بحوث  أربعة  العدد  تضمن  االجتماعية  الدراسات  حقل  وفي 
مباشرة، هي: 

دور الصحف اإللكترونية في حلِّ بعض المشكالت االجتماعية: صحيفة سبق أنموذًجا.   -١

الخدمة  لطالب  الميداني  التدريب  لتفعيل  المتقدمة  العامة  الممارسة  آليات  لتطوير  مستقبلية  رؤية   -٢
االجتماعية.

من  عينة  على  ميدانية  دراسة  الديموجرافية:  المتغيرات  ببعض  وعالقتها  االجتماعية  المسؤولية   -٣
الموظفات بكلية اآلداب -جامعة الملك سعود.

واقع استخدام الشباب السعودي لوسائل التواصل االجتماعي الحديثة.  -٤

وفي حقل اإلعالم احتوى العدد على بحٍث واحٍد هو « استخدامات طالب وطالبات جامعة الملك سعود 
للدراما التلفزيونية واإلشباعات المتحققة منها: دراسة ميدانية».

وفي حقل اللغة اإلنجليزية احتوى العدد على بحثين هما:

السرد في ديوان أديب كمال الدين «ثمة خطأ».  -١

المسخ الخطابي: اللغة والهوية في رواية «المتحدث القومي» لتشانج راي لي.  -٢

وجاءت هذه األبحاث بصورتها الحالية بعد قراءة واعية ومتأنية من المحكمين والباحثين، الذين حرصوا 
على أن تكون فيها اإلضافة العلمية المنشودة.

وال يسعني هنا إال أن ُأقدِّم شكري خالًصا لجميع الباحثين الذين وثقوا بالمجلة والمحكمين الذين أثروا هذه 
األبحاث العلمية بملحوظاتهم النيرة والدقيقة، وأحكامهم السديدة، وأشكر زمالئي في هيئة التحرير، كما أشكر 
أبنائي الموظفين والعاملين وجميع القائمين على أعمال المجلة، وأشكر إدارة الجامعة على دعمها المستمر 

للمجالت العلمية، وأسأل اهللا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والبركة.

.

                                                                                      ريئس هيئة تحرير مجلة اآلداب

                                                                            أ. د. تركي بن فهد آل سعود
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 التجريب الروائي عند جربا إبراهيم جربا: 

 أنموذًجا "البحث عن وليد مسعود"و "السفينة"روايتا 

 

 حصة بنت أمحد بن عبداهلل الدورسي   

 أستاذ األدب والنقد املساعد بقسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل،

 اململكة العربية السعودية

 

 ـ(ه19/7/1439يف  للنرش وقبل   ،هـ8/2/1439نرش يف  )قدم  لل
 

 .رواية، رسد، جتريب روائي، جربا إبراهيم جربا، الرواية اجلديدة:  املفتاحية الكلامت

خضعت الرواية العربية يف العرص احلديث ملحاوالت جتريبية عديدة استهدفت حتديث البحث: ملخص

ستجدات احلياة السياسية واالجتامعية والثقافية من حوهلا. ومن مضموهنا، وتطوير بنيتها الفنية؛ لتواكب م

أبرز تلك املحاوالت ظهور ما ُيعرف بالرواية اجلديدة، التي تثور عىل الشكل التقليدي للرواية العربية من 

خالل توظيف تقنيات رسدية جديدة، منها: تعدد األصوات يف الرواية، وتضمني تيار الوعي بأشكاله 

 البنية األسلوبية، وخلخلة التتاب  الممني للرواية باملفارقات الممنية، واالففتا  عىل العنا ر الفنية املختلفة يف

 لألجناس األدبية األخرى وغريها من مظاهر التجديد الروائي.

 وقد متثَّلت هذه املحاوالت التجريبية يف روايات جرب إبراهيم جربا السيام يف روايتيه )السفينة( و)البحث عن

 .وليد مسعود(؛ لذا ستقترص هذه الدراسة عليهام، متتبعة فيهام أبرز مظاهر التجريب الروائي
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Keywords: Novel-Narration- Novelistic Experimentation- Jabra Ibrahim Jabra- New Novel. 

Abstract: In the modern age, the Arabic novel underwent many experimental attempts, to modernize 
its content and develop the technical structure in order to keep it up with the latest political, social and 
cultural life. The emergence of what is known as the new novel is one of the most prominent attempts 
that revolts against the traditional form of the Arabic novel through the use of the new narrative 
techniques, including: the multiplicity of characters, involving the different forms of consciousness 
stream in the stylistic structure, and rarefy the chronological sequence through using the time 
paradoxes, and openness to the artistic elements of the other literary genres, and other aspects of 
novel renewal.       

      These experimental attempts clearly emerged in Jabra Ibrahim Jabra's novels, especially (The 
Ship) and (The Search for Walid Masoud). Therefore, this study focuses on them, approaching the 
most prominent aspects of experimental novel.  
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 التمهيد

مرت الرواية العربية بمراحل خمتلفة من التطور 

مستوى املضمون أو الشكل، والتجديد سواء عىل 

واكبت هبا مستجدات البيئة الثقافية والسياسية 

واالجتامعية املحيطة هبا، غري أنَّ ذروة هذا التجديد 

وأهم مراحله كان يف الستينات والسبعينات من القرن 

العرشين، حينام ظهرت حماوالت روائية تمعمع ثبات 

 البنية القصصية التقليدية، مستحدثة بنى جديدة

خاضعة للتجريب، يتنوع فيها الشكل الروائي، 

وتتجدد فيها عنا ره، وُتظهر من خالهلا حال القلق 

واحلرية التي يشعر هبا الفرد يف ظل تسارع األحداث 

من حوله وتالحقها. وقد اصطلح عىل تسمية هذا 

 النوع من الروايات التجريبية بالروايات اجلديدة.

مثلوا بأعامهلم  ومن أوائل الُكتّاب العرب الذين

جربا الروائية اإلرهاصات األوىل هلذا التجريب الفني 

، الكاتب الفلسطيني املولود عام إبراهيم جربا

م(، الذي بلغت 1994م(، واملتوىف عام )1920)

مؤلفاته السبعني كتاًبا ما بني أعامل قصصية وشعرية، 

وكتب مرتمجة، ودراسات فقدية، حاول من خالهلا 

لتجديد واحلداثة، إذ حرص يف دراساته مواكبة تيار ا

النقدية ومرتمجاته عىل التعريف باملذاهب النقدية 

احلديثة، وحتليل األعامل األدبية من خالهلا، وكذلك 

عمد يف أعامله اإلبداعية إىل جتاوز ما هو فمطي وتقليدي 

 إىل التجريب والتحديث والتجديد يف الشكل الفني.

تي تتضح فيها هذه ومن أهم أعامله الروائية ال

الظاهرة رواية )السفينة( ورواية )البحث عن وليد 

مسعود(؛ وستقترص الدراسة عليهام ُمبيِّنة أواًل املقصود 

بالتجريب الفني يف الرواية اجلديدة، ومتتبعة ثافًيا 

مظاهر هذا التجريب يف الروايتني املذكورتني من 

 خالل دراسة فنية تطبيقية. 

ي ستقف عندها الدراسة تعدد من هذه املظاهر الت

األصوات الرسدية، فلم يعد صوت املؤلف هو املهيمن 

عىل رسد األحداث، بل تعّددت األصوات التي تعرض 

املتن الروائي؛ فتنوعت معها زوايا رؤية هذه األحداث، 

وتباينت األيديولوجيات واملستويات الفكرية واللغوية 

ى. ثم ستعرض واالجتامعية التي افطلقت منها هذه الرؤ

الدراسة أشكال توظيف تيار الوعي يف سياق الروايتني، 

وبعدها سوف تبنّي كيف جتاوز جربا يف روايتيه السابقتني 

البنية الممنية التقليدية التي يتواكب فيها زمن القص م  

زمن اخلطاب إىل بنية زمنية جديدة، تقوم عىل املفارقات 

روائية إما التي تقط  التسلسل الممني لألحداث ال

باالسرتجاع أو االستباق. ثم سترش  كيف اففتحت 

الروايتان عىل األجناس األدبية األخرى، إذ مل تتقيدا 

بالعنا ر الفنية الروائية، إفام استوعبتا يف بنيتهام الرسدية 

 عنا ر شتى من أجناس أدبية خمتلفة.

وقد مّثلت هذه العنا ر الفنية يف جمملها جتديًدا فنًيا 

ا عن مألوف الرواية العربية يف عرص جربا، وخروًج 

 وهو ما سوف يتضح من خالل هذه الدراسة.
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  أوًًل: مفهوم التجريب الفني يف الرواية اجلديدة

يعدُّ الفن الروائي من أكثر الفنون األدبية مروفة يف 

الشكل، واففتاًحا عىل حركات التجديد والتغيري، فهو 

فيه من حتوالت  يتأثر بالواق  الذي ينتجه بكل ما

أيديولوجية، و راعات فكرية، وافتقاالت اجتامعية، 

يعكسها من خالل جتديداته الفنية التي متثل مراحل 

تطور يمر هبا. ومن أهم هذه املراحل التي شّكلت فقلة 

فوعية يف التأليف الروائي مرحلة ظهور الرواية 

اجلديدة، التي بدأت بواكريها األوىل يف فرفسا، يف 

ينات من القرن العرشين، واشتد عودها يف اخلمس

الستينات عىل يد جيل من الروائيني اجلدد الذين 

عايشوا النتائج الكارثية للحرب العاملية الثافية، 

والفظائ  التي خلفها استخدام السال  النووي عىل 

املدينتني اليابافيتني: هريوشيام، وفجازاكي، وعا روا 

(، 64-58صم، ص 1998غمو الفضاء )مرتاض، 

وازدهار حركة التصني  وما أشاعته من قيم مادية 

ومفاهيم استهالكية غرّيت من فظرة الفرد إىل العامل من 

حوله، فشعروا أنَّ الشكل التقليدي للرواية بحبكته 

املتامسكة، وبنائه املتتاب  املقيد بالتسلسل الممني، 

والتحديد املكاين، وتركيمه عىل وصف الشخصية، 

عاملها، والتمامه اللغة العذبة، والتعبري وإيضا  م

األفيق. هذا الشكل التقليدي مل يعد قادًرا عىل 

استيعاب الرؤية اجلديدة للعامل التي فمعت إىل التشيؤ، 

والرتكيم عىل الفردية، وأعلت من قيم املجتم  

الصناعي االستهالكي؛ فظهرت الرواية اجلديدة 

لقه ومتمقه وشكه الفكر اإلفساين املعا ر يف ق"لتعكس 

(، من 53م، ص1998)مرتاض،  "وعبثه وشقائه

خالل حتطيم الشكل التقليدي لألبنية الرسدية، فإذا 

تثور عىل كل القواعد، وتتنكر لكل "الرواية اجلديدة 

األصول، وترفض كل القيم واجلامليات التي كافت 

سائدة يف كتابة الرواية التي أصبحت توصف 

شخصية شخصية، وال احلدث بالتقليدية؛ فإذا ال ال

حدث، وال احليم حيم، وال الممان زمان، وال اللغة 

لغة؛ وال أي يشء مما كان متعارًفا يف الرواية التقليدية 

 "متآلفا اغتدى مقبواًل يف متثل الروائيني اجلدد

(، وتستحدث 54-53م، ص1998)مرتاض، 

فال ختطط الكتابة التجريبية "أشكااًل تعبريية عفوية 

ًقا لشكل النص، وال ختتار موضوعه، وإفام هي ُمسب

العفوية التي ُيَراد هبا جتاوز الثوابت واقتحام املجهول 

لتأسيس كتابة روائية خمتلفة، ويف ذلك هدم لعدد من 

احلدود الفاصلة بني األجناس األدبية إذ يلتقي الرسد 

بالشعر وباملوسيقى وبفنون أخرى ضمن مجاليات تقّر 

اليب والتداخل بينها وحتارب شتى التعّدد يف األس

(. 100م، ص1993)الكيالين،  "املفاهيم اإلطالقية

ومن أبرز الروائيني الغربيني الذين مّثلوا هذا التيار 

الروائي اجلديد آلن روب غرييه، وفتايل ساروت، 

 وميشيل بوتور، وكلود سيمون.
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وقد بدت مالمح هذا النوع اجلديد من الرواية يف 

ئيني العرب منذ منتصف ستينات القرن أعامل الروا

العرشين، فالتغريات السياسية واالجتامعية والثقافية 

أوجدت احلاجة إىل ظهور أفامط روائية جديدة تواكب 

هذه التغريات، وُتربز وقعها عىل الفرد وعىل فظرته 

اجلديدة للعامل. فتداعيات حرب فلسطني عام 

تج عنها م يف مرص، وما ف1952م، وقيام ثورة 1948

من استبداد وقم  سيايس، أعقبها اهلميمة الكربى عام 

التي زعمعت الوجدان العريب، وهمت  (1)م1967

ثوابته، وجعلته يعيش حالة من الصدمة والقلق 

وفقدان الثقة يف كل يشء. هذا التشويش الذي شعر به 

الفرد العريب حاول أن يعربِّ عنه من خالل الرواية 

ىل عاتقها صياغة عنا ر هذا أخذت ع"اجلديدة التي 

الواق  اجلديد بصورة تقدم ختلخل الركائم املنطقية هلذا 

الواق  عرب إعادة إفتاج الالتناسب، واهنيار القيم، 

، "وهميمة اإلفسان يف جمتمعات التخلف والتبعية

(، فجاء النص الروائي 16م، ص2009)صالح، 

مفتوًحا يستوعب يف بنيته الرسدية تداخل األجناس 

األدبية، ويستجيب ملحاوالت التجريب والتجديد من 

خالل التقنيات الرسدية احلديثة، وخيرج عن املألوف 

كرس الرتتيب الرسدي االطرادي، فّك "من خالل 

                                                 
لالستمادة حول عوامل فشأة الروايـة العربيـة اجلديـدة،      (1)

ينظر: عبداملالك أشهبون، احلساسـية اجلديـدة يف الروايـة 

 .14العربية )روايات إدوارد اخلراط إفموذًجا(، ص

العقدة التقليدية، الغوص إىل الداخل ال التعلق 

بالظاهر، حتطيم سلسلة الممن السائر يف خط 

... توسي  داللة مستقيم... هتديد بنية اللغة املكّرسة

 "الواق  لكي يعود إليها احللم واألسطورة والشعر

(. وقد متثلت 12-11م، ص1993)اخلراط، 

اإلرهاصات األوىل ملحاوالت التجديد والتجريب يف 

روايات كل من: جربا إبراهيم جربا، وأميل حبيبي، 

والطيب صالح، وإدوارد اخلراط، وصن  اهلل 

 .(2)إبراهيم

اهيم جربا يف جمال التجريب ولريادة جربا إبر

الروائي، وأمهية جتربته ستقف عنده هذه الدراسة، 

مبينة أهم مظاهر التجديد التي حاول من خالهلا 

اخلروج عىل النمط التقليدي املألوف للرواية العربية. 

فجربا إبراهيم جربا الكاتب الفلسطيني املولود يف بيت 

بعد  م(، والذي استقر يف العراق1920حلم عام )

م( بدأ مسريته م  الكتابة القصصية عام 1948حرب )

) راخ  م(، حينام كتب روايته األوىل بعنوان1946)

يف ليل طويل(، بعدها أصدر رواية )صيادون يف شارع 

م(، ثم 1960ضيق( باللغة اإلفجليمية فرشها عام )

م(، والبحث 1970توالت رواياته ومنها: السفينة )

                                                 
ستمادة حول ُكّتاب الرواية العربيـة اجلديـدة، ينظـر: لال      (2)

، جملـة "الرواية اجلديـدة واملنجـم العـريب"حممود الضب ، 

ــاب، مرصــ، ع ــة للكت ــة املرصــية العام ــة، اهليئ ، 7الرواي

 م.2011
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وعامل بال خرائط تأليف  م(،1978عن وليد مسعود )

م(، والغرف 1982مشرتك م  عبدالرمحن منيف )

م(، ويوميات رساب عفان 1986األخرى )

 م(.1992)

والطالعه عىل الثقافة الغربية، ومتابعته لتياراهتا 

الفنية احلديثة ترجم عدًدا من األعامل النقدية والروائية 

 الغربية منها: بعض أعامل شكسبري، وأوسكار وايلد،

وبيكيت، ورواية )الصخب والعنف( لوليام فوكنر 

التي تعدُّ من أبرز الروايات الغربية اجلديدة )دحبور، 

م(، هذا فضاًل عن أعامله الشعرية والنقدية 2006

 األخرى.

نته ثقافته األدبية والنقدية الواسعة من  وقد مكَّ

افتهاج التجريب يف رواياته، موظًفا أساليب رسدية 

اها مثل: تعدد األصوات، وتيار الوعي، جديدة يف ثناي

واملفارقة الممنية، والتداخل األجنايس وغريها؛ وقد 

اتضحت هذه األساليب الرسدية اجلديدة يف روايتيه 

)السفينة(، و)البحث عن وليد مسعود(، فقد بنيتا عىل 

تعدد األصوات الرسدية؛ مما جعل احلدث القصيص 

من مظاهر  ُيعرض من زوايا فظر متعددة، كام أنَّ 

التجريب التي اتضحت فيهام أيًضا تضمني تيار الوعي 

بأشكاله املختلفة يف فسيج البنية الرسدية، إذ أصبحت 

خواطر الشخصيات وأفكارها جمًءا من البنية الرتكيبية 

للروايتني ومن سياقهام الفني، وكذلك قط  

االسرتسال الممني من خالل توظيف تقنيات املفارقة 

السرتجاع واالستباق، إضافة إىل عدم الممنية: ا

اقتصار الروايتني عىل عنا ر الفن الروائي، فقد 

اففتحتا عىل األجناس األدبية األخرى، فتخلل متنهام: 

اللغة الشعرية، واملقاط  الغنائية، واحلوار املرسحي، 

والتصوير السينامئي. ولوضو  مظاهر التجريب يف 

د مسعود( روايتي )السفينة(، و)البحث عن ولي

 ستقترص عليهام هذه الدراسة.

 

ثانًيا: مظاهر التجريب الروائي عند جربا إبراهيم 

 جربا

 تعدد األصوات الرسدية. -أ

مالت الرواية التقليدية إىل تقديم أحداثها من زاوية 

فظر واحدة، يمثلها صوت رسدي واحد تتمحور 

الرواية حول أيديولوجيته، وفظرته للعامل، وم  التطور 

اوالت التجديد التي مرت هبا الرواية ظهر فوع وحم

جديد من الروايات تتعدد فيه األصوات الرسدية التي 

تقدم أحداث الرواية؛ فتتنوع وجهات النظر التي 

تعرض من خالهلا هذه األحداث، وُتظهر من خالل 

هذا التعدد رؤى خمتلفة للعامل. وقد ُأطلق عىل هذا 

واية البوليفوفية(. ويعدُّ النوع اجلديد من الروايات )الر

باختني من أوائل النقاد الذين لفتوا األفظار إىل هذا 

التجديد يف الشكل الروائي، حينام أصدر كتابه )شعرية 

ديستوفسكي(، فقد تبنّي له من خالل دراسة روايات 

ديستوفسكي أهنا جتاوزت النمط التقليدي الذي يقرص 
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اث من الرواية عىل صوت رسدي واحد يقدم األحد

منظوره اخلاص إىل أصوات رسدية متعددة ومتباينة 

حتكي من زوايا فظر خمتلفة؛ مما جيعل الروائي ال هييمن 

بصوته وآرائه عىل شخصياته، بل جيعلها من خالل 

احلوار تكشف عن آرائها وأيديولوجيتها؛ فيتساوى 

معها داخل العمل الرسدي معتمًدا عىل احلوار يف 

 ن احلرية للشخصيات.إعطاء هذه املساحة م

وبذلك يكون املقصود بالرواية املتعددة األصوات 

الرواية التي تتسم بتفاعل عدة أصوات أو حاالت "

من الوعي أو الرؤى، برشط أال تتوحد هذه األصوات 

أو يتفوق أحدها عىل اآلخر، وهي بذلك تقف عىل 

النقيض من الرواية املوفولوجية، إذ إن آراء الراوي 

معرفته ال متثل سلطة عليا يف العامل الروائي وأحكامه و

التخييل، وإفام يمثل هذا الراوي مسامهة من بني عدة 

م، 2003)برفس،  "مسامهات يف اخلطاب الروائي

 (.44ص

وقد ظهرت الرواية املتعددة األصوات يف أعامل 

جربا إبراهيم جربا، السيام يف روايتيه )السفينة( 

مجته لرواية )الصخب و)البحث عن وليد مسعود(، فرت

والعنف(، لفوكنر أطلعه عىل هذا النوع اجلديد من 

الروايات، فكان من أوائل الُكّتاب العرب الذين 

افتقلوا بالرواية العربية إىل هذا اللون من التجديد 

الفني، حيث تتعدد األصوات الرسدية داخل العمل 

القصيص دون أن يطغى أحدها عىل اآلخر، فيقدم كل 

هة فظر مغايرة عن اآلخر، ومن تباين وجهات منها وج

النظر هذه وتعارضها يتشكل فسيج الرواية، وُتبنى 

 أحداثها.

وتعدُّ رواية )السفينة( من أبرز أعامله الرسدية التي 

م هذه  تتضح فيها ظاهرة تعدد األصوات. فقد قسَّ

الرواية إىل أحد عرش فصاًل، وأسند رواية األحداث 

ت رئيسة، مجعتهم رحلة بحرية فيها إىل ثالث شخصيا

عىل ظهر )السفينة(، هي شخصية عصام السلامن 

املهندس العراقي املثقف، الذي أحبَّ ملى عبدالغني، 

ومل يستط  المواج منها؛ بسبب ثأر بني أرسته وأرسهتا، 

فقد َقَتَل والده عم ملى خلالف بينهام عىل أرض. فدارت 

ى قد تموجت مأساته حول قصة حبه، ال سيام وأنَّ مل

من الدكتور فالح حسيب. وقد استأثرت شخصية 

عصام السلامن بستة فصول من الرواية، حتدث فيها 

عن ذكرياته م  ملى، وبث من خالهلا كثرًيا من آرائه يف 

 احلياة التي كشفت عن رؤيته للعامل.

ا الشخصية الثافية فتناوبت الرسد م  عصام  أمَّ

اجر الفلسطيني السلامن هي شخصية ودي  عساف الت

املثقف، الذي أحبَّ مها الطبيبة الفلسطينية املقيمة يف 

لبنان، ورغم ازدهار جتارته يف الكويت والثروة التي 

جناها هناك ظل حين للعودة إىل فلسطني ممارًعا يفلح 

أرضه، ويعيش عىل خرياهتا. يف حني كافت حبيبته مها 

ودي   ترفض العودة، وتؤثر البقاء يف لبنان. وقد عرض

عساف قصته ووجهة فظره حول الواق  الذي يعيشه، 
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 واملستقبل الذي حيلم به يف أربعة فصول من الرواية.

ص فصل واحد فقط للشخصية الثالثة  يف حني ُخصِّ

التي شاركت يف رسد الرواية وهي شخصية إميليا 

فرفيمي اإليطالية املقيمة يف لبنان، فقد هجرها زوجها 

أديرة اجلبل، فظلت يف لبنان  ميشال؛ ليتنسك يف أحد

وحيدة إىل أن تعرفت عىل الدكتور فالح حسيب يف 

إحدى املناسبات، وارتبطت به بعالقة غرامية، وكان 

 وجودها يف السفينة بتدبري منه.

فعىل لسان هذه الشخصيات الثالث: عصام 

السلامن، وودي  عساف، وإميليا فرفيمي دارت 

ضت بقية أحداث الرواية، ومن منظورها ُعر

الشخصيات. ُيالحظ ذلك يف وصف عصام السلامن 

أما وجه إميليا فكان "إلميليا فرفيمي، حيث يقول: 

وجًها من وجوه اجلحيم يذكرين بالرش. يف العينني 

المرقاوين ملعة حادة تؤكد ما يف الشفتني الكبريتني من 

غدر  ريح. إفه وجه أقرب إىل استدارة وجه الطفل، 

وجهها احلقيقي؛ ألنَّ يف العينني  مما يؤكد أفه غري

 "والشفتني، رغم ابتسامها املستمر صالبة وعنًفا

(. فعصام السلامن مل يكتف بوصف وجه إميليا 7)ص

ومالحمها اخلارجية، إفام أوحى بافطباعه اخلاص حول 

شخصيتها، وهذا ما كشفت عنه ألفاظه اآلتية: )وجوه 

عنف(. اجلحيم، الرش، الغدر الرصيح، الصالبة وال

فتجاوز تصوير الوجه إىل وصف الشخصية بأهنا 

ارة، وتتسم بالصالبة والعنف.  رشيرة، وغدَّ

د هذا الوصف يف موض  آخر حينام قال عن  وقد أكَّ

إفه وجه دفيوي أريض، فيه املكر "وجه إميليا أيًضا: 

(. فهي 8)ص "الثعلبي الذي البد منه المرأة مغامرة

وهو هنا مل يصفها وصًفا  يف فظره امرأة ماكرة، مغامرة.

خارجًيا حمايًدا، إفام وصفها من خالل رؤيته اخلاصة 

هلا، واالفطباع الذي تركته يف ففسه جتاهها، وهكذا 

سائر األوصاف التي وردت عىل لسان عصام السلامن 

افطلقت من رؤيته اخلاصة هلذه الشخصيات املوصوفة؛ 

(، 8وقد اتضح ذلك يف وصفه للمى )ينظر: ص

(، 10ت أبو سمرة رشيكه يف الغرفة )ينظر: صولشوك

(، وملحمود الراشد 33وليوسف حداد )ينظر: ص

(، فهو يصور هذه الشخصيات من 33)ينظر: ص

 زاوية رؤيته هلا داخل العمل الرسدي.

وباإلضافة إىل الماوية التي يصف منها عصام 

السلامن شخصيات الرواية. هناك زاوية أخرى يمثلها 

صوت ودي  عساف الذي  صوت رسدي آخر هو

وصف أيًضا هذه الشخصيات من وجهة فظره، ووفق 

تصوره اخلاص هلا، من ذلك مثاًل وصفه عصام السلامن 

أو  -إفه يشبه لورًدا افكليميا متنكًرا يف زّي أعرايب"قائاًل: 

بالعكس. فرز إحدى الشخصيتني فيه عن األخرى 

لكنه صعب... أتصوره يقارب الثالثني. كثري األسئلة، و

أيًضا حسن اإلصغاء... أكاد أجمم أفه هارب من بغداد 

(. فوصف ودي  42)ص "لسبب سيايس أو.. ال أدري

عساف للشكل اخلارجي لعصام السلامن ختلله تصوير 
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لشخصية هذا األخري وففسيته، فهو من وجهة فظر 

عساف جيم  األضداد يف شخصه، فيه من وقار 

فضول احلديث األرشاف وبساطة األعراب، جيم  بني 

وحسن اإلصغاء، يبدو عليه التوجس والقلق وكأفه 

هارب من أمر ما. ويتضح أيًضا افعكاس الرؤية اخلاصة 

عىل التصوير يف وصف إميليا فرفيمي لودي  عساف، 

ودي  مبتىل بنوع من اجلد خيشاه هو ففسه، "حيث تقول: 

فيحاول خداع ففسه يف النهاية بالضحك عىل عكس 

فودي  عساف من وجهة فظر إميليا  (.185)ص "فالح

 شخص جاد وإن حاول املر .

ومثلام تناوبت الشخصيات الرئيسة الثالث: عصام 

وودي  وإميليا يف تقديم شخصيات الرواية ووصفها 

من خالل زاوية رؤية كل منهم هلذه الشخصيات. 

تناوبوا أيًضا يف رسد الرواية، فحكى كل منهم 

الرحلة، وفقل كل منهم األسباب التي دفعته إىل هذه 

بعض احلوارات التي دارت بني شخصيات السفينة. 

وقد بدا التعارض واالختالف يف بعض مواقفهم 

وآرائهم فمن ذلك اختالف عصام السلامن وودي  

عساف يف موقفهم من االفتامء إىل األرض، فاألول يفر 

منها، ويشعر أهنا السبب يف الفراق الذي حدث بينه 

(، أما 169-164ملى )ينظر: ص صوبني حمبوبته 

الثاين فيحن إىل األرض التي ينتمي إليها، وحيلم بأن 

تتوج قصة حبه بمها بالمواج فيها، واإلقامة عليها 

 (.85-84، و45)ينظر: ص

هذا االختالف يف الرؤى، والتعدد يف وجهات 

النظر الذي فتج عن تعدد األصوات الرسدية داخل 

، وتنوًعا أيديولوجًيا، الرواية أكسبها غنى معرفًيا

وتقباًل ديمقراطًيا فاآلراء تتجاور دون أن يطغى أحدها 

 عىل اآلخر.

وقد ظهر هذا التعدد يف األصوات الرسدية أيًضا يف 

رواية )البحث عن وليد مسعود(، فاختفاء بطل الرواية 

وليد مسعود الفلسطيني املثقف الذي ظل رغم إقامته 

ركات املقاومة والنضال وعمله يف بغداد عىل اتصال بح

يف بالده. أثار تساؤالت عدة عن مصريه، هل ُقتل، أو 

اختطف، أو آثر العودة إىل وطنه متخفًيا؛ ليواصل 

 فضاله من أجل حترير بالده.

هذا اللغم الذي بدأت به الرواية استدعى إعادة 

النظر يف حياة وليد، فتناوب أصدقاؤه عىل رسد 

مت الرواية إىل جوافب ومراحل خمتلفة من حيا ته. فُقسِّ

اثني عرش فصاًل توزع الرسد فيها بني الشخصيات 

اآلتية: د. جواد حسني، وكاظم إسامعيل، وإبراهيم 

احلاج فوفل، وعيسى فا ر، و د. طارق رؤوف، 

ومريم الصفار، ووصال رؤوف، ومروان ابن وليد. 

يف حني حتدث وليد مسعود بصوته عن طفولته، 

 ثة اعتقاله يف ثالثة فصول منها.وذكريات صباه، وحاد

وقد حاولت كل شخصية من هذه الشخصيات أن 

تصور وليًدا من وجهة فظرها اخلاصة، ومن زاوية 

سليل "رؤيتها الشخصية له فرأه كاظم إسامعيل: 
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ارستقراطية منقرضة، ال تنسى تارخيها الضائ  بني 

الناس، الراسخ عمًقا يف ففسها، فيدف  ذلك أفرادها 

وسيات ومهية ورؤى فخبوية غامضة. ووليد إىل فر

حياول إخفاء ذلك أو كبته؛ ألفَّه أمر ال يصلح لممافه، 

وهو يريد أن يكون جمًءا مهاًم من زمافه، ولكنه يف 

(. فكاظم 67)ص "قرارته، بينه وبني ففسه متشبث به

إسامعيل يرى أنَّ الغموض الذي يلف شخصية وليد 

 عاليه وشعوره بالنخبوية.ما هو إال حماولة منه إلخفاء ت

وليد يشء "وقد اختلف معه د. جواد حسني قائاًل: 

آخر غري ما تصف. فيه يشء ما داخيل، باطني: هذا أتفق 

معك عليه؛ ولكن ما هو هذا اليشء! لست أظن أفك قد 

(. وكذلك سمرية أخت 68)ص "اهتديت إليه بعد

 مهام"كاظم أبدت عدم تأييدها لوجهة فظر أخيها قائلة: 

يكن فإفه ليس بقايا األرستقراطية املنقرضة التي تتخيلها 

يا كاظم. أفت تتشاطر يف ذلك أكثر مما جيب. وليد 

مقتل ... وهو حياول أن جيد األرض يعيد فيها غرس 

جذوره. وإال فإفه لن يستطي  أن يفكر، أن يكتب، أن 

(. فكل من د. جواد حسني 68)ص "حيقق شيئًا

وليد صورة مغايرة لتلك  وسمرية أخت كاظم رأى يف

التي رآها كاظم. فهام متفقان عىل أن فيه شيئًا داخلًيا 

جياهد يف إخفائه؛ هذا اليشء ال يمكن أن يكون شعوًرا 

بالتعايل والتفرد، إفام هو من وجهة فظر سمرية أمًلا 

يعترص قلبه، وحمًفا دفينًا خيالج ففسه عىل حياة الشتات 

 ومقتلًعا من جذوره. التي حيياها بعيًدا عن وطنه،

وعىل خالف رؤية كاظم لوليد جاءت رؤية 

إبراهيم احلاج فوفل، إذ صّور وليًدا بطاًل أسطورًيا 

أراد أن يكون قديًسا يف عامل من الفجور، منظًرا "

متفرًدا يف عامل من األحماب، عقائدًيا غري عقائدي، 

ويف عامل من التمّمت الدغاموي. أراد أن يتكلم برموز 

أن هلا معافيها بني الناس، وفيس أهنا غري الرموز حسب 

قي حول أعناقهم. ودهش أنَّ الذين  التي حيملوهنا كالرُّ

فهموه، يف خامتة املطاف، مل يكوفوا إال قلة من الناس 

ا أحبته لشخصه،  ولعلها القلة التي أحبَّت فكره؛ ألهنَّ

 "ليشء ما فيه يّش  من عينيه ويديه وصوته

م فوفل ال خُيفي إعجابه بشخصية (. فإبراهي315)ص

وليد التي يرى فيها التفرد والتميم؛ لكنه يرى أهنا ختفي 

يف جنباهتا شعوًرا باإلحباط فتج عن خيبة أمل شعر هبا 

وليد إزاء املحيطني به؛ لعجمهم عن فهم مشاعره، 

 وسرب أغوار فكره.

أما د. طارق رؤوف فقد رأى جافًبا آخر يف وليد 

كثرة عالقاته الغرامية، فصّوره زير ظهر له من خالل 

وجه رصني، وحلية طويلة )جمازية(، "فساء يف قوله: 

وجبهة عريضة عنيدة، ذكاء وففاذ بصرية، واتمان؛ 

ولكن ما ذلك كله إال زيف وخداع... قناع وقور 

حيجب وجه وليد مسعود احلقيقي، وليد املاجن، 

ان اخللي  الذي افرتسته لواعج الشبق، والتهمته فري

 "احلب، ودفعت به يف النهاية إىل قتل ففسه

(. فقد رأى د.طارق رؤوف أنَّ وليًدا ال 138)ص
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يستحق ما ُأحيط به من تقدير وتبجيل فام هو إال 

شخص عاش أسري لذاته وشهواته، خدع من حوله 

 برصافته واتمافه.

وقد علَّق د. جواد حسني عىل  تعدد وجهات النظر 

شخصية رأت يف وليد شيًئا من هذه واختالفها بأنَّ كل 

بعد "ذاهتا، ومن طموحاهتا، وإحباطاهتا، حيث يقول: 

أن يقول األشخاص ما يقولوفه... يبقى لنا أن فتساءل: 

عّمن هم يف احلقيقة يتحدثون؟ عن رجل شغل يف 

وقت ما عواطفهم وأذهاهنم، أم عن أففسهم، عن 

أوهامهم وإحباطاهتم وإشكاالت حياهتم؟ هل هم 

ة وهو الوجه الذي يطل من أعامقهم، أم أفه هو املرآ

املرآة ووجوههم تتصاعد من أعامقهم كام ربام هم 

 (.363)ص "أففسهم ال يعرفوهنا

هذه اجلوافب املختلفة من شخصية وليد، والتي 

رسمتها هذه األصوات الرسدية املتعددة شّكلت 

 صورة وليد بام يف شخصيته من  راعات وتناقضات.

 األصوات الرسدية أكسب الرواية هذا التعدد يف

جدة، إذ جعل أحداثها تعرض من أكثر من وجهة 

فظر، ورسم لبطلها صورة متعددة اجلوافب جتم  بني 

دفتيها متناقضات شتى، فهو الكاتب املثقف، والبطل 

املناضل، وأيًضا صاحب العالقات الغرامية املتعددة. 

ا، شخصية تتصارع فيها قداسة القضية التي يؤمن هب

ودفاءة الرغبات التي ينساق وراءها. ما كان هلذا 

الرصاع أن يبدو هبذا الشكل لوال تعدد األصوات 

الرسدية التي فسجت الرواية، والتي فّوعت وجهات 

النظر، وعددت زوايا رؤية الشخصية املحورية 

 واألحداث التي دارت حوهلا.

 واعتامد جربا إبراهيم يف بناء روايتيه السابقتني عىل

تقنية تعدد األصوات جعل الرؤية الرسدية فيهام )رؤية 

م ( أي تساوت معرفة املؤلف بمعرفة الشخصيات 

(. فلم 58م، ص1992الروائية )ينظر: تودوروف، 

يشعرفا املؤلف بأفه عىل علم بام سيحدث، فهو يتعرف 

عىل األحداث م  القارئ من خالل شخصيات 

مت  اقف واألحداث املو"الرواية وحواراهتا، وقد ُقدِّ

 "أكثر من مرة، ويف كل مرة من منظور شخصية خمتلفة

(، وهو ما ُيعرف )بالتبئري 71م، ص2003)برفس، 

 .(1)الداخيل املتعدد(

ويف هذا التنوع لموايا الرؤية كرس هليمنة الرؤية 

األحادية للمؤلف، وإضفاء للموضوعية واحليادية يف 

يات؛ مما عرض اآلراء واألفكار، وتقديم األيديولوج

 أكسب الروايتني مجاالً فنًيا، وغنى فكرًيا وأسلوبًيا.

  تيار الوعي –ب 

من أبرز مالمح التجديد التي طرأت عىل الفن 

الروائي االجتاه إىل العوامل الداخلية لإلفسان، وحماولة 

إبرازها من خالل العمل الفني، متأثرين يف ذلك 

ت األفظار بنظريات فرويد يف التحليل النفيس التي لفت

                                                 
لالستمادة حول أفواع التبئري، ينظر: عدالة أمحد إبـراهيم،     (1)

 .27-26اجلديد يف الرسد العريب املعا ر، ص
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إىل منطقة الالشعور، وأولته أمهية كربى يف فهم دواف  

السلوك اإلفساين، وفرست عىل ضوئه ما يصدر عن 

الفرد من أفعال، وما يتوارى يف أقواله من مقاصد 

ومكنوفات؛ فنتج عن هذا االجتاه ظهور شكل روائي 

فوع من القصص "جديد ُعرف )بتيار الوعي( ُقِصد به 

ا عىل ارتياد مستويات ما قبل الكالم من يركم فيه أساًس 

الوعي هبدف الكشف عن الكيان النفيس 

 (.27م، ص2000)مهفري،  "للشخصيات

وقد تنوعت أشكال تيار الوعي وتقنياته فتارة يظهر 

عىل شكل موفولوج داخيل، وتارة يأخذ صورة مناجاة 

للنفس، وأحياًفا يكون عىل هيئة تداع حر، أو يظهر عىل 

 أحالم.شكل رؤى و

وقد متثلت معظم هذه األشكال يف روايتي جربا 

إبراهيم جربا )السفينة( و)البحث عن وليد مسعود(، 

ففي كل منهام يعتمد جمء كبري من رسد الرواية عىل ما 

يدور يف ذهن الشخصيات من أفكار وما يعتمل يف 

 ففوسها من مشاعر وأحاسيس.

فتارة يعرض جربا خواطر هذه الشخصيات 

اعيات األحداث عليها من خالل املوفولوج ويصف تد

الداخيل، أي يدعها تسرتسل يف عرض ما تفكر به، 

حمتوى الوعي يف مرحلته غري املكتملة قبل أن "فتقدم 

)مهفري،  "تتشكل للتعبري عنها بالكالم عن قصد

(. من ذلك مثاًل ما دار يف ذهن 60م، ص2000

ه ودي  عصام السلامن يف رواية )السفينة( حينام باغت

عساف بأفَّه يف احلقيقة ما هو إال هارب، فدار 

ازعجني بإ راره، وأفا "املوفولوج التايل يف ذهنه: 

أعلم أفني هارب، وأفني ال أريد القتل. وتذكرت 

عندها ما كنت دوًما أختوف من ذكراه: ما فعله أيب وأفا 

طفل صغري. القتل ؟ لعل ودي  يفكر بفلسطني. بقتل 

أفه عندما ذكر القتل، فكأ يف جرًحا  العدو هناك. غري

من فوع آخر. ملاذا قتل أيب جواد احلامدي وأفمل بحيايت 

لعنة ما زلت أعافيها؟... الكل قال: حسنًا فعل. لقد 

رف  رؤوسنا. ال بأس؛ ولكن اآلهلة ظلت تطالب 

باالفتقام، وعىل فحو مهني. فرضت عليه احلياة بعيًدا 

ومل تستنكف من أن عنا، وجعلت منه جمرد اسطورة. 

تفقدين املرأة الوحيدة التي أحببت، وتبقيني معلًقا هبا 

(. فهو يعي أفه هارب ويطلعنا من 76)ص "من بعيد

خالل السياق السابق عىل هذا الوعي دون أن يتلفظ 

به، وإفام يكتفي فقط أن حيدث ففسه هبذه احلقيقة التي 

يرص  هبا، وهي أن قتل والده جلواد  يعيها متاًما وإن مل

احلامدي كان اللعنة التي غرّيت مسار حياته، فكام 

دفعت والده للهرب فعاش بعيًدا عن أبنائه، دفعت به 

هو أيًضا للهرب بعيًدا عن املرأة التي أحبها، فعمها 

املقتول، وكيف حلبهام أن ينمو يف أرض روهتا الكراهية 

بيل أمامه إال اهلروب من والرغبة يف االفتقام، فال س

الذفب الذي مل يرتكبه، من حبه الضائ ، من واقعه 

األليم. فقد كشف عصام السلامن من خالل هذا 

املوفولوج الداخيل عن رس هروبه وسبب مأساته، 
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فكان توظيف املوفولوج الداخيل لتصوير ففسية 

عصام، وفهم ظروف حياته أمًرا اقتضاه السياق 

 الروائي.

املوفولوج الداخيل يف رواية )البحث  وكذلك ورد

عن وليد مسعود(، فمن ذلك احلوار الذي دار يف ففس 

وليد مسعود حينام خاض يف طفولته جتربة النّساك 

معتكًفا يف أحد الكهوف فام أن سم  صيا  بنات آوى 

، هل حًقا ال "يف الليل حتى تساءل بينه وبني ففسه 

وحشية، خياف سليامن أو مراد هذه الصيحات ال

احلمينة، املرعبة؟ كافا كالمها أكرب مني سنًا بقليل. ويف 

ركن قيّص يف داخيل كان ثمة الكثري من الرهبة، رغم 

(. فهو يعي بام خيالج ففسه من 115)ص "كل تبجحي

مشاعر اخلوف والرهبة دون أن يرص  بذلك ألصحابه 

خشية أن ينتقص ذلك من شجاعته ورجولته أمامهم. 

داخيل هنا أطلعنا عىل حقيقة مشاعر وليد فاملوفولوج ال

التي جاهد يف إخفائها، وجتنب الترصيح هبا أمام 

 أقرافه.

وغالًبا ما ورد املوفولوج الداخيل يف الروايتني 

بصيغة مبارشة أي باستخدام ضمري املتكلم كام يف 

 النموذجني السابقني.

وبإضافة إىل توظيف املوفولوج الداخيل يف 

أيًضا أحاسيس الشخصيات الروايتني وردت 

وتعليقاهتا عىل األحداث يف صورة مناجاة للنفس، 

تقديم املحتوى الذهني، والعمليات " وفيها جيري

الذهنية للشخصية مبارشة من الشخصية إىل القارئ، 

بدون حضور املؤلف، ولكن م  افرتاض وجود 

-37م، ص1999)اللباين،  "اجلمهور افرتاًضا صامًتا

ها وبني املوفولوج الداخيل هو القصد، (. فالفرق بين38

فمناجاة النفس تعرض فيها الشخصية ما يف داخلها 

لقارئ افرتايض، ويكون ما تعرضه قريًبا من الوعي يف 

حني أن املوفولوج الداخيل يعرض مستويات أعمق من 

الوعي، ويكتفى بعرضها دون قصد البو  أو الكالم 

 هبا.

ة )السفينة( قول ومن فامذج مناجاة النفس يف رواي

كلام قلت لنفيس: هيّا يا "ودي  عساف خماطبًا ففسه: 

ودي . سافر. شوف الدفيا، سافرت بحًرا. ال ألنَّ 

البحر هو دفيا وحسب، بل ألنَّ السفينة تشعرك 

جسدًيا بافسيابك خالل الممان واملكان مًعا. الطائرة 

تكاد تلغي الممان. فهي تلغي فيك ذلك احلس 

نمو واإليناع والتغرّي، وتؤكد عىل أفك إفام اإلفساين بال

(. 39)ص "تسافر يف مهمة جتارية، ال جتربة ففسية

وكذلك من مناجاة النفس يف رواية )البحث عن وليد 

مسعود( مناجاة بطل الرواية وليد لنفسه يف الرشيط 

املسجل الذي بث فيه بعًضا من خواطره وذكرياته 

ملناجاة (، وقد طالت هذه ا34-26)ينظر: ص ص

حتى بلغت ثامين صفحات. ويف كال النموذجني حوار 

م  النفس افرتضت فيه الشخصية وجود مستم  

 حلوارها.
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ومل يقترص ظهور تيار الوعي يف الروايتني عىل 

املوفولوج الداخيل ومناجاة النفس، بل كثرًيا ما وردت 

خواطر الشخصيات وأفكارها ومشاعرها يف تداع 

ابط والنظام يف عرض األفكار، يفتقر إىل الرت (1)حر

وتركيب األسلوب، السيام يف حلظات التأمل أو 

أوقات املصارحة ومكاشفة النفس، من ذلك مثاًل 

اسرتسال ودي  عساف يف عرض أفكاره، وهو ُيري 

رسوماته لعصام السلامن وفرفندو إذ افتقل من احلديث 

عن رعب احلياة بني الوالدة واملوت إىل الكوابيس التي 

نتابه، ثم إىل الفرار عرب الرسم، ثم إىل األفكار التي ت

تدور يف ذهنه حول بلده، ثم إىل الرؤى الغامضة، ثم 

إىل تأمالته بمن حوله يف السفينة، ثم إىل الوهم، ثم إىل 

املسيح، ثم إىل املغامرين والرحالة وكيف هيربون من 

جمتمعاهتم ليكتشفوا جوهر اإلفسان )ينظر: ص 

ا أفكار متناثرة، عرضها بتالحق (. كله81-78ص

 غري منظم، وبتداع حر.

وكذلك ورد التداعي احلر يف رواية )البحث عن 

وليد مسعود( فظهر من خالل أحالم مريم الصفار 

التي دوفتها يف مذكراهتا، وعرضتها عىل الدكتور طارق 

رؤوف. فمن يقرأها جيدها أفكاًرا مبعثرة، ورموًزا 

دوفتها مريم بأسلوب مفكك، غامضة، ال ترابط بينها. 

 (. 151-150وبتداع حر )ينظر: ص

                                                 
حول مفهوم التداعي احلر، ينظر: حممد اللباين، رواية تيار    (1)

 .39-38الوعي إدوارد اخلراط.. فموذًجا، ص

وبذلك يتبني أن َّكال من الروايتني وظفت تيار 

الوعي يف بنيتها الرسدية بأشكاله املتعددة، وقرصت 

استخدامه عىل الشخصيات الرئيسة التي عنوفت هبا 

فصول الروايتني دون سائر الشخصيات، متخذة من 

يد وسيلة إليضا  هذا األسلوب الفني اجلد

الشخصية، وفهم دواف  سلوكها، وإن كافت 

شخصيات رواية )السفينة( قد غلبت عليها حالة 

التأمل يف الذات، والتفكر يف املصري فاملت بوجه 

خاص إىل التعبري عنها من خالل املوفولوج الداخيل 

دون سائر أشكال تيار الوعي، يف حني عمدت 

سعود(، إىل شخصيات رواية )البحث عن وليد م

مناجاة النفس أكثر من بقية أشكال تيار الوعي؛ ملناسبة 

ذلك حلال املصارحة واملكاشفة التي متر هبا إزاء حقيقة 

عالقتها بوليد مسعود. وإن كافت هذه الرواية قد 

اففردت عن سابقتها بتوظيف احللم يف الكشف عن 

خبايا النفس ومكنوفات الالشعور حينام صورت ما 

فس مريم الصفار من خالل أحالمها يدور يف ف

(، فمثلت من خالل هذا االستخدام 151-150)ص

إضافة فنية حتسب جلربا إبراهيم جربا آفذاك. كام 

حيسب له التجديد الروائي من خالل توظيف تيار 

الوعي عموًما بأشكاله املتنوعة: )املوفولوج الداخيل، 

ومناجاة النفس، والتداعي احلر(، يف روايتيه 

ابقتني؛ إذ أتا  للشخصيات حرية التعبري عن الس

مكنوفاهتا، والكشف عن دواف  سلوكها، وجعل 
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مشاعرها وأفكارها جمًءا من سياق احلدث الروائي، 

كام أخرج البنية الرسدية من تقليدية احلكي املبارش إىل 

التجديد األسلويب عرب خلخلة البنية الممنية بمقاط  

جوافب خمتلفة من حياة متعددة من تيار الوعي، تيضء 

الشخصيات الروائية، وحتفم خميلة القارئ عىل ربط 

األحداث وتنظيمها؛ مما أضفى عىل الروايتني تشويًقا 

 ومجااًل فنًيا.

 املفارقة الزمنية. –ج 

من مظاهر التجديد التي عمد إليها جربا إبراهيم 

جربا يف رواياته اخلروج عىل عنرص الممن فلم يتقيد 

لطبيعي يف عرض أحداثه القصصية، إفام بالتسلسل ا

عمد يف كثري من األحيان إىل خلخلة التتاب  الممني إما 

بالبدء من النهاية، وهو ما يُعرف )باالسرتجاع 

الفني/الفالش باك(، أو بقط  الرسد من خالل تيار 

الوعي، أو بالتقديم والتأخري يف األحداث وهو ما 

 ُيدعى باملفارقة الممنية. 

ح ذلك يف روايتيه )السفينة( و )البحث وقد اتض

عن وليد مسعود(، فالرواية الثافية ُبنيت عىل )الفالش 

باك(، إذ بدأت باختفاء وليد، ثم عادت باألحداث إىل 

تفاصيل حياته قبل االختفاء، وكذلك ختللت الروايتني 

فقرات متعددة من تيار الوعي قطعت االسرتسال 

كام قامت الروايتان  -اوقد أرشفا إليها سابقً -الممني 

خيالف زمن "عىل املفارقة الممنية، التي ُقِصد هبا أن 

الرسد ترتيب أحداث القصة، سواء بتقديم حدث عىل 

آخر، أو اسرتجاع حدث، أو استباق حدث قبل 

 (.88م، ص2010)بوعمة،  "وقوعه

فهذه املفارقة الممنية إما تظهر يف شكل اسرتجاع 

خذ شكل استباق أي أي عودة إىل املايض، أو تت

استرشاف ألحداث مستقبلية )ينظر: حلمداين، 

(. ويف كال املظهرين قط  للتسلسل 74م، ص2000

الطبيعي لممن األحداث يف القصة؛ مما جيعل زمن 

 الرسد خيتلف عن زمن القصة.

وعند الوقوف عىل مظاهر هذه املفارقة الممنية يف 

االستباق؛  كل من الروايتني يتبنّي غلبة االسرتجاع عىل

وذلك ألنَّ البنية الرسدية يف الروايتني قامت عىل 

التذكر واالسرتجاع، ففي الرواية األوىل حاولت 

شخصيات الرواية االستجامم من خالل رحلة بحرية 

تأخذها بعيًدا عن متاعب حياهتا، وقسوة ظروفها. فإذا 

هي تسرتج  آالمها، وتتذكر املواقف املصريية يف 

لك يف اسرتجاع ودي  عساف حلظة حياهتا. اتضح ذ

بكائه عىل فقد القدس، ثم العودة إىل املايض أيًضا من 

خالل تذكر أحداث طفولته، وصباه، صداقته لفايم 

وما  48الذي استشهد أمام عينيه، وأحداث حرب 

صاحبها من دمار وهتجري، ثم كيف كافت حياته 

، ص 21-20، و18ودراسته يف بريوت )ينظر: ص

 (.89، و 60، ص51-48ص

وأيًضا ختلَّلت الرواية مواض  عديدة رج  فيها 

عصام السلامن إىل املايض يتأمل فيه، ويتفكر فيام آل إليه 
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حاله بسبب هذا املايض، من ذلك تذكره للحادثة التي 

فرقت بينه وبني حمبوبته ملى، وكيف تعرف عىل ملى أثناء 

، ص 83-82، و76دراستهام يف لندن )ينظر: ص

(. كام اسرتجعت ملى أيًضا هذه 170-161ص

الذكريات م  عصام، وحكت له كيف دبرت أمر هذه 

(. وكذلك 175-174الرحلة لتلتقي به )ينظر: ص

اسرتجعت إيميليا فرفيمي ذكريات حياهتا يف بريوت، 

وكيف تعرفت عىل الدكتور فالح حسيب )ينظر: 

(، وكذلك بعض الشخصيات 191-190، و 28ص

يف الرواية وقفات اسرتجاع الثافوية تضمن وصفها 

عّرفت من خالهلا عن حياهتا، مثل حممود الراشد الذي 

تذكر أحداًثا يف طفولته أّثرت يف شخصه وعىل رؤيته 

 (.112-109للحياة )ينظر: ص ص

وينبغي اإلشارة إىل أنَّ مواض  االسرتجاع هذه مل 

تأت متتابعة، بل ختللت املتن الروائي دون افتظام، 

كيفام اقتىض سياق احلوارات الثنائية التي وبتداع حر، و

 جرت عىل ظهر السفينة.

ورغم غلبة االسرتجاع عىل مواض  املفارقة الممنية 

مل يرد االستباق إال مرة واحدة يف قول عصام السلامن 

أما وجه إميليا فكان "واصًفا وجه إيميليا فرفيمي: 

وجًها من وجوه اجلحيم يذكرين بالرش...؛ ألنَّ يف 

ينني والشفتني، رغم ابتسامها املستمر، صالبة الع

وعنًفا. فهي كأهنا تقول: إن تأمتني، فعىل مسؤوليتك! 

 (.7)ص "ولكنني استبق احلوادث...

وكذلك طغى االسرتجاع عىل رواية )البحث عن 

وليد مسعود(، إذ ُبنيت الرواية عىل اسرتجاع 

الشخصيات الرئيسة لذكرياهتا م  وليد، فتذكر كاظم 

عيل قصة خالفه م  وليد حول كتابه )اإلفسان إسام

واحلضارة(، وختلل رسد هذه القصة اسرتجاعات 

-47أضاءت جوافب من حياة كاظم )ينظر:  ص ص

66.) 

وكذلك رسد عيسى فا ر ذكريات وفاة أيب وليد 

مسعود فرحان، ثم عاد إىل ما قبل ذلك فاسرتج  قصة 

ف حياة مسعود، وزواجه، ووالدة ابنه وليد، وكي

(، 133-89ُأرسل للدراسة يف الدير )ينظر: ص ص

ثم جاء االسرتجاع عىل لسان د. طارق رؤوف الذي 

-140ذكر قصة وليد م  جنان الثامر )ينظر: ص ص

-146(، ثم م  مريم الصفار )ينظر: ص ص145

(، وبعدها عاد االسرتجاع إىل ماض أبعد من 160

خالل ذكريات وليد ففسه الذي حتدث عن معا رته 

م(، ثم استعرض بعض 1927طفولته لملمال عام ) يف

ذكرياته يف أحد أعياد الفصح، وبعد ذلك تطرق إىل 

الظروف التي دفعته يف صباه إىل  العودة عن حياة 

الرهبنة يف إيطاليا، كام اسرتج  قصة إحدى العمليات 

م(، 1948الفدائية التي قام هبا م  أصحابه عام )

 (.188-187، و185، و180-178)ينظر: ص ص

وبعد وليد تعود مريم الصفار لتسرتج  ذكريات 

   ر:ــعالقتها م  عامر عبداحلميد، ثم م  وليد )ينظ
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(. وبعدها ترسد وصال رؤوف 237-208ص ص

ذكرياهتا م  وليد،  كيف فشأت عالقتها به، وكيف 

-253تطورت إىل حب عاصف )ينظر: ص ص

 (. ثم يرد االسرتجاع عىل لسان إبراهيم احلاج271

فوفل الذي يروي قصة تعرفه عىل وليد، ثم قصة جنون 

ريمة زوجة وليد، وينتقل بعدها لذكريات وفاة مروان 

ابن وليد واصًفا تأثري هذا احلدث يف وليد )ينظر: ص 

 (.325-312ص

ويلحظ أن مجي  مواض  املفارقة الممنية يف الرواية 

اقترصت عىل االسرتجاع دون االستباق؛ ملناسبة ذلك 

طريقة التي ُبنيت عليها الرواية وهي طريقة م  ال

وقد جاء االسرتجاع يف الروايتني  )الفالش باك(.

خارجًيا أي يعود إىل أحداث سابقة لممن الرواية، كام 

اتسم باتساع مداه أي طول املسافة الممنية التي يغطيها، 

 إذ شمل مراحل وسنوات من حياة أبطال الروايتني.

ا تكن  املفارقة ا لممنية اسرتجاًعا أو استباًقا فقد وأيَّ

مّثلت خروًجا عىل زمن القصة، وحماولة للتجديد يف 

فسيج بنيتها الممنية؛ أبعدها عن الرتابة، وأكسبها 

 تشويًقا وجذًبا للقارئ؛ مما أضفى عليها مجااًل فنًيا.

كام يتضح يف هذين -وقد كان جربا إبراهيم جربا 

ائل الذين سعوا إىل من الروائيني العرب األو -العملني

التجريب الروائي، واخلروج عىل البنية الرسدية 

التقليدية من خالل توظيف املفارقة الممنية، وكرس 

 التتاب  الممني لألحداث القصصية.

 التداخل األجنايس. –د 

من أهم مظاهر التجديد التي حلقت الفن الروائي 

حتوله من فص مغلق يتقيد بحدود فوعه األديب إىل فص 

مفتو  يستوعب متنه عنا ر خمتلفة من أجناس شتى. 

هذه الظاهرة التي سامها إدوارد اخلراط )باحلساسية 

، والتي عكست (1) اجلديدة( أو )الكتابة عرب النوعية(

حتواًل فنيًا للنص الروائي؛ إذ جعلته خيرج عن  رامة 

قواعده النوعية ورشوطه األجناسية إىل رحابة االففتا  

األدبية األخرى، يقتبس من عنا رها، عىل األجناس 

 ويستلهم من أبنيتها ما يطعم به فسيج بنيته الرسدية.

وقد متثل هذا التداخل األجنايس يف روايتي جربا 

إبراهيم جربا )السفينة(، و)البحث عن وليد مسعود(. 

فقد اعتمدت كل منهام عىل: اللغة الشعرية، واملقاط  

تصوير السينامئي يف الغنائية، واحلوار املرسحي، وال

التعبري عن بعض مواقفها، وأحداثها، وآراء 

 شخصياهتا.

ففي العمل األول ُتلحظ اللغة الشاعرية يف قول 

البحر جرس اخلالص. البحر الطري "عصام السلامن: 

الناعم، األشيب، العطوف. وقد عاد البحر اليوم إىل 

العنفوان. لطم موجه إيقاع عنيف للعصارة التي تقذف 

وجه السامء بالمهر والشفاه العريضة واألذرع  يف

                                                 
لالستمادة حـول هـذا املصـطلح وسـامته، ينظـر: إدوارد    (1)

ـــدة مقـــاالت يف الظـــاهرة  اخلـــراط، احلساســـية اجلدي

 القصصية.
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املمتدة كالرشاك اللذيذة. البحر خالص جديد. إىل 

الغروب! إىل جمر العقيق! إىل الشاطئ الذي افبثقت 

(. 5)ص "عليه ربة احلب من زبد البحر وففث النسيم

وقد تكرر هذا األسلوب الشاعري يف وصف ودي  

يف (، وكذلك 18-17عساف القدس )ينظر: ص

 (.23وصفه الغربة )ينظر: ص

وأحياًفا ترد هذه الشاعرية يف توظيف األبيات 

الشعرية يف السياق القصيص إما تضمينًا كام يف توظيف 

ودي  عساف لبيت دافتي الوارد يف )الكوميديا اإلهلية( 

( يف 144)ص "عن كل أمل ختّلوا، أهيا الداخلون هنا"

ا عىل هذا سياق حديثه عن الناس يف السفينة معلقً 

عىل السفينة كان جيب أن يكتب بأحرف "البيت بقوله: 

عن كل ذكري ختّلوا، أهيا "من شمس وريح: 

. كأنَّ البحر لراكبيه ممحاة هائلة "الداخلون هنا

ستمحو أثبت أفواع احلرب، بل حتى الصور املحفورة 

حفر اجلرو . ولكن البحر، لسوء احلظ، ليس هنر 

 (.144)ص "فرون ذلكالنسيان، مهام متنى املسا

وتارة ترد اللغة الشعرية  راحة يف سياق الرواية 

من خالل االستشهاد باألبيات الشعرية، من ذلك 

قفا فبك "استشهاد ودي  عساف ببيت امرئ القيس 

من ذكرى حبيب ومنمل، بسقط اللوى بني الدخول 

(. وكذلك استشهاده بأبيات عبيد 24)ص "فحومل

خالل ما تنظمه بعض (. أو من 25بن األبرص )ص

شخصيات الرواية من أشعار كام يف األبيات التي 

(، 115-114، و35فظمها يوسف حداد )ينظر: ص

 (.131أو تلك التي قاهلا حممود الراشد )ينظر: ص

وقد وردت هذه اللغة الشعرية أيًضا يف رواية 

)البحث عن وليد مسعود(، فتارة يتغنى بطل الرواية 

الرتاث الشعبي الفلسطيني كام وليد مسعود بأبيات من 

 يف قوله:

 ربة ميهــقيني شـــاس  ية خية     ــــقلت إهلا خ"

 قي درب الُقبليّةــرّوح       ومنــــــوأنا رايح وم      

  "و صحة وهنيةـيا ريت      قالت يل أرشب واهتنى         

 (.29)ص

وتارة أخرى يردد مقاط  من أغاين الثورة       

ديروا املّيه عالصفصاف، فحن "نية، مثل قوله: الفلسطي

 (.184)ص "الثوار ما بنخاف...

وتارة ترد هذه األهازيج الشعبية واألبيات الشعرية 

عىل ألسنة شخصيات الرواية كام يف أغاين العرس 

الفلسطيني التي ذكرها عيسى فا ر حينام حكى قصة 

(، وكذلك 98، و96زواج مسعود وفجمة )ينظر: ص

ت اجلواهري احلامسية التي استشهد هبا إبراهيم يف أبيا

ديروا امليّه عالصفصاف، فحن الثوار ما "فوفل قائاًل: 

، رًدا عىل الثوار الذين كافوا يصيحون: "بنخاف...

 . (184)ص "فحن الثوار جيناكم، فحن الثوار"

ويف بعض األحيان يطول هذا التوظيف الشعري 

ملقتبسة التي تبادهلا يف السياق القصيص كام يف األبيات ا

بطل الرواية وليد م  وصال رؤوف، والتي استغرقت 
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أرب  صفحات متواصلة، بثا من خالهلا لواعج حبهام 

 (.271-268وأشواقهام )ينظر: ص ص

والشك يف أنَّ توظيف هذه األبيات واملقاط  

الغنائية يف النسيج الرسدي بام فيها من إيقاع موسيقي 

سلوب كرست االسرتسال أضفى لغة شعرية عىل األ

 القصيص واللغة املبارشة.

وكام اففتحت الروايتان )السفينة( و)البحث عن 

وليد مسعود( عىل عنا ر شعرية، اشتملت أيًضا عىل 

عنا ر مرسحية من أبرزها االعتامد عىل تعدد 

األصوات يف عرض األحداث الروائية، والرتكيم عىل 

ف عنرص احلوار يف البناء الرسدي والتعري

 بالشخصيات وآرائها.

وكذلك وظفت تقنيات سينامئية يف فسيجهام 

القصيص فجاء التصوير بعني الكامريا يف مواض  

متعددة من الروايتني، من ذلك تصوير عبور السفينة 

كان "من مضيق كورينث، حيث يقول ودي  عساف: 

املمر من الضيق بحيث يبدو كأن السفينة إذا أقحمت 

لوسط... لقد وجلت فيه ولوًجا رأسها فيه عصت عند ا

حذًرا، والركاب ممدمحون عىل احلواجم يلوحون 

بأيدهيم ملستطرقني غرباء وقفوا عىل جرس فصب عالًيا 

فوقهم، وهؤالء يلوحون ويصيحون بتحياهتم املجافية، 

وكأهنم ما وجدوا هناك إال ليؤدوا هذا الواجب لكل 

ة مسافر يف سفينة. هلو! هلو لكل راكب! والسفين

تنساب بني فكّي املضيق، ومكربات الصوت تبث 

أفغام الناي واألوبو ليوهان سباستيان باخ، لتفيض من 

بني أرجاء املركب وتنحرص بني جدران الصخر، ومتأل 

اجلو بنشوة من فشوات باخ اإلهلية. وهكذا يممنا فحو 

الشمس الغاربة، فنملق افمالًقا إىل عرض البحر، 

املياه والسامء يف أمحرها لنخرتق ألواًفا متازجت 

وأصفرها، وصوب عتمة باهتة علقت هبا بقايا من فور 

 (.48-47)ص "يومض وخيمد

فهنا الصورة ليست ثابتة إفام متحركة، متتمج فيها 

الرؤية البرصية بالصوت املسموع كام يف لقطات 

الكامريا السينامئية. فالقارئ لوصف السفينة وهي تعرب 

ه يشاهد مشهًدا سينامئيًا بام مضيق كورينث يشعر وكأف

فيه من مؤثرات برصية وسمعية؛ يشاهد السفينة وهي 

متر من مكان ضيق، والركاب يتمامحون عىل احلواجم 

يلوحون لغرباء وقفوا عىل اجلرس الذي متر السفينة من 

حتته، يتخيل هذا املشهد البرصي ممموًجا بجلبة 

قد الركاب وأصواهتم وهم حييون من فوق اجلرس، و

ختللت هذه اجللبة أفغام الناي واألوبو. هذه األصوات 

املختلطة تستمر يف مشاهد متتالية تصور حركة مرور 

السفينة وهي تدخل املضيق إىل أن تعربه، وُتظهر زمن 

هذا املرور من خالل امتماج ألوان ما قبل الغروب بام 

 بعده ما بني أمحر وأصفر، وما بني فور وعتمة.

يقة يف التصوير أيًضا يف وصف د. وتلحظ هذه الطر

جواد حسني الليلة املاطرة التي عاتب فيها وليد 

مسعود صديقه كاظم إسامعيل عىل فقده لكتابه 
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(. فقد 66-48)اإلفسان واحلضارة(، )ينظر: ص ص

ُعرضت من خالل مشاهد متتابعة، بدأت بمشهد لقاء 

وليد بكاظم يف الطريق، وما دار بينهام من عتاب قاس 

ته املشاهد املتتالية التي صورت سيارة وليد وهي عكس

تسري وسط ظلمة الليل، وغمارة املطر، فتحيد عن 

الطريق العام متجهة إىل بعقوبة، وكيف قذف وليد 

بكاظم من السيارة؛ ليرتكه وحيًدا حتت املطر، يرتعش 

من الربد، ويرتعد من اخلوف، مذهوال من ترصف 

مه، يكتشف أهنا صديقه، وفجأة تلو  سيارة من أما

سيارة وليد، الذي مل يستط  أن يميض قدًما يف افتقامه، 

فام لبث أن عاد إليه، وترجل من سيارته، حيتضن 

صديقه، ويعتذر إليه. ففي هذه املشاهد املتتالية 

افعكست املشاعر الغاضبة عىل ألوان املشهد الذي تم 

تصويره وأصواته، فمعاتبة الصديقني جرت يف ليلة 

شديدة الربد، غميرة املطر، حالكة الظالم. يشعر شتوية 

القارئ وكأفه يرى هذه املشاهد بألواهنا القامتة، 

وأصواهتا املخيفة، حيث خيتلط صيا  الصديقني 

 بمواب  الريا  وأصوات الرعد واملطر املنهمر.

ومن التقنيات السينامئية املستخدمة أيًضا يف 

موفتاجه )أي  الروايتني تقطي  املشهد الرسدي وإعادة

ترتيبه( كام يف رسد مشهد رحلة عصام السلامن وملى يف 

(، ثم إعادة هذا 182-157فابويل )ينظر: ص ص

املشهد بني إميليا فرفيمي و د. فالح وقد قاما بنفس 

(، 194-185دور اخليافة واخلداع )ينظر: ص ص

وزاد املشهد الثاين عن األول بأن رأى د. فالح زوجته 

ت املرض لتبقى يف السفينة رآها تتجول يف ملى التي ادَّع

 (.187فابويل بصحبة عصام السلامن )ينظر: ص

وكذلك ورد هذا التقطي  املشهدي يف رواية 

)البحث عن وليد مسعود(، من ذلك مثاًل تصوير 

اللحظات األخرية التي ُشوهد فيها وليد يف معرب 

الرطبة عىل احلدود العراقية، فمرة ذكرها د. طارق 

(، ومرة أخرى أعاد املشهد 18)ينظر: ص رؤوف

 (.354-350إبراهيم احلاج فوفل )ينظر: ص ص

فعرض األحداث القصصية وكأهنا مشاهد متتابعة، 

يلحقها القط  وإعادة الرتتيب )املوفتاج( من العنا ر 

البرصية التي استلهمها النص الرسدي الكتايب من 

 الفن السينامئي املرئي.

ا إبراهيم جربا )السفينة(، وبذلك تكون روايتا جرب

و)البحث عن وليد مسعود(، من الروايات التي مّثلت 

االففتا  عىل األجناس األدبية األخرى، فباإلضافة إىل 

ما حتتويه من عنا ر فنية روائية ضمت أيًضا عنا ر 

شعرية، ومرسحية، وسينامئية، أضفت عىل متنها 

 القصيص جتديًدا وتلوينًا إبداعًيا.

 

 ةـــاخلامت

الروائية من أهم جربا إبراهيم جربا تعدُّ أعامل 

األعامل التي مّثلت بدايات مرحلة التجريب الفني يف 

الرواية العربية وال سيام روايتيه )السفينة(، و )البحث 
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عن وليد مسعود(، ففيهام جتسدت كثري من مظاهر 

التجريب الروائي، من أمهها تعدد األصوات الرسدية، 

داث القصصية من وجهات فظر إذ ُعرضت األح

متعددة ومن زوايا رسدية خمتلفة، وقد مّثلت الروايتان 

املذكورتان التبئري الداخيل املتعدد، وجاءت فيهام 

الرؤية الرسدية )رؤية م ( أي أنَّ معرفة املؤلف بام 

سيحدث تساوي معرفة الشخصية الروائية؛ مما حّرر 

طلقة لرأي القارئ من الرؤية األحادية والتبعية امل

املؤلف، وأتا  له رؤية شمولية للحدث القصيص 

مكنته من تشكيل رأيه اخلاص بحرية وتفرد عن 

 املؤلف وعن غريه من القّراء.

كام استخدم جربا يف روايتيه السابقتني تقنيات )تيار 

الوعي(: املوفولوج الداخيل، ومناجاة النفس، 

والتداعي احلر يف الكشف عن دخائل الشخصيات 

مكنوفات ففوسها؛ فأخرج احلكي من الرسد و

التقليدي املتتاب  إىل رسد تقطعه احلوارات الداخلية 

والتأمالت النفسية التي تيضء ما وراء األحداث من 

دواف  ورغبات وغريها. وقد قرص توظيف تيار الوعي 

بأشكاله املتعددة عىل الشخصيات الرئيسة التي ُعنوفت 

تولت الرسد، ودارت  هبا فصول الروايتني، فهي من

 األحداث من وجهة فظرها.

وباإلضافة إىل تيار الوعي حاول جربا خلخلة 

التتاب  الممني من خالل توظيف املفارقة الممنية، فبنى 

روايتيه السابقتني عىل طريقة االسرتجاع الفني 

)الفالش باك(، وضّمن الرسد حمطات اسرتجاع 

معظم  عديدة كرست االسرتسال الممني. وقد جاءت

مواض  املفارقة الممنية اسرتجاًعا ملالءمة ذلك 

ملضمون الروايتني، إذ تدور كل منهام حول أحداث 

ماضية لممن الرواية، وقد اتسم هذا االسرتجاع 

 باتساع مداه أي طول املسافة الممنية التي يغطيها.

ومن مظاهر التجريب أيًضا التي عمد إليها جربا يف 

ائي من فص مغلق يتقيد روايتيه حتويل فصه الرو

بحدود فوعه األجنايس إىل فص مفتو  تتداخل يف بنيته 

الرتكيبية عنا ر خمتلفة من أجناس أدبية شتى، فإذا هو 

اللغة الشعرية، واملقاط  الغنائية، واحلوار يستعني ب

املرسحي، والتصوير السينامئي يف التعبري عن بعض 

 .، وأحداثها، وآراء شخصياهتاالرواية مواقف

وهبذه املحاوالت التجديدية التي افتهجها جربا يف  

روايتيه )السفينة(، و )البحث عن وليد مسعود(، كان 

من الروائيني العرب األوائل الذين طرقوا باب الرواية 

اجلديدة، وخاضوا غامرها، ومل يتهيبوا اخلروج عىل 

الشكل التقليدي املألوف للرواية العربية يف سبعينات 

 يض.القرن املا

 

 املصادر واملراجع

، اجلديد يف الرسد العريب املعا ر إبراهيم، عدالة أمحد،

الطبعة األوىل، الشارقة، دائرة الثقافة واإلعالم، 

 م.2006
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احلساسية اجلديدة يف الرواية  أشهبون، عبداملالك،

الطبعة العربية )روايات إدوارد اخلراط فموذًجا(، 

ائر: منشورات األوىل، الرباط: دار األمان، اجلم

االختالف، بريوت: الدار العربية للعلوم فارشون، 

 م.2010

ترمجة: السيد قاموس الرسديات، برنس، جريالد، 

إمام، الطبعة األوىل، القاهرة، مرييت للنرش، 

 م.2003

حتليل النص الرسدي تقنيات ومفاهيم، بوعزة، حممد، 

الطبعة األوىل، الرباط: دار األمان، اجلمائر: 

ت االختالف، بريوت: الدار العربية منشورا

 م.2010للعلوم فارشون، 

مقوالت الرسد األديب ضمن تودوروف، تزفيتان، 

الطبعة األوىل، كتاب )طرائق حتليل الرسد األديب(، 

 م.1992الرباط، منشورات احتاد ُكتّاب املغرب، 

الطبعة اخلامسة، رواية )السفينة(، جربا، جربا إبراهيم، 

 م.2008داب، بريوت، دار اآل

، الطبعة الثالثة، رواية )البحث عن وليد مسعود(

 م.1985بغداد، مكتبة الرشق األوسط، 

احلساسية اجلديدة مقاالت يف الظاهرة  اخلراط، إدوارد،

الطبعة األوىل، بريوت، دار اآلداب، القصصية، 

 م.1993

، diwanalarab.comموق  )ديوان العرب(  دحبور، أمحد،

 م.2006

الطبعة  يف الرواية العربية اجلديدة،ري، صالح، فخ

األوىل، اجلمائر: منشورات االختالف، بريوت: 

 م.2009الدار العربية للعلوم فارشون، 

جملة ، "الرواية اجلديدة واملنجم العريب"الضبع، حممود، 

، 7، اهليئة املرصية العامة للكتاب، مرص، عالرواية

 م.2011

ت يف الرواية: تعدد األصوا"قبيالت، نزار مسند، 

، جملة فكر وإبداع، "املفهوم والتوجهات النقدية

 م.2010، 57مرص، ج

التجريب يف فامذج من األدب "الكيالين، مصطفى، 

، مرص، جملة فصول، "الروائي التوفيس

 م.1993، 1،ع12مج

رواية تيار الوعي إدوارد اللباين، حممد إسامعيل، 

ة، دائرة الطبعة األوىل، الشارقاخلراط.. فموذًجا، 

 م.1999الثقافة واإلعالم، 

بنية النص الرسدي من منظور النقد  حلمداين، محيد،

الدار البيضاء،  -الطبعة الثالثة، بريوتاألديب، 

 م.2000املركم الثقايف العريب، 

يف فظرية الرواية بحث يف تقنيات  مرتاض، عبدامللك،

الكويت، سلسلة كتب عامل املعرفة،  الرسد،

 م.1998

ترمجة: تيار الوعي يف الرواية احلديثة، ، روبرت، مهفري

 م.2000حممود الربيعي، القاهرة، دار غريب، 



 25                         (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  3ع  ،30مجملة اآلداب، 
 

  

 توجيه املواضع يف الشعر القديم الطريقة املنهج 

 

 اريـار العم  ـل بن عم  ـفض  

 أستاذ األدب القديم، بقسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب،
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 ـ(ه19/7/1439يف  للنرش وقبل   ،ـه19/2/1439)قدم  للنرش يف  
 

 .املواضع، الشعر العريب القديم:  احيةاملفت الكلامت

دت طرق حتديد املواضع يف الشعر العريب القديم، فهناك الكتب القديمة، وهناك البحث: ملخص تعدَّ

األعامل واألبحاث والدراسات املعارصة.  ولقد أسهمت هذه كلها حقيقة يف التقدم بميدان البحث العلمي 

حماولة إضافية لطرح طريقة ومنهج ربام يكونان مقبولْين عند تناول أّي يف دراسة املواضع.   ويأيت هذا البحث 

موضع خمتلف عليه، إذ من املقرر أنَّ كثرًيا من املواضع هي جمال أخذ ورّد بْي الدارسْي، وهو يفتح الباب 

ختلف مرشًعا إلعادة النظر يف املسلامت القديمة، أو الستثامر النتائج املعارصة يف توضيح ما يمكن أن ن

حوله، وملا نزل كذلك، وسيتبْي كل هذا من خالل الوقوف عىل بعض تلك األماكن التي كانت مذكورة، 

فاختلف العلامء حول حتديدها، أو مل يتطرق إليها أحد، فيفردها باحلديث.  وال شك أنَّ هذه جهود فردية، 

 .لعلها تتطور إىل جهود مجاعية، إن كان ملثل هذا الطرح بعض اإلجيابية
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Keywords: Thee Places, The Old Arabic Poetry . 

Abstract: There are many efforts, either reedition or papers trying to deal with places in Old Arbic  
Poetry, but still we need more to feel at rest with them.  Here is an attempt to show how we can find a 
way and perhaps the method to recognise a place which is not really clear.  This depends mostly on 
the site itself, the verse within the poem and what the old and the modern scholars say about it. It is 
not a matter of whether it is wright or wrong, but a matter of trying to find the possible way to 
achieve it.  
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 املقدمـــة

ليست هناك كلمة قاطعة يف العلم، وما يبنيه األول   

يتّمه اآلخر، وهكذا دواليك، رشيطة أن يقوم العمل 

عىل أساسيات البحث الرئيسة التي ختاطب العقل 

التجّرد من  -قدر اإلمكان -واملنطق والواقع، وحتاول

اهلوى والذاتية.  وقضايا املكان من القضايا التي 

دماء واملعارصون، وما كان معروًفا أمِس، عاجلها الق

أصبح اآلن جمهواًل، إال أنَّ هناك أُطًرا يمكن القياس 

عليها والعمل هبا.  فأما ما كان معروًفا، فال جدال 

حوله، إال أن نختلف حول حدوده، وأما كان جمهواًل، 

فـنستدّل عليه، ونتتبعه يف مظانه، ونجتهد غاية 

 إىل االفرتاض واالستنتاج.    االجتهاد، حتى وإن جلأنا

صحيح أننا مل نستفد كثرًيا مما بذله العلامء يف تثبيت 

موضع ما، وأكثر ما نجد هذا يف حتقيقات كتب الرتاث 

التي جتمع كل ما قيل دون رابط أو صلة. وما زاد 

كتاب "الطْي بِّلة أنَّ كِتاًبا معتمًدا هو كتاب البكري 

 ، حتقيق: طلبه"معجم ما استعجم

ياقوت، معجم "م(، وكذلك، 1998هـ/1418)

هـ(. مل يأت 1432، حتقيق: فريد اجلندي )"البلدان

فيهام حمققامها إال بام عهدناه من املحققْي أمجعْي من 

ا فكرة  تدقيق، وتوثيق، ومقارنة بْي املخطوطات، أمَّ

 املواضع نفسها، فقد ظلت غائبة عن التبيان.   

ليس  -و االفرتاضأ -إنَّ اللجوء إىل االستنتاج

غريًبا عىل ميدان البحث العلمي يف املواضع، فياقوت 

(، وقد استشعر أنَّ "واسط"م، 1979هـ/1399)

يف شعر كثرّي، ليس هو الذي بْي يديه، يورد  "واسط"

 حتديد ابن حبيب لـه يف قول كثرّي:

ة غُ  ا آُل عز  وا فأم   دوة  ـــَأَجدُّ

ا واســـفبان  ٌط فُمقيمــوا وأم 

أو  -أنا أرى أنه أراد واسط التي باحلجاز"ل: ويقو

بال شك، ولكن علينا أن ننقل عن األئمة ما  -بنجد

، 2م، ج1972هـ/1392. وابن بليهد، )"يقولونه

(، الذي فتح 185، ص3ج "ضمر". وانظر، 73ص

الباب للباحثْي عن املواضع، يعتمد عىل السامع، ومل 

ام فعل يف يتأكد من املوضع، ويلجأ إىل االستنتاج، ك

فالبد أن ، قرنه بالصامن :الشهاق" ، يقول:"الشهاق"

. ويمكن َرّد املوضع "يكون من الصامن، أو من نواحيه

ق، الستجالئه وبيان  إىل آخر حياذيه معروٍف، أو قد ُحقِّ

، 1م، ج1972هـ/1392موقعه؛ كقول ابن بليهد: )

زهري قرن ذروة باجلناب...عطفه عىل "(، 143ص

. ويقول اجلارس "ن إال قريب ا منهوال يكو ،ذروة

، وال يعني 806، ص2م، ج1977هـ/1397)

يف قول  "ضاحك"األودي ما عناه اجلارس(، عن 

 [اجلهراء] كونه ذكر مع اجلناب"األفوه األودي: 

ح تقارب املوضعني   ."يرجِّ

، ص 2م، ج1987هـ/1397وأمل يقل اجلارس )

(، وهو يعرتض عىل ياقوت: 1106 – 1105ص 

ومعروف أن االسم ُيطلق عىل  ،النجعة أبعد"
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ولكن مفهوم شعر حاجب حيمل عىل القول  ،مسميات

  ؟"...بأن املقصود به

 ، ص ص1م، ج1977هـ/1397وأمل يقل )

من  [إير]أما قول البكري بأنه "(، كذلك: 160 -159

ا من قول دريد ا إذ  ،بالد حمارب استنتاج  فليس واضح 

ا ما َيِرد يف أشعارهم ذك ر ُأناس حُيل ون يف غري كثري 

 ،وخاصة من القبائل التي بينها ِصالت ،مواطنهم

. وذلك "وحمارب جماورن لغطفان وإخوهتم يف النسب

ا من بالد حمارب"تعليًقا عىل قول البكري:   ؟"إنَّ إير 

 – 159، ص1م،ج1977هـ/1397بل قال )

لعل هذا استنتاج من "(، عن حتديد ابن بليهد: 160

وهو حيدده يف  "أجد من يعرف عريا  ومل  ...النصوص

ة خيرب"أطراف  الرشقية. وما رأينا يف قوله  "حر 

(، حول 717، ص1م، ج1977هـ/1397)اجلارس

ه " رأي نرص األسكندري: ا عىل عد  الذي محل نرص 

وأمل  ؟"وروده يف شعر برش ،من بالد بني أسد :ََشَق 

، 2م، ج1971هـ/1398حيتجَّ ابن جنيدل )

ورد يف " بقوله: "فرقني (اتذ)" (، عىل1036ص

ال يزال  :شعر عبيد ذكر راكس مع ذكر فرقني؛ وراكس

ا   ؟"...معروف 

واجلارس يعرتض عىل حتديد حمّقق ديوان كثرّي عزة 

يف  :عناق"(، لـ 562م، ص1950هـ/1369)

 ؛ال يقصد الشاعر عناق مِحى رضية"، فيقول: "رضية

  ."ألنه قرنه بينبع، وهذا بعيد عن رضية

يعني أنه باإلمكان َردُّ املوضع إىل ما يقرب  وهذا

 منه؛ فعندما يقول ابن مقبل:

ا بالُغمَ   ري ُُمِْريةـــكأَّنَّ

 

ا ـــتبغي بكُ   تامن ُجؤَذر 

 َعطِبــا

 

 ،يف ديار بني كالب :الغمري" جيد اجلارس عند نرص:

، 2م، ج1977هـ/1397، فيقول )"(لثلبوت)اعند 

 (:1006ص

كالب بعيدة عن الثلبوت هذا مشكل، فبالد بني "

، "تثليث". وما هذا إال "الذي هو يف بالد بني أسد

، يقع "كتامن"؛ ذلك أنَّ ")الثلبوث("حتّرف، فصار 

 يف )امليثب(. "تثليث"و "بيشة"بْي 

( 198، ص4هـ، ج1398وأمل يرّصح البالدي )

خيلطون بني املواضع،  -يرمحهم اهلل -األولون"بقوله: 

م يأخذون عام  بني أيدهيم من مراجع، خاصة ألَّنَّ

 ؟ "وال ُتـعنى بالتحديد ،األشعار التي ُتـعنى باملناسبات

ا "(: 191، ص7هـ،ج1398يقول البالدي ) أمَّ

إذ جيمع مواضع ال جامع  ،فإنَّه مشكل ،شعر ابن هرمة

 ."بينها

 ، ص1م، ج1993هـ/1214الشايع ) وجيد

ا الذي ذكره الر" (، بعد جهد جهيد:199 اعي إنَّ خفاف 

إذ أنَّ  ،النمريي يف شعره يقع شامل منطقة القصيم

وكذا املواضع  ،أغلب املواضع التي ذكرها يف قصيدته

 ؟"يف األبيات الشعرية التي مرت هنا توحي بذلك

( 911، ص2م،ج1978هـ/1398وابن جنيدل )

ا - ا ما جيمع "يقول:  -ذلك العامل املتواضع جدًّ كثري 
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 بب  واحد وهي الشاعر بني موضعني أو أكثر يف

 ."متباعدة

أما كون الشاعر وربام ذهب هذا أو ذاك إىل القول: 

يذكر مكان ا ليس يف نطاق أماكن قبيلته، فهذا شائع 

وربام كان الشاهد عىل هذا هو قول امرىء   ومعقول!

 (:65م، ص1985القيس )

ْرَب ُدوَنه  َبكى صاِحبي ملا رأى الدَّ

ا الِحق  َقيرصااِن بــــــــوَأيَقَن أن 

وهذا حّق من جهة، وليس بحّق من جهة أخرى، 

ليس  -أو مشرتًكا -فأن يذكر الشاعر موضعًا بعيداً 

ا أن يتوّجه إىل مواطنه هو،  بخاٍف عىل أّية قراءة، أمَّ

وحيث كانت قبيلته، ومنها خترج الظعائن يف شعره، 

عىل أقل تقدير أن  -فهذا هو اخلطأ الكبري، إذ ال بدَّ 

ل، وأن تتوّزع ُطُرق الظعائن.  وهذا تتجّمع األطال

لن يتأّتى إال باملثابرة القديمة، واملعرفة بتعدد األسامء 

لعدة مسّميات، ولن يتحّصل هذا إال بالقراءة 

ل، إضافة إىل الدراية كلَّ الدراية  والبحث املفصَّ

باملواضع. ثم إنَّ هذا قول خطري للغاية، فهو ُيلغي 

ية. فإذا أردت أن تتحقق العمل يف حتقيق املواضع كل

بنفسك من املواضع التي تبدو لك )افرتاضية(، فام 

م ما هو  عليك سوى أن تبدأ العمل بنفسك، فتـقـدِّ

مغاير ملا تراه هنا، فيتحقق اهلدف، وهو مواكبة العلم 

ره. وإذن، فلعلنا نتبنى نظرية واضحة، ال غبار  وتطوِّ

يكن  عليها، تقوم عىل أساس أن الشاعر القديم مل

 :ليذكر املواضع عبثًا، مهام عّلل اآلخرون ذاك

م، 1979هـ/1399فهل نؤاخذ ياقوًتا ) -1

ق بْي "رماخ"  "رماح"الصخرية و "ُرماح"(؛ ألنَّه  فرٌّ

 ...الدهناء كلها رمال" الرملية، فأعمل عقله، فقال:

ل له متييزه بْي "واحِلرار ال تكون يف الرمال . وأال نسجِّ

سوامها حْي يقول عن ذكرمها يف مكة و "األخشبني"

 (: "األخشبان"م، 1979هـ/1399يف شعر مزاحم )

الذي يظهر من هذا الشعر أنَّ األخشبني فيه غري "

إنه يدل  عىل أَّنا من منازل العرب التي  ،التي بمكة

 ."...وليس األخشبان كذلك ،حيلوَّنا بأهاليهم

أن نسمع من هذا أو  -بمضض وأمل -ونحن اعتدنا

ال الدفاع عن الذات من أثر الصدمة األوىل: ذاك، يف جم

ا أن تكون املواضع يف بالد الشاعر، فكل  ليس َشط 

وما أكثر ، الشعراء يوردون أماكن نائية عن ديارهم

ومثل هذا الفهم هو ما ُيلقي بعض الباحثني . ترحاهلم

ون لتحقيق أو ذكر األماكن   .يف اخلطأ عندما يتصدَّ

 ،عليه حتى يتبني  خطاؤها فـْلـنُبِق النصوص عىل ما

  . وال يغيب عن البال تعدد أسامء األماكن

 هـ/1399أي: عىل حّد تعبري اجلارس )         

ا ما يذكر "(: 531، ص2م، ج1979 الشاعر كثري 

مواضع خارجة عن بالد قومه، وخاصة حينام يصف 

أو املواضع التي قد يكون  ،رسوم ديار حمبوبته وأطالهلا

 ."شعاره أو سمع هبا يف شعر أو خربَمر  هبا يف أ
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ويكفي أن نستمع إىل عمر بن أيب ربيعة، إذ يقول 

إنَّ عمر "(: "تل بونا"م، 1979هـ/1399)ياقوت، 

ا  [بن أيب ربيعة]  [،بن أسامء الفزاري]ملا لقي مالك 

ما  :فقال  له عمر ،فأنشده ،استنشده شيئ ا من شعره

... ذكرها فيهلوال أسامء الُقرى التي ت !أحسن شعرك

وهي مثل ما ، هي قرى البلد الذي أنا فيه :فقال مالٌك 

 ."تذكره أن  يف شعرك من أرض بالدك

ا التحقق منه،     عىل أنَّ من املواضع ما يصعب جدًّ

مثل قول عمرو بن معد يكرب )شعر عمرو بن معد 

 (: 85م، ص1974هـ/1394يكرب، 

اــــوهم قتلوا بذي َقَلع ثق  يف 

 اؤوا بَزندــوا وما فلـــفام ُعق

فإن مل يكن بّد من االستئناس بمحاولة للتحديد، 

فإنَّ عمًرا يذكر يف قصيدته التي منها هذا البيت أنَّ 

مذحج توّغلت يف أرايض أعدائها البعيدة عن أرضها، 

 كقوله:

ا  وهم َسحبوا عىل الدهنا جيوش 

 راحيٌل وُيبديـــُدهم شــــُيعي

، واملفرتض أّنه ثقيف ريف ديا "قلع( ذو)"أي: أن 

 ."الطائف": رشق "لَِية"يف نطاق وادي 

يف  "َأرَعب"ولعله من العسري تبّْي مواضع، مثل  

    (:"أرعب"م، 1973هـ/1399قول القائل )ياقوت، 

 ََسة اللِّوىــــأتعرف أطالال  بَمي

با               إىل َأرَعـٍب قد خاَلَفتك به الصَّ

القيس )امرؤ القيس، يف قول امرىء  "ِِمَيف"و

 (: 453م، ص1985

ا  ومن َحل  يف نجٍد ومن حل  ِِميف 

ف آناَء الَعِِش  البَـرائراـــــَيس  و 

ة َغال س"و ، يف قول القائل، ووصفها ياقوت "َحر 

ا ")حرة( غالس"م، 1979هـ/1399) ، غالس( بأَّنَّ

 :  "إحدى ِحرار العرب"

 َلُدن ُغدوة  حتى استَغاَث ََشيُدهم

ِة َغالٍس وِش ــــــبَح  قـــرَّ  لٍو ُُمَزَّ

)ياقوت،  وكثرية هي املواضع التي نجهلها، مثل

( برقة)"  (:")برقة( ذي فان"م، 1979هـ/1399

م، 1965)املرزباين،  "جفري (ُبرق)"؛ و"ذي غان

، قال األعشى )البكري، "رحبى"(؛  و245ص

 (:"اجلامح" "رحبى"م، 1965

 فكم بني ُرحبى وبني اجُلمــا

ا إذا قِ ح أر  يس َأمياهُلاــــض 

وي  "و )البكري، يف قول القائل  "امُلَذيِّل"و "الشَّ

 (: "املذيل". "الشوي"

 َأتعـــــِرُف ِدمنة  من آل هند

ـــويِّ  ـِل والشَّ  َعَف  بني املُـَذيِّ

يف قول أيب دؤاد اإليادي )ياقوت،  "َعَلجان"و

م، 1959؛ أبو دؤاد، "علجان"م، 1979هـ/1399

ر أنه يف شامل اجلزيرة (، 297ص وإن كان املتصوَّ

 العربية:  



 31                         (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  3ع  ،30مجملة اآلداب، 

 رُت الَغْيَث َتـْحِفُزهـــــولقد نظ

 ِريـٌح شآمـَيٌة إذا َبـــَرقـــــــ 

 بــه طن من َعَلجاَن َحلَّ ـــــبالبَ 

 ق األرض إذ َوَدقــ ـــداٍن ُفَوي

وجتنًّبا ملا قد تؤدِّي إليه األقوال املتضاربة نستيضء 

هبذه النامذج حتى نتحاشى شيًئا ما ممّا بعض اإلضاءة 

 : "القدوم"م( 1979هـ/1399ذكره ياقوت )

، إىل هذا التخبيط والتخليط... -رعاك اهلل -انظر"

واعتامد هذا ما يضعف ، ونص  هذا عىل ما خيالفه هذا

 ."وشارك يف احلرية؛ ذا

وعلينا أن نكون حذرين كل احلذر من الوقوع يف 

م، 1960هـ/1379)هفوات التحقيق كقول برش

 (:9ص

 رَن احِلالَل كأَّناــوباألُدِم َيـنظُ 

 بَأكوارها َوسَط األَراكِة َربَرب

القوم املقيمون  :احِلالل"وقول املحقق: 

وإنَّام أولئك الذين ، وهذا ليس كذلك ."املتجاورون

 .األراك، وحيث شجر احَلج  ، وقت عرفةَحـّلوا بـ

 هـ/1401أ، ومثله قول ابن جلأ )ابن جل          

 (:89م، ص1981

 ُهُم اسَتـَلـبـوا منكم )إزارا ( ُظالمة  

ا وال َيـداـــفلم َتبِس   طوا فيها لسان 

وليس هلذا معنًى، وصوابه قول الفرزدق   

 (: 215، ص1م، ج1936هـ/1354)الفرزدق، 

 وهم منَعـوا منكم إراَب ُظــــــالمة  

 -------------فلم َتبُسطوا 

ا تقّدم، فيمكن أن نتقّدم خطوات، وبعد كل م      

لنتبْيَّ الطريقة واملنهج اللذين يمكن هبام أن نستدلَّ عىل 

إنَّ الشاعر معرفة املوضع، مستضيئْي بالنظرية القائلة: 

ث عن مواطنه، ويرسم طرق قوافل  أيَّ شاعر إنام يتحدَّ

ا بني الشعراء من  ا مشرتك  ظعائنه، وإنَّ هناك قدر 

فيام بينهم، وكل هذا واضح َجيل  يف  املواضع تداولوها

وهبذه الطريقة وهبذا املنهج نتجنّب كثرًيا من  الشعر،

العثرات واالضطرابات التي ما نزال نقع فيها، تاركْي 

ُفسحة من جمال للخطأ والصواب، فهذه طبيعة األعامل 

البرشية، عىل أال يتحّمل القيام بذلك كله فرد واحد، 

ية، فيها متخصصون، بل تتبنى هذا مؤسسة علم

فالعمل الفردي يؤدِّي دائاًم إىل املزالق اخلطرية، 

 واألخطاء الفاضحة، والزالت اجلسيمة. 

وواضح أنَّ اآللية املتبعة هنا ال تقتفي أثر آلية 

القدماء، وال حتى املعارصين يف تعيْي موضع ما، فلم 

يسلك البحث قط منهجهم؛ ألنَّ منهج األولْي اجلمع، 

خرين التعيْي دون ربط املوضع بحياة ومنهج اآل

الشاعر ودياره وعالقاته، وكانت سلطة األقدمْي قوية 

 عليهم.

والواقع أنَّ العمل باملواضع يف اجلزيرة العربية، 

ل اململكة العربية السعودية أغلب ما ورد  التي تشكِّ

فيها من مواضع، ليس من املعضالت، فهذه األرض 



 توجيه املواضع يف الشعر القديم الطريقة املنهج:  فضـل بن عّمـار العّمـاري                                                      32

عّينة يمكن التحّقق منها، مكشوفة، وحمدودة بنطاقات م

، وجنوًبا األفالجو وادي الدوارسفهي متتّد رشًقا حتى 

جبال ، وهتامةوالَساة ، تليها نجران وتثليثحتى 

، وحتى وادي الَسحان، ثم تبوك املمتدة إىلاحلجاز 

 أقىص احلدود السعودية الشاملية رشًقا، ومنطقة

ن، وما جيري فيه من وديا نجد ، ويف الداخلالبحرين

ويكون هبا من جبال...   وما ذكروه من مواضع، فيام 

يتعلق بالشعر، ال خيرج عن هذا النطاق. قد حيدث 

خطأ ما يف تعيْي جهة ما، وهذه من مهامت الدارسْي 

للتقويم والتوجيه، وال سيام أنَّ وسائل البحث العلمي 

متاحة اآلن بيرس وسهولة، سواء مع وجود اخلرائط 

ماتية، أو ما أضافه العلامء القدماء التقنية أو املعلو

واملعارصون، ولسوف تعّزز هذه النتائج مكانتهم 

فأخذنا  ،والسيام إذا اعتمدنا عىل الرجوع إليهممجيًعا.  

 -؛ فنحنونرد  بعضها إىل بعض ،نقارن بينها

عالة عىل من سبق، فام نحسبه عماًل  -املتأخرين

، وندرس، ما ميدانيًّا، لن خيتلف حْي نقـتعد، فنحلِّل

دمنا نمتـلك أدوات البحث ومفهوم التصور.  وهذا ما 

أثبته إخفاق كثريين يف الوصول إىل فهم كثري من 

املسائل يف املواضع، دون االنتقاص من قدر أحد. وال 

يعني أن تأخذ من هذا، فرتّد به عىل هذا شيًئا إال األمانة 

 العلمية، وبيان احلقيقة عند كل أحد. وال شك أنَّ 

اخلالف واالختالف واردان يف حتديد موضع ما، فال 

 "عــــــتالم"أحد ُيلزمك باعتامد كّل من كتب عن 

 412، ص ص 1هـ، ج1399( )العبودي، أم سنون)

(، أو جيعلك ُتَسلِّم بأنَّ آخَر َجىّل موقعه 417 –

-245، ص ص 1م، ج1993هـ/1413)الشايع، 

291  .) 

 تلتزم برتتيب وعىل العموم، فهذه نامذج عامة ال

معْي )زمني(، أو )بحسب الرشاح(، أو )بحسب 

الشعراء(، أو )بحسب املواضع نفسها(؛ وهلذا، خال 

البحث من العناوين الصغرية التي تشري إىل مثل هذا 

التوزيع أو ما يشبهه، وإنام التزم الرتتيب اهلجائي 

تيسرًيا وتسهياًل؛ ألنَّ اهلدف الرئيس هو اختيار عينات 

 يق والتعريف.للتطب

 ريــأب

(، 36، ص1م،ج1977هـ/1397ينقل اجلارس )

بني أبري وثجر "عىل أنه:  "أبري"عن كاسكل  حتديد 

  -ذبيانإال لـ "أبري". وما "يف شامل تيامء ،كم 150

، كام ذكر هذا كلٌّ من اهلمداين فزارة -غطفان

والبكري  (،332م، ص1974 هـ/1394)

 هـ/1399) ت(، وياقو"أبري" م،1983 هـ/1403)

كام هو  -(، ودليله أنَّ جيش الغساسنة"أبري"م، 1979

(، اجلهراء) "اجلناب" اجتاز -واضح من شعر النابغة

وهو غري  -"عاقل"و  "أريك"وواصل سريه نحو 

: يف شامل رشقي ضغن "أبري"(، فيكون العاقيل)

ة فدك -احلّرة وال صلة له بام ذكره كاسكل. يقول  -حر 

 (:144-143م، ص1985النابغة )
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 فقـلُ  هلـم ال َأعـِرَفن  َعـقـــائــــــال  

 َرعابـيَب من َجنـَبْي َأريـــٍك وعــاقلِ 

 وبعده:

 وَخلُّوا له ما بني اجِلناِب وعالٍج 

 فِراَق اخَلـليِط ذي األذاة امُلزايل

ماء "وهذا غري ما يعنيه كاسكل، أي: ليس هو: 

 م1979هـ/1399)ياقوت،  "لبني الَقني بن جَس

  (."أبري"

 األحساء

، 2قال عبداهلل بن جذل الطعان )حسان، ج 

 (:200ص

 َن ُقــف  ـــفإن ُتـصبِح ربيعُة َره

 لدى األحساء يف َجـَدٍث َرفـيـع

م، يف"الُقف  "و  ة : حيث ُقتل ربيعة بن ُمَكدِّ  احَلر 

ة البكاوية() : "األحساء"، فإذن، هذه "َأَمج"جهة  َحر 

، جنوب غرب املدينة، "َديدقُ "هي مياٌه يف شامل سهل 

. يقول ابن جذل الطعان، يرثيه "الَكديد"وحيث 

. البالدي، 30، ص16م، ج1975)األصفهاين، 

 (: 205، 7، ج246، ص1هـ، ج1398

 َسـَقِ  الَكديــَد وَمن به َرَجـبِـي ة  

 والـــناُس إما هــالـٌك وقــتـيـل

 األَُرس  

 يقول ُمطري بن ُشييم:               

  

 َتطاول لييل باألَُرسِّ فـــلم َأَنــم

ماــــكأين َأس ا حمرَّ  وُم العيـَن نوم 

ُر ِذكري البن َعم  ُرِزئتُـــــه  تذكُّ

 شُ  َأجــذماــكأين أراين بعده عِ 

مَ  إقامـــة  فإن َتُك بالدهنا ََصَ

 فباهلل ما كنا ملِلناك علقــمــــــا

(: "أرس"م، 1979هـ/1399ويقول ياقوت )

 :"بالدهنا"أما الشعر، فيقول إنه  "موضع :َرسُّ أَ " 

مَ  إقامـــة   فإن َتُك بالدهنا ََصَ

------------------ 

الرشقية، يف  "بالدهنا"وإن شئنا أكثر دقة، فهو: 

ن"أعىل  ام  ، فهنا تأيت بعض إشارات ُمطري يف "الصَّ

 أشعاره.

 األصاغي

 (:  127م، ص1956هـ/1375يقول العرجي )

لَِفـن يآلــــــومِ  ََ  ن فارِضْب  ي وال 

 لدى ُشعبة األصغاء إن ِشئ  َموعدا

 وواضح أنَّ املوضع: واٍد، يف نواحي رشق

يقول العرجي   ."لِيَّة"، جهة وادي "الطائف"

 ( كذلك: 170م، ص1956هـ/1375)

ُة فاألصغاُء فاخلــاُل   َأقــَوت َتِعـرَّ

ـــــؤُي واآلل  من آِل أسامء إال الـنُـّ

ة "عان اآلخران: واملوض كائنان إىل  "اخلال"و  "َتِعرَّ

                جنبه هنالك.
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 األََمــر

م، ص 1988هـ/1409يقول عمر بن أيب ربيعة )

 (:  177 – 176ص 

اَمــهـــا ــْرِي أي  رُت بالشَّ  تذكَّ

اَمـنــا بَكـثيـ  ــب األََمـــرْ وأي 

 ثم يقول:

 ُ  بنـاٍس طِواَل احلــيــاـــــــولس

 ثيـــــب الــُغــُدرْ ة ليــلتــنا بـكـ

: "الرْشي"أو وادي  "الرشى"وهنا لدينا وادي 

وكذلك،  -"األََمـــر"، فـ"عرفة"القريب من 

نفسها، غري بعيد  "عرفة"يقعان يف جهة  -"الــُغــُدر"

 عنها.

 ُبزاخة

م، ص ص 1990هـ/1411يقول حاتم الطائي )  

262 – 263  :) 

ا غ  ــداة ُقراقـــــروهم سلبوا زيـد 

 ارضـــــرواحله واملوت بالناس ح

 فلم ُيـغـِن زيٌد يوم ذلك َنـــــقـَرة  

 وأفـلـتـهم يعـــــدو به َثـمَّ ضامر

ة)بـ   رم ُيَمن ـون جيـفة  ـمن َج  (ـَزخَّ

 والن واتـــرـــومل ُيـنِجهم من آل بَ 

م، 1990هـ/1411ويقول اجلارس )حاتم الطائي، 

ال يتضح ما "الواردة هنا:  "قراقر"(، عن243ص

. "يعنيه حاتم إال بمعرفة احلادثة التي أشار إليها مفصلة

، وهناك موضع عّرفه اجلارس "مفصلة"وما دامت 

(، بأنَّه: 343م، ص1990هـ/1411)حاتم الطائي، 

األرض الواقعة َشق مدينة حائل التي تقع فيها قرية "

ا يستبعد . فإنَّ هذ"حيث تنتهي سيول أجأ هناك، بقعاء

تلقائيًّا أيَّ موضع عداه، والذي أشكل عىل اجلارس  

(، هو 335م، ص1990هـ/1411)حاتم الطائي، 

ة)"ذكر  ة"، التي رأى أَّنا: "(َزخَّ جبل ال يزال   :رخَّ

وهذه  "كم   200جنوب غرب حايل بنحو ... معروف ا

ءليست أرض  ، وحاتم يشري إىل ذبيان، وإنام أرض طي 

اخليل وقوم حاتم، واألرض التي حرب بْي قوم زيد 

ة)"توصل  )اجلارس،  "حائل": رشق "قراقر"بـ  "(َزخَّ

 "ُبزاخة"(،  هي 1073، ص2م، ج1977هـ/1397

م، 1977هـ/1397)اجلارس، "حائل"الواقعة جنوب 

 (. 203، ص1ج

ي    الُبزِّ

م، ص ص 1968هـ/1388يقول األصفهاين )  

. "بِهلوهو جبل... ويليه مُ : الُبَزي"(، 191 – 190

، ص ص 2م، ج1993هـ/1413وقال الشايع )

(، قواًل عاًما، ال نتبّْي منه اختالًفا عن 118-119

ف عليه من بني اجلبال واهلضاب "هذا:  لعلنا نتعر 

يبدو  ي أن ... الواقعة عىل شاطىء وادي اجلريب

. وهذا افرتاض، إن "هضب اجلفرشية ما هي إال البُزي  

ف عىل أنه جبل، وليس مل يكن َفرًضا؛ ألنَّ الوص

: ُبَزي  "م(: 1979هـ/1399هضبة، كام قال ياقوت )
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. ويمكن أن نكتفي بقول ابن "جبل عىل شط  اجلريب

جنيدل، وهو أسبق يف هذا القول من الشايع، ومل يرش 

، 2م، ج1978هـ/1398إليه حتديًدا، فابن جنيدل )

(، )األصفهاين، 1140، 1073ص ص 

ده حتديًدا دقيًقا، (، حيدّ 246م، ص1978هـ/1388

ي   إىل، إىل أكف، إىل شعر"نقاًل عن األصفهاين:  ، الُبزِّ

ي  ". وعنه يقول أيًضا: "إىل قرانني ويليه :.. البُزِّ

يعني  "عىل شط  اجلريب"وقول ياقوت:  ."ُمبِهـل

املذكور معه يف حتديد ابن  "مبهل"، كام عفيفغرب 

 كم غرًبا.  60جنيدل: عن عفيف

ـار  الَبـق 

القدماء يربطون املواضع بالشاعر غري ناظرين كان 

إىل التداول املشرتك يف مثل هذه األمور، فمثاًل عندما 

 يقول األعشى: 

اــَتَصيََّف َرمل ـار يومــ   َة الَبق 

 فبات بتلك يرِضبه اجلليـــد

رملة "ال يمكن أن يكون بحال من األحوال: 

م، 1979هـ/1399)ياقوت، "بناحية الياممة، بنجد

 (."لبقارا"

، وهو عىل "ُجبَّة" ( القريبة منالبقرات) وإنام هو 

غرار أمثاله يف هذه املنطقة يف وصف الثور الوحيش 

. "اجلليد"شتاًء، وحيث من املتوّقع أن يكون هناك 

 هـ/1397النابغة )اجلارس،  وهو ما ينطبق عىل قول

 (: 219، ص1م، ج1977

 َسِهكنَي من َصَدإ احلديِد كأَّنـــم

ارـــــــَ  الس  ــــحت ر ِجن ة البق   نَوَّ

 ُبـَوْيع

 (: 219، ص1يقول حسان بن ثابت )ج       

 تهــويوم ُبويٍع كانوا أهل َبيع

 عىل اجِلالد فآَسوه وما َعَدلوا

يعني اإلشارة إىل  :"يوم ُبويعٍ "وقول حسان 

 .ـمنىبـ بيعة العقبة، أي: "لبيعةا"

 بيضان

أو نتيجة دون  والبد من استثامر كّل إشارة   

االستهانة بمصدرها متى وقعت يف اليد، فمثاًل كتاب 

حممد بن زياد الزهراين، تصحيح الرؤى عن بيئة 

ا، يف تقديمه أدلة معرفية عن  الشنفرى، كتاب قّيم جدًّ

مواطن الشنفرى، ال عىل االستقبال والقبول اعتباًطا، 

ولكن بعد التحقق من دقة ما يقول، فمثاًل، ما العجب 

(: 154م، ص1996هـ/1417ن يقول السلوك )أ

د هذا اليويس الباحة : شامل غريب"بيضان" ، ويؤكِّ

(، يف قول 295م، ص2008هـ/1429الزهراين )

 الشنفرى موافقة للسلوك:

 إذا أصبح  بني جبــال َقـــــو  

 ان الُقــرى مل حَتــذروينــــوَبيض

ويراه اجلارس يف بالد زهران )الشنفرى األزدي، 

(،  واليويس الزهراين 166 – 165م، ص ص 2010

 يف قول الشنفرى:  "قو  "يرى 
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 إذا أصبح  يب جبــال قـــــو

 وبيضان )القــرى( مل حتــذروين

(، 294م، ص2008هـ/1429( يف هتامة )قلوه)

 هـ/1429ومل يتبينه اجلارس )الشنفرى األزدي، 

(، وغزو الشنفرى يأيت زهران من 294م، ص2008

در، بمحاذاة )"الَساة"و "رنية"جهات  ( وادي الصَّ

: جبل ضخم من مرتفعات -بالتايل -"قو"رشًقا؛ فـ

 .زهران، يف بالد "الَساة"

 تِـعـشــار

: تِـعشـار"م(: 1979هـ/1399يقول ياقوت )  

 هـ/1403ويذكر البكري ) "متصلة بالدهناء

(، "عرش". ابن منظور، د.ت، "تعشار"م، 1983

وىل: بفتح التاء، والثانية، ، األ"تعشار"روايتْي يف 

ا ياقوت، فلم يورد إال الكرس يف التاء.  بكرسها. أمَّ

(: 2248، 6هـ، ج1399وجاء عرًضا قول العبودي )

ى الباطن وهو يف سافلة " بطُن َفْلج الذي أصبح ُيسم 

. وواضح "نجد وتِعشار التي هي ماءة هناك يف السافلة

هلمداين (. وهذا صحيح، فااحَلَفرأنه يقصد: جهة )

... لبحرينا"(، يقول: 317م، ص1974هـ/1394)

، وبينها وبني نجد، ويقع بينها وبني البرصة وبني الياممة

 :وفيه يقول الراجز، فَسفوان

 فوان دارهــاـــة بالسَّ ــجاري

 ا وال نقارهاــمل تدر ما الدهن

 اين وال تعشارهـاــوال الدج

 "وانسف"والطريق كام يرسمه اهلمداين يتوقف عند 

 "سفوان")صفوان(، ثم يبيّـن الرجز بقّيته، فبعيًدا عن 

، "تعشار"، وهناك، من ثم،"الدهناء")صفوان( هناك 

. غري أنَّ ابن مخيس "الدجاين"أي: جهة )الباطن(، فـ 

: 111، ص1م، ج1980هـ/1400) (، يذهب إىل أنَّ

أّم اجلامجم: منهل مشهور، شاميل األرطاوية، عند "

الشاميل، مالصق للدهناء غربيها اسمها  موقف الَعَرَمةَ 

 هـ/1400. ويقول: )ابن مخيس، "قدياًم: َتعشار

 "الدجنيتان"(،: 410 – 409، ص ص 1م، ج1980

ُتسّمى اآلن الّدجاين... من مياه الَعَرمة، آخر مياهها 

من الشامل، حينام تأخذ العرمة يف االنبساط والتاليش، 

 ."مجمعةبينهام قـفيف منطرح... تابع... لل

، 4م، ج1979هـ/1399ويقول اجلارس )

. ويتفق اجلارس "بقرب ُمبايض"(: 1752ص

. 509، 498، ص ص2م، ج1979هـ/1399)

(، 104 – 77هـ، ص ص 1423وانظر، الشايع، 

تعشار: املنهل "ويتفق اجلارس مع ابن مخيس، فيقول: 

الواقع غرب الدهنا، رشقي إقليم سدير... واقع غري 

. بيد أن ياقوًتا "ليم سديربعيد عن شامل إق

 م( يقول: 1979هـ/1399)

جنيَّتان: ماءتان عظيمتان عن يسار تِعشار؛ " الدُّ

وهو أعظم ماء لَضّبة، ليس بينهام ِميل، إحدامها لبكر 

بن سعد بن ضبة، واألخرى لثعلبة بن سعد؛ إحدامها: 

َدجنية، واألخرى: القيصومة، تسميان: الدجنتْي، كل 
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ائة ركية، بينهام حجبة، إذا علوهتا، واحدة أكثر من م

رأيتهام؛ وتعشار فوقهام أو مثلهام، وهو ماء لبني ثعلبة 

 ."بن سعد... وراء الدهناء، قريبا

بأنَّه يف جهة من  "تعشار"أليس واضًحا اآلن حتديد 

)الباطن(؟ وهو  "فلج"، يف الرشق من "القيصومة"

 ، أي سافلتها. "وراء الدهناء"معنى قوله: 

م، 1968هـ/1388ولوال أنَّ األصفهاين )      

مبايض... فأول ماء ترده تعشار، وهو "(، قال: 330

لَضبَّة، يف سند جبل، وحوله أبارق من رمل، خمالطه 

. ملَا حدث خلط يف "جبال، ثم متيض عن تِعشار

 هـ/1399التحديد، بحيث يضطرب اجلارس )

موقع "(، فيقول: 670- 669، ص ص 2م، ج1979

جن ية هو قرهبا من القيصومة، بحيث تقرن الدَّ

هبا...والشك أن املقصود هبا املنهل املعروف بقرب 

احلََفر... الدجنية بقرب القيصومة هذه، بل ال أستبعد 

 ."أن تكون هي القيصومة

، "سدير"وهكذا، انتقل املوضع برسعة من جهة 

تعشار: ال "إىل جهة )احلََفر(، بل إنَّ اجلارس، ليقول: 

الدهناء، بل فيها، ليس بعيًدا عن ذات  يقع غرب

.  وهنا عودة إىل الواقع، "الُعرش، واملجازة )الثاممي(

وليس متابعة البن مخيس. ومع ذلك ظل اجلارس 

(، مضطرًبا يف 498، ص2م، ج1979هـ/1399)

التحديد، متغافاًل عن قناعته الشخصية، لينجّر وراء 

هناء، احلسن: حبل من حبال الد"ابن مخيس، فيقول: 

،إال أنَّ اجلارس، يقول "يتصل حبل آخر يدعى: احلسْي

إَّنام يقعان غري بعيدين عن ": "احلسن واحلسْي"عن 

طريق البرصة إىل الياممة، الطريق الذي يمر بفلج 

)وادي احلََفر(، ثم املجازة )الثُّاممي(، ثم الدهنا، رشقي 

تعشار:... املنهل الواقع غرب الدهناء، رشقي إقليم 

. ويقول "تعشار:... قرب احلسن". ويقول: "سدير

(،: 500،ص2م،ج1979هـ/1399)اجلارس، 

رصيخ بني ضبة سار من احلسن، وأتى تِعشار... "

. بينام "فلحقوا بأعدائهم، قبل أن يصلوا إىل وادي فلنج

،:ص ص 2م،ج1979هـ/1399ينقل )اجلارس، 

وكان من حديث هذا "(، عن النقائض: 502 – 500

وم نقا احلسن، أن بسطام بن قيس ابن اليوم، وهو ي

مسعود أغار عىل َسَفوان، عىل بني ثعلبة بن سعد بن 

ضبة، وهم بالدهناء إىل الشقيقة من الرمل... فلام 

انتهى إىل احلسن... حلقت خيل بني ثعلبة... فلحقه 

 ."عاصم بن خليفة... فطعنه

م، ص 1979هـ/1399ويضيف أيًضا )اجلارس، 

لك بن املنتفق فرسه، ركب ما"(: 504-502ص

ونجا نحو قومه بني ضبة، حتى إذا أرشف عىل تعشار، 

نادى: ياصباحاه! وحلق مالك راجًعا حتى تداركت 

 ."الفوارُس القومَ 

ويف هذا النقل والقول خلط وغلط، فالغزاة أغاروا 

، والذي "سدير"، ثم حتّولوا إىل جهة "سفوان"عىل 

لحق بقومه، يستنجد بقومه يَدع الغزاة يذهبون، لي



 توجيه املواضع يف الشعر القديم الطريقة املنهج:  فضـل بن عّمـار العّمـاري                                                      38

يستنهضهم، ثم يلحق هو بالغزاة، ثم يلحق القوم 

 بالغزاة. وكأن احلرب مرسحية.

، 2م، ج1979هـ/1399لقد قال اجلارس )   

احلسنان: يقعان من الدهناء، فيام بْي أعىل "(:509ص

 ."فلج )الباطن(...

وقال اجلارس يف حتقيقه للحازمي )احلازمي، 

 (: 760، ص2هـ، ج1415

ار فيه بسطام بن قيس... قريب من... َفيحان: غ"

. "الشقيق... يف رشق اجلزيرة، حيث حزن بني يربوع

وغزوات بكر عامة، وغزوات بسطام كانت ترتكز عىل 

 هـ/1403ه )البكري، ــ)الباطن( ونواحي "جـــفل"

وبصحراء فلنج أغارت بكر عىل "(،: "فلج"  م،1983

، "رتعشا"وهذا هو املوقع الطبيعي لـ ."الثعالبة

 "سفوان"فـبسطام كان يغري من جهة )الكوفة(، عىل 

(، 201، ص5م، ج1965هـ/1384)ابن عبد ربه، 

، 2م، ج1979هـ/1399وليس مثلام حاول اجلارس )

أغار من "(، تصويب قول أيب عبيدة: 500حاشية ص

 "فيحان". كام كان يغري عىل بني ضبة، جهة "سفوان

(، أي: "فيحان"م 1983هـ/1403)البكري، 

م، 1977هـ/1397املوضع الذي حدده اجلارس )

(، أخرًيا. ومل يكن ليتنزه يف احلرب بْي 1046، ص3ج

إنَّ  وشامل )األرطاوية(. "سفوان"جنوب العراق 

، أو "احلسن"هذا، هو الذي يأيت بالقرب من  "تعشار"

 (: "الربق"م، 1983هـ/1403كام قال البكري )

هبذه الربقة ُبَرق...إحداها: شقيقة بالدهناء... و"

 "ُقتِل بسطام بن قيس

 م،1983 هـ/1403 أو كام قال أيًضا )البكري،

. "وبتعشار نقا احلسن، حيث ُقتل بِسطام"  (:"تعشار"

 هـ/1403وهو الذي قال عنه أيًضا )البكري، 

ُقشاوة: موضع مّتصل بـنَـقا "(: "قشاوة"م، 1983

الفهم . وهذا هو "احلَسن... بِسطام... ُقتل يوم الـنّـَقا

، 4م، ج1979هـ/1399الذي فهمه اجلارس )

، 75هـ،     ص ص 1423. وانظر، الشايع، 1427

(، تقريًبا 105، 102، 98، 93، 90، 88، 86، 83

يف رشق اجلزيرة، مما ييل العراق، حيث "حْي قال: 

هو الذي يأيت جنوب  "تعشار". فـ "حزن بني يربوع

حيث غريب )احلََفر(، يف جهة )فليج( اجلنويب، 

، 4م، ج1979هـ/1399)اجلارس،  "القيصومة"

(. ولقد قادت هذه األخطاء الشايع إىل أخطاء 1499

 "نقا"، و"، والدجنتْي"تعشار"شنيعة يف فهم 

 ، عىل الرغم مما بذله يف بحثه امليداين. "احلسن

هذه يقول القائل )األصفهاين،  "تعشار"ويف 

 (:291م، ص1968هـ/1388

  يَّ وأهـــَلهلقد َحبََّب  نجدا  إ

جن   تني َقذورـــوتِعشــاَر والدَّ

وفيه يقول بدر بن محراء الضبي )ابن حبيب، د.ت، 

. الزبيدي، 1058، 2م، ج1909. ابن املثنى، 355ص

 (:"عرش"هـ، 1306
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 َلـهـــوفيُ  وفاء  مل َيَر الناُس مث

 ابرــار إذ حتنو إ يَّ األكـــبتِعش

من، وفيه يقول الكميت بن معروف )الضا

 (:183م، ص1987هـ/1407

 ِس القوم يوَم يقوُدهمــــأنا ابُن رئي

 بتعشار إذ َهــزَّ الُكــامُة الَعــوالـيــا

 هـ/1403وقال عبدة بن الطبيب )البكري، 

 (:"تعشار"م، 1983

 صاحبُ  قيسا  صحبة  فَوَمْقـتُـه

 مع له بعُد قالياــــبتِعشار مل أس

 (:"عرش"ت، -وقال أحدهم )ابن منظور، د

 ر بينهـاــلنا إبل مل تعرف الده

 بتعشار مرعاها قسا فرصائمه

(، قد "تعشار"م، 1979هـ/1399وكان ياقوت )

السابقتْي:  "الدجنيتان"قال، وهو يتحدث عن 

ـنِيَّـتان: وراء " جن تعشار... يف ناحية الوشم؛ والدَّ

الدهناء، قريب! هذا لفظه إال أنَّ الوشم موضع 

ا، والدهناء يف وسط نجد، فكيف بالياممة، يف وسطه

 ."يتفق؟

: "تعشار"وهبذا يتضح أن ال وجود ملوضع باسم 

، وإنَّام املوضع "الدجنتان"شامل )األرطاوية(، مقرتًنا بـ

، وهو الذي يأيت جنوب "الدهناء"الوحيد هو يف جهة 

غريب )احلََفر(، جهة )فليج( اجلنويب، وإنَّام كان ياقوت 

أحدمها هذا الذي هو يتحدث عن موضعْي فقط، 

ا املوضع  ناحية )حفر الباطن(، وهذه أرض ضّبة. أمَّ

الذي يأيت كام قال ياقوت نفسه  "تعشار"فـ   اآلخر، 

. وانظر، األصفهاين، "تعشار"م، 1979 هـ/1399)

: 291 – 290م، ص ص 1968 هـ/1388

. وهو بوصفه هذا ال يأيت "تعشار:... يف ناحية الوشم"

قال اجلارس، أو حدده ابن مخيس، رشقي )سدير(، كام 

، وليس شامل )األرطاوية(، ومما "ناحية الوشم"فهو هنا 

هـ، 1306يقرب حتديده ما جاء يف التاج )الزبيدي، 

. ويف هذه يقول جرير "ترباك: بحذاء تِـعشار"(: "برك"

 (:643، 2م، ج1969)

اء بعَد حَمَـلِّ   ناــهل ُحل ِ  الَود 

 أو تِعشار راِت ــُر الَبكــأو َأبكُ 

وتلتقي كل املواضع املذكورة يف القصيدة يف مثلث 

،ص ص 2. )انظر، جرير، ج"الوشم"رأسه يف أسفل 

تأكيًدا عىل   – "الدجنتان"(. وجاء ذكر 643 – 642

، يف جهة )الباطن(، يف قول ابن جلأ "تعشار"كوَّنام و

عمرو بن "ليس  "عمرو"م. و1981هـ/1401)

 املحقق يف حاشيته(:  ، كام قال "احلارث من متيم

جنتني لقي  ال  ــــ  ُذهـــوبالدَّ

عتـوعم  ك عىل إراباـــرٌو َجدًّ

 غزتذهل وهذا البيت رصيح كلَّ الرصاحة يف أن 

، "فلج"( الباطن(، يف نواحي )القيصومةجهة )يربوع 

، فلم تكن بكر أو أختها تغلب "الياممة"وليس ناحية 

 شامل العراق. تغزو الياممة بعد رحيلهام إىل -"عمرو"
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(، من مياه الَعَرمةليستا أيًضا ) "الدجنيتان"ومن ثّم، فـ 

ليس هو  "تعشار"كام رأى ابن مخيس، بل إنَّ 

 (. الشحمة)

يف  "احلنبيل"هو بالضبط كوضع  "تعشار"إن وضع 

(، 288م، ص1974هـ/1384وصف اهلمداين )

تقطع الفقي، وتيامن كأنك تريد البرصة، فرتد "نفسه: 

. فوصف اهلمداين وصف "، ثم احلنبيلُمنيخْي

، األمر الذي "احلنبيل"بـ "منيخ"مضطرب حْي يربط 

ينقل املوضع إىل أبعد من )املجمعة(، أي: إىل جهة 

هـ، 1399)البيصية(: شامل رشق القصيم، )العبودي، 

(، حتى أّدى هذا 637. وانظر، ص643، ص2ج

(، إىل أن 55، ص2م، ج1979هـ/1399باجلارس )

َمة... غري أن كالم "يقول:  منيخْي: املجمعة وَحرن

اهلمداين اختصاًرا، فهو مل يذكر الدهناء الواصلة بْي 

. "منيخْي وبْي احلنبيل، وال جبال العرمة ومياهها

، ومل يقع يف مثل "تعشار"وليت اجلارس حلظ هذا يف 

 هذا التذبذب!

 الثنية

 (:131م، ص2009قال عمرو بن قيس )طه،     

 أصحاُب الثَّنِي ة واألىُلبنو احِلصن 

 غداة قِـضاٍت َحلَّقـوا منهُم اللَِّمم

الواردة يف حرب بكر وتغلب،  "الثنية"وهذه هي 

. "قِضات"، وهي التي جاءت هنا جمموعة "قَِضة"يوم 

. وانظر، 291م، ص1974هـ/1394يقول اهلمداين )

مرشفة ، يف احِلمى: ثني ة قِضة"(: 288، 264ص ص 

، فهي إىل جانب "رضية مِحى"، أي: "عىل رأس احلزيز

(، عفيفكم إىل الغرب من )70( الواقعة اخُلضارة)

 .(457، ص2م، ج1978هـ/1398)ابن جنيدل، 

 ثهمد

ويف الشعر اجلاهيل منحول كثري، مع عدم يقيننا من  

 ، فقد قيل عن شعر امرىء القيس"النحل"مفهوم 

وقيل عن شعر سواه، وربام صادفنا ذكًرا ، كثرًيا

. وانظر، 65ت، ص-يف قول عنرتة )د "ثهمد"لـ

 (:136م، ص1984هـ/1404

 بني الَعـقـيـِق وبيـن ُبرقِة َثهـَمد

 تِهـلِّ امَلعهـَدـــطـلٌل لعـبـلَة ُمس

ا  ، وهذه من "العقيقة"وجاء وصف القصيدة بأَّنَّ

األوصاف التي تعطيها قيمة. غري أَّنا أيًضا، مما قيل 

ا من الشعر املشكو ك فيه.  ولكن من يوثِّق لنا عنها أَّنَّ

ليس معضلة، فهنا  "ثهمد"كلَّ شعر عنرتة؟ وذكر 

(، وجاء بعده ذكر املوشم) "القنان"عقيق -"العقيق"

(، األمر الذي الكريزية) "العلم"مفرد  "العلمني"

س  "كم جنوب 8: "ثهمد"جيعل  )العبودي،  "الرَّ

 "األنعمني"(. حيدده ذكر 1990، ص5هـ، ج1399

يف قول  -وال غرابة من تعدد األسامء  -(الْقشيعني)

(، وإن مل 194م، ص1982هـ/1402زهري )

 يستشهد به العبودي:
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 إذ تستبـيـك بجـيد آدَم عاقدٍ 

 َيـْقرو ُطلوح األَنعَمني فثهمد

 وماذا نقول عن قول عنرتة: 

 ويف يوم املصانع قد تركنا

 لنا بفعالنا خَبـرا  ُمشــاعا

(، "املصانع"م، 1979هـ/1399وياقوت )

، فإن مل نوّجه القول اليمن: بـ"املصانع"يرويه، ويرى 

، "الَفروق"، غري بعيدة عن "الدهناء"إىل جهة ما من 

 هـ/1403حيث اقتتلت عبس ومتيم )البكري، 

، فإن النتيجة هي أن "الفروقان" "الفروق"م(، 1983

القصيدة التي جاء هبا هذا املوضع قصيدة موضوعة، 

 (. 171م، ص1984 هـ/1404ة، وهي كذلك )عنرت

 حائل

 يقول األخطل:   

يار بحائ  ل فـُوعالــــمَلن الدِّ

ها ِسنون خوا يــَدَرس    وغريَّ

(، 1267، ص2م، ج1977هـ/1397واجلارس )

قريبًا ، "الساموة" (، مناحَلامد) : طرف"وعال"يرى 

، املشهورة، ولكن "حائل"(. ولدينا طريفمن )

ال يعنيان األخطل يف -نهامعىل ُبعد ما بي-املوضعْي

اجلزيرة يشء، وإنَّام يتحدث األخطل عن دياره يف 

، فهنالك العراقبـ "خلابورا"، جهات الفراتية

م(، 1979هـ/1399يكونان،أمل يُقل ياقوت )

، قرب قرقيسياء، قرية باخلابور: واسط": "واسط"

ألن اجلزيرة منازل ؛ وإياها عنى األخطل فيام أحسب

 :  تغلب

سط من أهل عفا وا

 َرضوى فـنَبـتَُل 

 

 ----------

، يف ديار األخطل، جلزيرة الفراتيةهذه با "حائل"فـ ؟

م، 1977هـ/1397وليس مثلام أدرجها اجلارس )

 "حائل"(، يف معجمه عىل أَّنا 1266، ص3ج

 األول.  "وعال" -وكذلك -املعروفة

 ُحـزوى/ َحوىض 

كليهام يف شعر ذي  "َحوىض"و "ُحزوى"نجد    

أليس لرمة، فيستغلق األمر، حتى ربام يقول قائل: ا

ر اسم  يف شعره أوىل  "َحوىض"اليقني منها حني يكر 

ولبيان هذا ننظر يف قول ذي  .من الشك  يف حتريفها

. وانظر، 1511، ص3م، ج1982هـ/1402الرمة )

، ياقوت، "حوىض"م، 1965البكري، 

 (:"خوي"م،1979هـ/1399

 َحوىض(فأََشَفُ  الَغزالُة رأَس )

 باالــني قِ ــــم وما ُأغـــُأراقِبه

 وبعده:      

 كأن اآلَل ُيرفُع بني حـُـــــــــزوى

 م َسياالـــِويِّ هبــــورابيِة اخَل 

 (: يفحزوة/ حزوا)"حزوى"ونحن نعِرف 

ـْلب"  هـ/1399)اجلارس، "معقلة"جنوب ، "الصُّ

جاءت (، 496-494، ص ص 2م، ج1979

صحيحة يف غري قول ذي الرمة، وجاءت النسبة إليها 
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، فعنها يقول "َحوىض"صحيحة يف قول ذي الرمة. أما 

(، 2،562م، ج1979هـ/1399)اجلارس، "اجلارس

مل أر فيام بني "برسم مفرد:  "ُحزوى"وقد ميَّزها عن 

ا له مع  ،بل مل يذكره ياقوت ،يدي  من املراجع حتديد 

ى  . وهذا كاٍف وحده "هبذا االسمذكره  مواضع ُتسم 

، إال أنَّ اجلارس يميض بعيدًا، فيأيت "ُحزوى"إلثبات 

، ص 2م، ج1979هـ/1399)اجلارس، "بتعريف هلا

أيًضا.  ومل  "ُحـزوى"(، ينطبق عىل 566-565ص 

، ص ص 1م، ج1978هـ/1398جَيد ابن جنيدل )

(، إال متابعة اجلارس يف حتديده 372، 431 – 430

. وال هيّم تسجيل "ُحـزوى"أنه ذكر  ، مع"َحوىض"

املحّقق للروايات املختلفة، فلسنا يف خصام معهم، 

( 10)"َحوىض"فهذه هي طريقتهم، وكوَّنا جاءت 

( مرة يف ذكر 20مرات يف شعره، مقابل )

، ص 2م، ج1979هـ/1399)اجلارس، ""ُحـزوى"

)اجلارس، "(، ال يعني ما قاله اجلارس562، 489ص 

َحوىض غري "(: 566، ص2م، ج1979هـ/1399

بعيدة من ُحزوا، يف َشق الدهناء، عىل مقربة من أرض 

نفسه، أي: هي  "الُصلب" ، وإنَّام يعني أَّنا يف"الصامن

عينها، وهبذا حُيّل اليقْي حمّل الظّن. وعىل  "ُحزوى"

النقيض مما قال اجلارس، فقد ذكر ياقوت 

، إذ "َحوىض"(، "حويض"م، 1979هـ/1399)

ل كل تصحيف،  فأورد قول املعتاد من ه هذا، فهو يسجِّ

 ذي الرمة: 

 إذا ما َبدت )َحوىض( وَأعرض حارك

مِل ََتِش حوله الِعنُي َأعف  رـــــمن الرَّ

، يف قول "ُحزوى"وتؤكد صحة الرواية النسبة إىل 

، 2م، ج1979هـ/1393)اجلارس، "ذي الرمة

 (: 496ص

 ُحزاويٌة أو عوهج َمعُقـَليـــة

 الرمال احلرائر َترود بأعطاف

( عند ذي الرمة َحـوىض)" وتكون النتيجة أن كل

 .  "(ُحـزوى)"هي 

ُخول    َحوَمل والدَّ

. "الدخول"م، 1979هـ/1399َنصَّ ياقوت )

ا رصحًيا "الدخول"م، 1965وانظر، البكري،  (، نصًّ

ُخول"و "َحوَمل"عىل أن  يف شعر امرئ القيس  "الدَّ

رة وأ"حتديًدا مها:  غريّب أي: ،  "سود العنيما بني إمَّ

، أي: "حومل"وكذلك، يقع  ."رضي ة" نجد، جهات

(. عفيف) وشامل غرب القصيمما بْي جنوب غرب 

.  عىل أن هناك ما شابه هذين عالية نجد الغربيةأي: 

ومن ثّم، فكل ما قيل  .نْجداالسمْي بعضه يقع رشقي 

عن حتديد هلام خارج هذه املنطقة يف قول امرئ القيس 

 آخر.  رأي 

ار  اخَلو 

 (:383م،ص1950هـ/1391يقول كثرّي )  

 َة كلِّهاــــن هتامــــونحن َمـنعنا م

هال ِمَث السَّ ار فالدَّ  ُجـنوَب َنقا اخَلو 
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وهناك موضعان هبذا االسم، أحدمها يف بالد كثرّي، 

، واآلخر "أمج"(، ناحية اخُلَوار)الواو وهو بتخفيف 

، ص 3؛ ج138، ص1هـ، ج1398ذكره البالدي )

ار"(، بتشديدها: 166 – 165ص  جبل يرشف : اخَلو 

 ."عىل صدر يلملم من الشامل

وكثرّي يريد هبذا اآلخر املدى الذي تبلغ فيه 

ا سيطرهتم، واالمتداد الذي يدافعون فيه عنه، وهو هذ

ار" كم جنوب 30: عىل "يلملم"أي: ناحية  ."اخلو 

عدي  كم جنوب مكة، يمّر بـ )10الطائف، و  (،ةالسَّ

وهو  (،29- 28، ص ص 10هـ، ج1398)البالدي، 

 االمتداد الطبيعي خلزاعة.

-لراءوختفيف ا اخلاءبضّم -"اخُلَوار"جاء  ولكن   

م 1983هـ/1403يف قول النمر بن تولب )البكري، 

  (:"اخلوار"

 َخرْجَن من اخُلـَوار وُعدن فيه

 ن أجىل برعنـــد وازن  مـــوق

، 5م، ج1972هـ/1392ابن بليهد ) يقول

 ،خارج من الن ري ،جبل ليس بالكبري :اخُلَوار"(: 41ص

وال موضع آخر  ."وكأنه قطعة منه ،يف جهته الرشقية

 "خزاز"و  "حراز"سوى ما تقّدم. أما اللبس بْي 

، 323م، ص ص 1974هـ/1394)اهلمداين، 

دّمه كثرّي. ومل يذكر ــــفال عالقة له بام يق  (،381

م ـــموضًعا بأّي رس -وهو حذاءهم-شعراء هذيل

 من هذه.

 دارين  

يقول أرطاة بن كعب الفزاري )ابن بكار، 

 (: 8هـ، ص1381

 ُط احُلط  َجاَوهَباـــــــن ى َنبيــــإذا تغ

اِري  بِحمَص صوُت غناِء الشارِب الدَّ

 ويقول حممود شاكر:

هكذا جاء : واحُلط  ، النبيط جيل ينزل سواد العراق"

وال ، وحت  احلاء جاء صغرية ،يف املخطوطة باملهملة

ح أن الصواب اخَلط  .  أدري ما يكون هذا ... وأنا أرج 

. وال يتفق كون "أهل البحرين نبيط استعربوا

: ساحل اخلليج "اخَلط"مع  ـسواد العراقبـ :"النبيط"

، فلم يكن متعارًفا عليه "القطيف"العريب، والسيام 

نت مثل هذه النسبة، وكام هو واضح، فهي نسبة كا

سواد "عموًما بـ "النبط"قديمة هلم، وإنَّام املعروف أنَّ 

. عىل أنَّ النسبة مل تقترص عليه، وإنام شملت "العراق

م، 1982هـ/1402ذو الرمة ) قال ،بالد الشام أيًضا

 (، يف قوم امرىء القيس: 260، ص ص 1ج

 ولكنَّ أصَل القوِم قد َتعِرفونه

 بَحوراَن أنباٌط ِعراُض امَلناطق

م نصارى.     نسبهم إىل غري العرب، وليس ألَّنَّ

(: 8هـ، ص1381وقال شاكر أيًضا )ابن بكار، 

: يقال، منسوب إىل دارين ُينسب إليها املِسك: الداري"

ا . ولدينا " ِمسك داري  وُتنسب إليها اخلمر أيض 

: يف "دارين"، و"الشارب الداري  "، ولدينا "محص"
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السعودية، التي مل  املنطقة الرشقية باململكة العربية

-تشتهر إال باملسك فقط، يقول أحدهم )ابن منظور، د

 (:  "دور"ت، 

 من أرةـــإذا التاجر الداري  جاء بف

 املسك أو راح  يف مفارقها جتري

 "دارين"نسبة إىل غري  -إذن– "لداري  ا"فـ

، وهذا يعني أن "جاوهبا"املشهورة، والشاعر يقول: 

، "محص"ن إال يف نطاق املوضع املنسوب إليه ال يكو

 (:"مخان"م، 1965يقول حسان )البكري، 

ــا اِت من َبالٍس فـَداري   فالُقري 

 وِر الدواينـــفَسكـــاَء فالقص

ا"و (، بدمشق. يقول الغوطة: من قرى )"داري 

 (: 709، ص2م، ج1963البحرتي )

ا إذا َبِرَدواــــُش فــــالعي  ي داري 

 َبــَردىوالراُح َنمِزُجها باملاِء من 

ا"إىل  -من ثمّ  -فالنسبة الشارب "، فهذا "داري 

ا"من أهل  "الداري .   "دارين"، وليس من أهل "داري 

، والصورة تكشف عن نفسها، "احُلط  "بِقَي أن نجد 

 فحْي قال:

 اوهباــــــإذا تغن ى نبيط احُلط  ج

 ------------- بِحمَص 

 أيًضا، أي: "محص"يعني أننا يف هذا النطاق من 

ُتـنسب "مل  "دارين".  و"اخَلط  "، فليس هو سوريايف 

ا ، وإنَّام الرواية التي اعتمد عليه شاكر "إليها اخلمر أيض 

رواية مصحفة، يف قول الفرزدق عن ياقوت 

 (: "دارين"م، 1979هـ/1399)

 ة  من ماء ُمـــزنٍ ـــأن تريكــــك

 امُلــدام (من)ذكيَّ ـــوداريَّ ال

بة، والرواية الصحيحة هي وهي رواية غري مناس

 (: 836، ص2م، ج1936هـ/1354)الفرزدق، 

 ----- مـع  -----        --- --------  

: َحْوط"، فهو: "احُلط  "وإذا أردنا موضًعا مناسًبا لـ 

م، 1979هـ/1399، )ياقوت، "قرية بحمص

 (، جاءت مصحفة."حوط"

 دومة

غري أنا نصادف  "دومة"هناك مسميات كثرية لـ   

ل َّنشل بن َحِرّي يف رثاء أخيه يزيد بن َّنشل قو

 (: 310، ص1م، ج1980)البغدادي، 

 ارٌع خلصــومهـــــلُِيــبْك يزيٌد ض

 وُِمْــَْتـبِــٌط ُم ا َتطــــيـح الطوائح

ـاـــسقى َجَدثا  أم  سى بـَدومَة ثاوي 

لْـِو واجلـوزاء غـاٍد ورائح  من الـدَّ

لتي قال عنها ا "الكوفة: دومة"هذه هي  "دومة"و

(، "دومة الكوفة"م، 1911هـ/1403البكري )

وضبطها بضّم الدال، بينام هي يف اخلزانة مضبوطة 

. يقول عدي "هي النجف: ُدومة الكوفة"خًطا بالفتح: 

 :(67، ص1م، ج1998بن زيد: )ياقوت، ا
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 ربَّ داٍر بأسفل اجِلــزع من ُدومــ

 ـــة أشهى إ َي من َجــيــرون

يف حرب  ل يف صّف عيّل وكان بنو َّنش

، ومنهم مالك بن َحِرّي النهشيل املقتول يف "ِصفِّني"

تلك احلرب، فال يعقل أن يرثي يزيُد مالًكا، وموضع 

دفنه فيه. والبّد أن املرثّي هنا هو أخوه، يزيد )املنقري، 

 (.265م، ص1981

 ُرماح

قال العريان بن سهلة النبهاين )السنديوين، 

 (: 435م، ص1983هـ/1403

 لِــَمن الديار َغـشيتُها بُرماح

داحـــفَعاميتني فج  انب الَسَّ

: "الَسداح"وحَيكم املوضعْي اآلخرين ذكره لـ

(، القويعيةكم من )40الوادي املعروف اآلن، عىل بعد 

 679، ص ص 2م، ج1978هـ/1398)ابن جنيدل، 

(، حصاتا قحطان: مها )"عاميتان"(، فتكون 681 –

 (،984، ص3م، ج1978ـ/ه1398)ابن جنيدل، 

(؛ القويعيةحذاؤمها، يف منطقة ) "ُرماح"ومن ثمَّ فـ 

ذلك، أنَّ املصادر مل تذكر موضًعا هبذا اللفظ هنالك. 

ولكن أن يكون لطائّي أطالل يف هذه املنطقة مثار 

 سؤال، فهو منسوب إليه.

 ُسواِدَمة

 (: 129م، ص1967يقول نصيب ) 

 

 ى لنارَسى من بالد الَغـور حتى اهتد

 ن قريٌب من َعمود ُسوادمةْ ـــــونح 

ونصيب احلجازي مل يزر نجًدا قّط، وإنَّام كانت 

رحالته من جنوب غرب املدينة نحو بالد الشام، 

فـمرص، ومعلوم أنَّ هناك أكثر من نصيب )العبودي، 

(، ولكن هذا القول جيعله له، ويبدو أن 746، ص2ج

 ده قوله:القصيدة منسوبة إليه، فهو يف شعره بع

 ٍد وما كان  بعهدي َرجيلة  ــــبنج

 وال ذاَت فكٍر يف رُسى الليل فاطمةْ 

ا حتديده، فهو )ياقوت،  م، 1979هـ/1399أمَّ

م، 1983هـ/1403. وانظر، البكري،"سوادمة"

جبل  ؛اسم ماء لغني :سوادمة" (:"عمود سوادمة"

 ."بالقرب منه

 (:"عمود"م، 1979هـ/1399ويقول ياقوت )

ُيرضب به  ،أطول جبل ببالد العرب :وادمةَعمود ُس "

 ؛الطويل :واملصعلك ؛عمود مصعلك يف السامء...املثل

. أي: أنَّ "يف أرض غني، من احِلمى :وعمود ِغْرَيفة

ري"يف محى  "عمود سوادمة" غني   وهي أرض-"النـ 

يف جتمعات جباله، يقول البكري -أيًضا

ري"(: "النري"م، 1983هـ/1403) قريب  :ُغريقة :النِـّ

. غري أنَّه ما من "أعرف وأشهر -بالواو -وُغريفة... منه

، "أطول جبل ببالد العرب"جبل هناك هبذا املستوى 

واجلبال الشاخمة فيه معروفة، وما كان هبذا املستوى 

 !الطائفناحية  "هتامة"املطلة عىل  "الَساة"موجود يف 
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 شاِجن

 يقول أبو األسود الدؤيل:           

 راتهــــء األُدم يف َحَج كأن الظبا

 وَن النعام شاِجن ومجائلهــوُج 

. "شاجن"م، 1983هـ/1403ويقول البكري )

: شاجن"(: "شاجن"م، 1979هـ/1399ياقوت، 

، 4هـ، ج1398. ولكن البالدي )"واد يف ديار كنانة

(، يرفض هذا؛ ألنَّ أبا األسود ال عالقة له 7ص

عام إنَّام باحلجاز، والعرتاض البالدي وجاهته، فالن

يسكن الرمال واملسطحات، وال يسكن الوديان، ثم إنَّ 

هذا املوضع ال عالقة له باألطالل، فأبو األسود يصف 

 – 42م، ص ص 1974رحلة صيد، يقول )الدؤيل، 

43 :) 

 وَغيٍث من الَوسِميِّ ُحـو  تِــالعـه

 َتـَمـنَّـع َزهـوا  َنبـتُـــــــه وسوابله

 ----------كأن الظباء األُدم

------------------- 

 ا اآلُل آَض كأنــهــَهـَبـطــُ  إذا م

 هَعضاٌه َتـرد ى بالـُمـالِء ُأطـــاولـ

وواضح أننا أمام صورة صيد يف منطقة صحراوية، 

. وانظر، "شاجن"م، 1979هـ/1399يقول ياقوت )

ماء بني البرصة  :شاجن"(. "برقة الشواجن"

: الشواجن"م(: 1979هـ/1399. وقوله )"والياممة

و   ة الدَّ  ."يف َكـفَّ

 هـ/1399وهذه هي التي قال عنها اجلارس )

(: "الدو")الدبدبة( هي  901، ص2م، ج1979

، مع أنه أستبعد قول أيب دؤاد عنها اقتداء "شاجن

 [حفر الباطن] القريبة من َفْلج:  الشواجن"بالبكري: 

ن، بينه وبني...  ام   ."الدبدبة... أسفل الصَّ

، 3م، ج1982هـ/1402سب ذو الرمة )وقد ن

 (، إىل األوىل، فقال:1629ص 

ا ُبرقـــأتت  اجنِيِّةٍ ـــــــٍة شــــنا بَري 

 ُحشاشات أنفاِس الرياح الزواحف

ويبدو أنَّ البكري خلط بْي هذه التي جاءت يف 

قول أيب األسود مفردة، والتي وردت يف مالك بن 

فهي هنا أودية خالد اخلناعي، ولعلها يف ديار كنانة، 

، 2م، ج1956هـ/1376كثرية األشجار )اجلوهري، 

، 1ت، ج-. وانظر، السكري، د"شجن"، 2143ص

 وانظر،:  460ص

 ُلبُهمـــــملا رأي  َعِديَّ القوِم يس

َلم  َطْلُح الشواِجِن والطَّرفاُء والسَّ

 َشس

 (: 42م، ص1956هـ/1375قال العرجي )

 ما زل  أبرصهم حتى أتى َشس

 وفروع األثل من حضن من دوَّنم

الرشس: ما "وقد عّرفه املحقق يف حاشيته بأنه: 

. وهذا غري صحيح، فلدينا هنا "صغر من شجر الشوك

، "الطائف": اجلبل املعروف الواقع رشق "حضن"
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 "تربة"يأيت قبله يف الطريق إىل  "َشس"فإذن، 

، 5هـ، ج1398(، فهذا هو: )البالدي، اخلرمةو)

َشيس: واد يسيل "، (80، ص7. وانظر، ج46ص

من جبل القاَرة فيصب يف لية من اجلنوب الرشقي قبل 

يس". ووادي "نخب جنوب الطائف الرشقي أو  "رُشَ

سوادي ) س"(: هو َُشْ نفسه، إال أنَّ ما يعنيه  "ََشَ

 (، وهو اسمه القديم.القارةالعرجي هو جبل )

 الطاووس

 قال احلسْي بن مطري: 

 نَفُعـنايا صاِح هل أن  بالتعريِج َتـ

 عىل منازَل بالرَبقاء ُمنعـــــَرج

 عىل منازَل بالطاووِس قد َدَرس 

 ُتسدي اجَلنوُب عليها ثم َتـنتَِسج

. 34ت، ص-ويقول حمقق شعره يف حاشيته )د

موضع  :الربقاء" (:56 – 55، 27وانظر، ص ص

 "موضع بنواحي بحر فارس :الطاووس ؛بالبادية

بحر بالبادية؟  فأين هذا من هذا؟  وكيف جيتمع ال

، ولن خيرجا عن ديار "البادية"وما املوضعان إال يف 

بني أسد التي يلهج احلسْي بن مطري بذكرها يف 

، "سمرياء"ونواحي  "الُشعبة"جهات وادي 

 . "لينة"وأطراف 

 طِحال

م، 1983هـ/1403يقول األخطل )البكري، 

 (:"طحال"

ٍق  قيَق بَريِّ  وعال الَبسيطَة والشَّ

ْوَج  ٍة فطِحوالضَّ  الــبني ُرؤيَّ

، ص ص 1م، ج1977هـ/1397ويراه اجلارس )

 (:836، ص2؛ ج615 -614، 207

ا...شامل  30عن حائل نحو  :الطليحي"    كم َشق 

. وهذا غري "غري بعيد عنها، شامل جبل روية بلدة ُقَبة

صحيح إطالًقا، فالسحاب كان بعيًدا عن هذه املنطقة، 

جلزيرة الفراتية، حتى متجًها نحو ديار األخطل، يف ا

ٍة فطِحال"ينزل ماءه يف تلك الديار  . "بني ُرؤيَّ

بتعريف اجلارس نفسه،  "قرب الكوفة: بسيطة"و

فالسحاب لن يعود أدراجه إىل اجلنوب، بل سيتجه 

     نحو الشامل، نحو دياره.

 ظلِم

 هـ/1399يقول النابغة الذبياين )ياقوت،     

 (: "الدماخ"م، 1979

 ان أال أخا  لكمـــي ُذبيوأبلِْغ بن

ماَخ فأَْظـَلامــبَعبس إذا َح   ل وا الدِّ

تنّقلت عبس، بعد هزائمها يف حروهبا مع أختها  

 )ياقوت، "الَفروق"ذبيان، متجهة شامالً، حتى بلغت 

(: غرب األحساء، ثم "الفروق"م، 1979هـ/1399

، وربام "دمخ"اجتهت صوب اجلنوب حتى وصلت 

، ولكن الشعراء يترصفون يف "أظلم"التبس هذا بـ 

وهذه هي طبيعة الشعر  -األسامء وفًقا للوزن

 "ظلِم"ما هو إال  "أظلم"ومن هنا، فـ  -الشفوي
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نفسه، زاده ألًفا هلذا السبب. وهذا ليس بمنَكر، فقد 

، الذي جعله "َدْمخ"ترّصف النابغة نفسه يف 

ماخ"  ، وليس هذا افرتاًضا، وإنَّام هو الواقع عينه."الدِّ

. وانظر، "الدماخ"م، 1979هـ/1399يقول ياقوت )

جبال : دِماخ"(: "دارة منزر" "،)دارة( مئزر"الدماج

ماخ وأظلم: جبالن... أعظمها َدْمخ  "دمخ". و"الدِّ

(، الدثينة: جنويب )"َظْلم"(، والعَلميقع إىل رشق )

، 148، ص1م، ج1972هـ/1392)ابن بليهد، 

 هـ/1398)ابن جنيدل،  "َحـَضن"وشامل رشق 

(. وهذا هو الذي 891، 533، ص ص 2م، ج1978

(، من 332م، ص 1974هـ/1394قرأه اهلمداين )

واقع شعر النابغة؛ ولكنه يدل عىل حقيقة املوضع: 

ماخ وأظلم"  ."موضعان لكالب: الدِّ

 العجالز

 "عجالز"يتفق كلٌّ من اجلارس والعبودي عىل أنَّ 

كام ينقل ، مع أنَّ األزهري يقول، القصيموحدها بـ

 – 1132، ص ص 2م، ج1979هـ/1399اجلارس )

عجلزة: اسم رملة معروفة " (، نفسه عنه:1133

وجُتمع عجالز ذكرها  ،بحذاء حَفر أيب موسى

 . "ذوالرمة

(. ويؤكده حفر الباطنفهو ينفي أن يكون بقرب )

 هـ،وعجلزة(. 1306أيًضا خلّو ديوانه منه )الزبيدي، 

(، "عجالز"م 1979هـ/1399غري أنَّ ياقوًتا )

 يستشهد بقول ذي الرمة:

 وُقمن عىل العجالز نصَف يوم

ْين األَواص  َر واخِلالالــــــوَأدَّ

ت، -حّقًا، جاء هذا البيت يف شعر ابن أمحر )د

. "العجالز"، حيث لقصيملـ (، وهو مناسب125ص

إال رمال، توجد هنا وهنالك، كام  "العجالز"وما 

وهو يف التحديد -الصاغاين، أال تقنعنا مقولة "الغـضا"

(، "عجلزة"هـ 1306مثلام حّدده األزهري )الزبيدي، 

يقطر منه  "يف إدراك روح ذي الرمة وحّسه يف البيت:  -

وإنام هو البن ، وسالسة ألفاظه، قطرات عذوبة أنفاسه

. فإن مل يثبت شعر ذي الرمة املوضع، فإنَّه ثابت "أمحر

 ؟"رملة"يست ؟ أل"العجالز"بشهادة العلامء؟ وما 

فقط، سواء جاءت يف شعر  القصيمفلامذا تقترص عىل 

 ذي الرمة أو مل جتىء؟

 الَغىض

 هـ/1399يقول مالك بن الريب )ياقوت، 

 (:"الغضا"م، 1979

 أال لـي  ِشعري هل أبيـتَــــنَّ ليـــلة  

 ياـبجنب الغضا ُأزجي الِقالَص النَّواجِ 

كُب َعرض  ـهــفلي  الغضا مل يقَطِع الرَّ

كاَب لَيـاليــا  وليـَ  الغـضا ماشى الرِّ

ــَرت   وليَ  الغضا يوم ارحَتـلنا َتـقاص 

 ــاـــبِطوِل الغضا حتى أرى َمن َورائي

 لقد كان يف أهِل الغضا لو َدنـا الغضـا

 س دانيـاــــمـزاٌر ولكـنَّ الغـضــا لي
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: "الغضا"بـ القصيموعىل الرغم من أنَّ شهرة 

وهكذا، كنا ُنحيل -مشهورة ذائعةً  "عنيزة"جنوب 

فإنَّ هذا ال ينطبق عىل قول مالك -دائاًم إليه عند ذكره

بن الريب، فهو هنا يتحّدث عن احلنْي إىل موطنه، 

 حفر) "فلج"، وإنام القصيم وموطن مالك مل يكن

، قومه، بني مازن( وما حواليه، وهنا كانت ديار الباطن

 "غىضال"، وحيث ينبت "الدهناء"فهو يعني رشق 

 وحده. القصيمأيًضا، إذ إنه غري مقصور عىل 

 قار (ذو)

م، 1950عندما ننظر يف رحلة ظعائن األعشى )  

( نجد خّط الرحلة، تبتدىء من انطالقها من 209ص

 الياممة:

 جاعــالٍت َجــْوَز اليــمــامــة باألشـ

 طالقـــــــمـل َسْيـــــــــُرُهــنَّ انـ

 (:2، ص1950وقوله )األعشى،

 س فبادوــــلَّ أهيل َبطَن الَغميـــــَح 

خال   ي وَحــل   ُعلــِويَّــــــــة بالسِّ

فَح فالكث  يب فذاقــاـــــــَترَتعي السَّ

ئ  الـٍر فَروَض الـَقـــــــطا فذاَت الرِّ

 (:93، ص1950حتى إّنه يقول )األعشى، 

 َمليكـيَّـٌة جـــاورت بالــحجــا

 ا شــطيـراز قـومـ ـا ُعـداة  وأرض  

إذن، فهذه هي خارطة سري الظعائن، وهذا هو 

املشهد املرسوم، وحسب منطوق الشعر: فهي تركت 

خال"متجهة نحو  "الياممة"  :، وهي يف تنّقالهتا"السِّ

فَح فالكثيب فذاقــ  َترَتعي السَّ

ئال  ــاٍر فَروَض الَقطا فذاَت الرِّ

 وهنا نحن بْي خيارين:

يف قول اهلمداين  األول: أنَّ نأخذ بام جاء

فإىل ، إىل خنزير"(: 285م، ص1974هـ/1394)

خال . وقول اجلارس "وذلك كل ه من وراء َحْجر، السِّ

، 228م. وانظر، ص ص 1974هـ/1394)اهلمداين، 

(، 307م، 1968هـ/1388، األصفهاين، 385، 264

يَل  : قار( ذو)"يف فهرست املواضع:  . وهنا "قرب السُّ

وهو  -"الياممة"، فهي باقية يف تراوح الظعائن مكاَّنا

عىل أساس أنَّ  -خالف منطق كل رحالت الظعائن

م، 1979هـ/1399، كام قال ياقوت )"سخال"

، 1م، ج1980هـ/1400. وانظر، ابن مخيس، "سخال"

(، مستشهًدا بقول األعشى: 19، ص2، ج517ص

: ِسخال": الرياض، أي: شاميل "...َحلَّ أهيل َبطنَ "

مع أنَّ الشعر يقول خالف ذلك، .  "موضع بالياممة

فالشعر يقول بابتعاد الفريقْي كلٌّ يف جهة، وتأكيده أنه 

 يستشهد بقول البن مقبل، وال عالقة البن مقبل به.

ونظّل يف أماكننا، ال نغادر شامل الرياض، حسب 

 (: 307م، ص1968هـ/1388وصف األصفهاين )

ْفح الذي ذكره األعشى  هو الذي ينتهي إليه: السَّ

املشيِّعون الذين ُيَشيِّعون من خيرج من أهل َحْجر إىل 

 ."البرصة
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  " ، يَل  الكثيب الذي ذكره: رمل ُمرِشف عىل السُّ

يَل  ئال؛ وروض القطا: قريب من السُّ  "ثم جتوز ذات الرِّ

 .(308م، ص1968هـ/1388)األصفهاين، 

الثاين: أن نعيد بناء خّط الرحلة عىل أساس فهم 

خال"(: "السخال"، 1983هـ/1403البكري ) : السِّ

، وهو ما يتفق مع عالية نجد. أي: "موضع بالعالية

 قوله الذي استشهد به: 

ـ      ---------- خالوَحــل   ُعلــِويَّ  ة بالسِّ

، 2م، ج1972هـ/1392كام يتفق مع قول ابن بليهد )

: الياممةبـ "السخال"(، الذي يرفض كون 300ص

خال"  ."ُكُشبهضبات يف شام ي  : السِّ

 -مستنًدا عىل رأي األصمعي -ولكن البكري يذكر

(، "السخال"م، 1983هـ/1403وإن خلط البكري )

: واد (قار (ذو)" يف االستشهاد بقول أوس ابن حجر:

 ."عىل ثالٍث من منى

واجتاه ظعائن األعشى كانت نحو هذه اجلهة، كام 

 سبق أن قال:

 ------------ز    جاَمليكـيَّـٌة جاورت باحل

، 2م، ج1979هـ/1399ويرفض اجلارس )

واد عىل ثالٍث من  (:قار (ذو)"(، فكرة 853ص

. غري أنَّ البكري ربام رجع إىل مصدر أقدم منه، "منى

نقل عنه هذا، فقد جاء يف التيجان )ابن منبه، 

بني قبائل  :يوم ذي قار األول"(: 246هـ، ص1347

 . وهذه إشارة"وحليان ة،وهذيل، والقر، قيس عيالن

: فهو "قار( ذو)"إىل أنَّ احلروب بْي هذه القبائل يف 

عقيق واٍد ينحدر من السفوح الرشقية املطلة عىل )

، فاحلرب ال يمكن أن تقع إال مكة (، قربعشرية

يف نبأ هذه  التيجان هناك. ومهام كانت مصداقية

احلرب، فعلينا أال نغفل حتديد البكري ووجهة 

 يف "قار (ذو)" ودوج من مشاحة ال فإذن،  الرحلة.

 ثالث عىل"البكري: ذكر حسبام ،حلجازا من اجلهة تلك

ز جّدّيًا وجود  ."منى من  "الرئال (ذات)"وهذا يعزِّ

يف جهة الكوفة  "رئال (ذات)"هناك، حيث ال 

 لرحلة التوجيه هذا ويبدواملعروفة، يف شعر األعشى. 

 بعض اتفقت وإن جّدًا، املناسب هو األعشى ظعائن

 الرسم. يف بعض مع األسامء

 عقيق جهة – اجلهة هذه يف "الرئال" النعام ووجود

 ربيعة أيب بن عمر قول يف كام مذكور، – عشرية

 (:258ص م،1988هـ/1409)

 مــأوقفَ  من طلل عىل رس

 وى العقيق يلوح كالوشمــبلِ 

 اكنهـــــأقوى وأقفر بعد س

 ام َيرود واألدمـــــري النَّعـــغ

 كام الرسم. يف بعض مع سامءاأل بعض اتفقت وإن

 م،1983هـ/1403) البكري الراعي: قول يف

 (:"جو"

 فأمس  بوادي الرقمتني وأصبح 

 ث بني  فالقهــــو  رئال حيـــــــبَج 
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 هي وهذه فيه، النعام كثرة إىل منسوب هنا "رئال"فـ

 البيت هذا عالقة افرتاض وعىل األسامء. أغلب طبيعة

 "َجّورئال" فإنَّ  شعره، يف اثراملتن القصيدة أبيات ببقية

 ."الصامن" ييل مما الباطن(، )حفر جهة يف يقع

 َقطاة

  (:77م، ص1983هـ/1403يقول عمر بن شأش )

 ن منها يوم بطن ُقراقرــــبأحس

 َوض به بطَن الَقطاة وقد ساْل 

تقع -ومل حيددها أحد أو يذكرها-هذه "قطاة"و

س يذكر (. فابن شأبقعاء، شامل )"حائل"شامل رشق 

، 42مواضع يف دياره هنالك )ابن شأس، ص ص 

، وليس هو "حائل"الكائن رشق  "قراقر"(، ومنها 47

 : بالساموة، كام جاء يف حاشية املحقق. "قراقر"

 ُنشَبة

م بن نويرة يف رثاء أخيه مالك )املرزباين،  قال متمِّ

 (: 375م، 1965

 نِعَم الفوارُس يوم ُنشبة غادروا

اب قتي  َلك ابَن األزورحت  الرتُّ

وال ُيعلم هذا اليوم؛ ولكن مالًكا يقول يف موضع 

 آخر:

 سأبكي أخي مادام صوُت محامة

ق يف وادي الُبطاح مَح   اماــــتؤرِّ

فـاملك، بنّص هذا القول، مقتول يف وادي 

س  "، حذاء "الُبطاح" : حيث جتّمع املرتدون، "الرَّ

 (:"البطاح"م، 1979هـ/1399يقول ياقوت )

كان  احلرب بني املسلمني وأمريهم خالد هناك "

ة د  وكان رِضار ابن األزور ، بن الوليد، وأهل الرِّ

األسدي قد خرج طليعة  خلالد بن الوليد، وخرج مالك 

بن نويرة طليعة ألصحابه، فالتقيا بالُبطاح، فـَقـتَـل 

ا  . "رضاٌر مالك 

اء     الود 

 (:494ت، ص-يقول جرير)د     

اء رســـام  عرفـُ  ببُـرقـِة   الـــَود 

 ومـــــحُميال  طاَب عهُدِك من ُرس

 عفا الرسَم املُحيَل بذي الَعـَلندى

 َمساِحُج كلَّ ُمرجَتٍِم َهـــــــزيم

(، "الوداء"م، 1983هـ/1403وروى البكري )

 قول جرير:

ـنا ـــلِّ اء بعد حَمِ  هل ُحـلَّ  الـَود 

 راِت أو تِـعشـــارـــأو َأبُكُر الَبكَ 

، 1م، ج1980هـ/1400تقي ابن مخيس )ويل

، 1م، ج1972هـ/1392(، مع ابن بليهد )172ص

ا هضبات سود51ص يف  ". ويصفها ابن بليهد بأَّنَّ

جنوب ، هضاب متجاورات ُدْخن: البكرات"حتديد: 

. وهذا ما "فرع العتك األعىل بني القَصب وثادق

ده ياقوت ) (، "البكرة"م، 1979هـ/1399يؤكِّ

وهي ، بأرض الياممة، ماء لضبة: تالبكرا"بقوله: 

 ."قارات بأسفل الوشم
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، وهنا "تعشار:... يف ناحية الوشم"وقد رأينا 

أيًضا، يف تلك  "الوشم": بأسفل "الَوّداء"تكون 

وهي  -الناحية من )القصب(، عىل أنَّ رواية ياقوت

 هي: -الرواية التي اختارها ابن مخيس أيًضا

 (هل رام َجوُّ ُسَويقتني مكانه)

 أو َأبُكُر الَبَكرات أو تِـعشـــار

( كام يذهب الدخيل املجمعةولن تكون، من ثّم، )

وقول ابن جلأ  (.35م، ص2015هـ/1436)

 (: 55 – 54م، ص ص 1981هـ/1401)

 تىــــم من األَوداة حــــَطردناه

 مَحَلناهم عىل َنــْقــــــَوي ِحدابا

دها من مل تطر "الوشم"وَتينم التي جتاور يربوَع يف 

اء"كامل  دةوإنَّام هذه إشارة إىل حروب ا، "الود  ، لرِّ

 حْي وقفت يربوع مع املرتدين، يقول بعده:

 وجيٍش حوَل َسْجحَة من َحرام

 اباـــغزا فـغـزت َنقـيـبـُته وخ

 وبعدمها يقول:

 َجـَززنا يوم ذلك من ُكلـيــٍب 

 َي ال ُتـريد هلـا َثـوابـاـــنواص

م، 1981هـ/1401لقد ترصف ابن جلأ )

اء"(، يف 123ص  -"األوداة"، فجاء هبا "الود 

 حترفت الرواية. وابن جلأ يشري إليها يف قوله:   أوهكذا،

اء يـوم غـــزوَت تي  ام  ــــــــوبالَود 

 سَقــْوك بَمـرَشب الَكــِدر الَوبـيـل

 (،:"األودات"م، 1979هـ/1399ويقول ياقوت )

يؤدِّي هذا إىل اخللط . عىل أن ال "األوداة :ببطن فْلج"

: "األوداة"يف قول ابن جلأ األول و  "األوداة"بْي 

 هـ/1397(: يف شامل اململكة )األودية السبعة)

ال  -وكذلك، الثانية -(، فهذه149، ص1م، ج1977

، أواًل، وثانًيا، هي كام ذكر الردةعالقة هلام بحروب 

وانظر ياقوت،  "األداة"م،1983هـ/1403البكري )

األوداة: من ديار " (:"األودات"م، 1979هـ/1399

 أي: ليست ذات عالقة ألبتة بالتيم أو بريبوع.  ."كلب

ال خيرج عن ذلك  "لعلندى( اذو)"وعىل هذا، فإنَّ 

يف قول جرير وما له عالقة هبام هو  "الوشم"احلَيِّز من 

)برقة( "م، 1979هـ/1399الذي يف قول ياقوت )

الوّداء: واد "(: 110، ص1، وانظر، جرير، ج"الوداء

أعاله لبني العدوية والتيم، وأسفله لبني كليب 

. وهذا يأخذ جمرى الوادي تلقائًيا بعيًدا عن "وضبة

 . "القصب"و)املجمعة، ويضعه يف حيّز  "سدير"

يف قول الراعي النمريي  "العلندى( ذات)"أما 

. ورواية ياقوت، 141م، ص1980هـ/1400)

. وقد يكون "لسن "العلندي"م، 1979هـ/1399

 (:"كن"الرسم 

لن حتى ُقلُ   ا( كسن)َتـَحمَّ  بوارح 

 ندى، حيث نام املُفاجرـــبذات الَعلَ 

 "الَعَلندى (ذات)"وتبًعا لتحديد ابن جنيدل، فـ

 (.الدوادميكم غرب )25هذه: تبعد 
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هي )املجمعة( ال تتفق مع  "الوّداء"إنَّ فكرة كون 

 (:286م، ص1974هـ/1399وصف اهلمداين )

تَوم، ثم أشى، ثم اخِليس، ثم تنقطع الفقي، ثم "

تيامن كأنَّك تريد البرصة، فرتد منيخْي... ومها ماءان، 

 ."فبمنيخْي نخل قليل

. 61م، ص2013هـ/1434يقول محود املزيني )

، 2م، ج1980هـ/1400وانظر، ابن مخيس، 

منيخني بلد قائم يف هذا املكان، ذا نخل "(:402ص

ن الثالث اهلجري، حيث وزروع منذ ما قبل القر

ل  فيام بعد إىل منيخ، ثم املجمعة... وقد انخزل   حتوَّ

تسمية منيخ يف الوق  احلارض عىل اجلبل املطل عىل 

قلعة  –والذي فوقه قلعة املرقب  –املدينة من الغرب 

 ."منيخ

)ياقوت،  "أثيفية"لقد كان عمق ديار جرير يف 

يهد، )أثيثيا( )ابن بل"أثيفية"م، 1989هـ/1399

(، التي تقع عىل 50، ص3م، ج1972هـ/1392

، وال عالقة له إطالًقا "شقراء"كم جنوب 15

 بالوشم. "الوداء"بـ)املجمعة(، وهذا ما حيقق 

ليست هي وادي )املشقر(  "الوداء"وهذا يثبت أنَّ 

وادي )املجمعة(، وهو ما يذهب إليه بإرصار، الدخيّل 

مل (. و35م، ص2015هـ/1436متابعة للشايع )

َقر( يف املصادر القديمة، وإنام ذكرته  ُيذكر وادي )امَلشن

املصادر املعارصة، كقول ابن مخيس 

َقر: واد "(: 369، ص2م، ج1980هـ/1400) املِشن

كبري من أودية سدير، تقع املجمعة قاعدة منطقة سدير 

. "منه يف منفسخه من اجلبل ويسم حينئذ ُمنيخ...

اسم الوادي األصيل،  هو "منيخ"وكأنَّ هذا يعني أنَّ 

الذي حتّول فيام بعد إىل )املجمعة(، و)املشقر(. وإن 

(، ذكر: 339، ص1م، ج1968كان جواد عيل )

. ثم إن "املشقر: عىل تّل عاٍل، يقابله حصن سدوس"

منيخْي... ومها ماءان، فبمنيخْي نخل "القول: إن 

،       ال جيعله ينطبق عىل أرض )املجمعة( ذات "قليل

الذي ليس بالقليل، وإنام هو وصف ينطبق عىل النخل 

 "منيخ"أرض بالبادية. ومهام يكن، فاإلمجاع عىل أنَّ 

 هو )املجمعة( حاصل بالرضورة.

 

 ةـــاخلاَت

تبْيَّ من هذه الدراسة الفرق بْي طريقة القدماء 

-كالبكري وياقوت    -وهذه الطريقة أنَّ القدماء 

واملشرتك يف أغلب  يأتون باملوضع مدرجْي فيه املتشابه

األحيان دونام فرز أو ختصيص، بل حتى املعارصون 

ضّموا مواضع ال عالقة هلا باملنطقة التي يتعاملون 

معها، إضافة إىل مشكالت التحريف والتصحيف 

والنسبة لدى كلٍّ من الطرفْي. أما الطريقة هنا، فهي 

ربط املوضع يف الشعر بقائله، واستبعاد املعلومات 

 ة عىل قدر املعلومة نفسها.املتداخل

واعتمد املنهج املطبَّق هنا عىل حتليل املعطيات 

اجلغرافية واألدبية لنصل أخرًيا إىل قناعة بأنَّ هذا املوضع 
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 املذكور هو الذي يدور حوله احلديث هو فيه حقيقة.

وعىل هذه الشاكلة من التحليل واالستدالل والتقيص 

ما فتئنا  يمكن اخلروج من ذلك االضطراب الذي

خاضعْي له؛ وربام تنفتح آفاق جديدة ألعامل تتناول 

 كل ما ورد من مواضع يف الشعر.

 

 املصادر واملراجع

، حتقيق: ديوان عمر بن أيب ربيعةابن أيب ربيعة، عمر، 

حممد حميي الدين عبداحلميد )القاهرة: مط 

 م(.1988هـ/1409، 4السعادة، ط

، بن أيب سلمىرشح شعر زهري ابن أيب سلمى، زهري، 

حتقيق: فخر الدين قباوة )بريوت: دار اآلفاق، 

 م(.1982هـ/1402، 1ط

، حتقيق: شعر عمرو بن أمحر الباهيل، ابن أمحر، عمرو

ة، ـحسْي عطوان )دمشق: مط جممع اللغة العربي

   ت(. –د 

، حتقيق: عيل شعر الشنفري األزدياألزدي، الشنفري، 

   م(.2010نارص غالب )عاّمن: مط احلامد، 

ديوان برش بن أيب خازم األسدي، برش بن أيب خازم، 

، حتقيق: عزة حسن )دمشق: دار الثقافة، األسدي

 م(.1960هـ/1379

شعر احلسْي بن مطري األسدي، احلسني بن مطري، 

، حتقيق: حسْي عطوان )بريوت: دار األسدي

 ت(. -اجليل، د 

، حتقيق: بالد العرباألصفهاين، احلسن بن عبداهلل، 

محد اجلارس وصالح العيل )الرياض: دار الياممة، 

 م(.1968هـ/1388، 1ط

، حتقيق: عبدالستار األغاين، األصفهاين، أبو الفرج

  م(.1975، 3أمحد فراج )بريوت: دار الثقافة، ط

، حتقيق: ديوان األعشىاألعشى، ميمون بن قيس، 

حممد حممد حسْي )القاهرة: مط النموذجية، 

 م(.1950

، ديوان حسان بن ثابتحسان بن ثاب ، األنصاري، 

حتقيق: وليد عرفات )بريوت: دار صادر، 

 م(.1974

، ضمن كتاب ياديشعر أيب دؤاد األاإليادي، أبو دؤاد، 

       دراسات يف الشعر العريب، تأليف غوستاف

غرونباوم، ترمجة: إحسان عباس وآخرين 

 م(.1959)بريوت: مكتبة احلياة، 

، حتقيق: ديوان البحرتيبادة، البحرتي، الوليد بن ع

حسن كامل الصرييف )القاهرة: دار املعارف، 

 م(.1963

، حتقيق: اخلــــــزانةالبغدادي عبدالقادر بن عمر، 

عبدالسالم هارون )القاهرة: اهليئة املرصية العامة 

 م(.1980للكتاب، 

معجم ما ، البكري، أبوعبيد، عبداهلل بن عبدالعزيز

)القاهرة:  السقا ، حتقيق: مصطفىاستعجم

 م(. 1983هـ/1403، 3بريوت: عامل الكتب، ط
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معجم ما البكري، أبوعبيد، عبداهلل بن عبدالعزيز، 

حتقيق: مجال طلبه )بريوت: دار الكتب استعجم، 

 م(.1998هـ/1418العلمية، 

، مجهرة نسب قريش وأخبارهاابن بكار، الزبري، 

حتقيق: حممود شاكر )بريوت: مكتبة خياط، 

 ـ(.ه1381

)مكة  معجم معامل احلجازالبالدي، غيث بن عاتق، 

 هـ(.1398املكرمة، دار مكة، 

)القاهرة:  صحيح األخبارابن بليهد، حممد بن عبداهلل، 

 م(. 1972هـ/1392، 2مط السنة املحمدية، ط

)الرياض: دار الياممة،  شامل، اململكةاجلارس، محد، 

 م(. 1977هـ/1397، 1ط

دار  .ط)الرياض:  الرشقيةاملنطقة اجلارس، محد، 

 م(.1979هـ/1399، 1الياممة، ط

)القاهرة: مط  عالية نجدابن جنيدل، سعد بن عبداهلل، 

 م(.1978هـ/1398َّنضة مرص، 

، حتقيق: أمحد الصحاحإسامعيل بن محاد،  اجلوهري، 

عبدالغفور عطار )القاهرة: دار الكتاب العريب، 

 م(. 1956هـ/1376

، حتقيق: محد األماكن، حممد بن موسى احلازمي، 

   هـ(.1415اجلارس )الرياض: دار الياممة، 

، حتقيق: املحـبــــــرحممد،  ،بن حبيب، أبوجعفرا

اري، ــإيلزه ليختن شتيرت )بريوت: املكتب التج

  ت(. –د 

، حتقيق: ديوان امرىء القيس، امرؤ القيس ابن حجر، 

حممد أبو الفضل إبراهيم )القاهرة: دار املعارف، 

 م(.5،1985ط

، رشح ديوان جريرابن اخلطفى، جرير بن عطية،   

ديوان جرير، رشح: حممد إسامعيل عبداهلل 

 ت(. –الصاوي )بريوت: مكتبة احلياة، د 

، حتقيق: نعامن ديوان جرير، ابن اخلطفى، جرير بن عطية

 م(.1969حممد أمْي طه )القاهرة: دار املعارف، 

)الرياض:  الياممة معجمابن مخيس، عبداهلل بن حممد، 

   م(.1980هـ/1400، 2مط الفرزدق، ط

وادي الوداء يف املجمعة محد بن ناَص،  الدخي ل، 

-20)15445اجلزيرة، ع وتعشار هي الشحمة،

 م(.2015-1-11هـ/4-1436

حتقيق: ، الدؤ ي، أبو األسود، ديوان أيب األسود الدؤ ي

)بريوت: املكتبة العلمية،  حممد حسْي آل ياسْي

 م(.1974، 1ط

، حتقيق: داود شعر نصيب بن رباحابن رباح، نصيب، 

 م(.1967سلوم )بغداد: مط اإلرشاد، 

، ديوان ذي الرمةذوالرمة، غيالن بن عقبة العدوي، 

حتقيق: عبدالقدوس أبو صالح )بريوت: مؤسسة 

  م(.1982هـ/1402، 1الرسالة، ط

شعر عمرو بن معد الزبيدي، عمرو بن معد يكرب، 

ق: مطاع الطرابييش )دمشق: جممع حتقي يكرب،

 م(.1974هـ/1394اللغة العربية، 
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، مط اخلريية، تاج العروسالزبيدي، حممد مرتىض، 

 هـ(.1306، 1ط

رشح أشعار السكري، أبو سعيد، احلسن بن احلسني، 

حتقيق: عبدالستار أمحد فراج )بريوت:  اهلذليْي،

 ت(. –مكتبة خياط، د 

غرايف لبالد غامد املعجم اجلالسلوك، عيل صالح، 

، 3)جدة: مؤسسة املدينة للصحافة، طوزهران 

 م(.1996هـ/1417

شعر طيء يف اجلاهية السنديوين، وفاء فهمي، 

 هـ/1403)الرياض: دار العلوم،  واإلسالم

 م(.  1983

شعر عمر بن شأس ابن شأس، عمرو األسدي، 

، حتقيق: حييى اجلبوري )الكويت: دار األسدي

 م(.1983هـ1403، 2القلم، ط

الطريق التجاري من حجر ، الشايع، عبداهلل حممد

وحتقيق )الرياض: مط ،  الياممة إىل الكوفة بحث

 م(.2002هـ/1،1423مرام، ط

 نظرات يف معاجم البلدانالشايع، عبداهلل بن حممد، 

 م(.1993هـ/1414)الرياض: مط مرام، 

، حتقيق: ديوان عنرتةابن شداد، عنرتة بن شداد، 

شلبي )القاهرة: رشكة فن للطباعة، عبدالرؤوف 

 ت(.   –د 

، ديوان عنرتة بن شدادابن شداد، عنرتة بن شداد، 

 م(.1984هـ/1404)بريوت: دار بريوت، 

)بريوت: عامل  شعراء مقلونالضامن، حاتم صالح، 

 م(.1987هـ/1407، 1الكتب، ط

)القاهرة: مط  ديوان حاتم الطائيالطائي، حاتم، 

 م(.1990هـ/1411، 2املدين، ط

)دمشق: دار إنانا،  شعراء شيبانيونطه، نزهية أمحد، 

 م(.2009

، حتقيق: أمحد العقد الفريدابن عبدربه، أمحد بن حممد، 

أمْي وآخرين )القاهرة: مط جلنة التأليف 

 م(.1965هـ/1384، 3والرتمجة والنرش، ط

)الرياض: دار  بالد القصيمالعبودي، حممد بن ناَص، 

 هـ(.1399الياممة، 

، حتقيق: ديوان العرجي، العرجي، عبداهلل بن عمر

خرض الطائي ورشيد العبيدي )بغداد: الركة 

 م(.1956هـ/1375، 1اإلسالمية، ط

)بريوت: دار  املفصل يف تاريخ العرب عيل، جواد،

 م(.1968، 1العلم للماليْي، ط

، حتقيق: ديوان الفرزدق، الفرزدق، مهام بن غالب

)القاهرة: مط الصاوي، عبداهلل إسامعيل الصاوي 

 هـ(.1936هـ/1354، 1ط

ة، كثري  بن عبدالرمحن، ، حتقيق: ديوان كثرّي  كثري  عز 

إحسان عباس )القاهرة: الدار القومية، 

 م(.  1950هـ/1369

حتقيق: حييى اجلبوري  شعر عمر بن جلأ،ابن جلأ، عمر التيمي، 

 م(.1981 هـ/1401، 2)الكويت: دار القلم، ط
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، نقائض جرير والفرزدقبو عبيدة، معمر، ابن املثنى، أ

 م(.  1909حتقيق: إ. بيفان )ليدن: مط بريل، 

، املـوشحاملرزباين، أبو عبيداهلل، حممد بن عمران، 

حتقيق: عيل حممد البجاوي )القاهرة: مط السلفية، 

 م(.1965، دار َّنضة مرص، 2ط

، ةــحمافظة املجمعاملزيني، محود بن عبدالعزيز، 

-30 هـ/1434-6-20) 14824اجلزيرة، ع

 م(. 4-2013

)اهلند: حيدر آباد:  التيــــــجانابن منبه، وهب، 

 هـ(.  1347، 1جملس دائرة املعارف العثامنية، ط

ابن منظور، أبو الفضل، مجال الدين بن حممد بن مكرم، 

  ت(. –)بريوت: دار صادر: د  لسان العرب

، حتقيق: وقعة صفْياملنقري، نرص بن مزاحم، 

عبدالسالم حممد هارون )القاهرة: املؤسسة 

 م(.1981العربية، 

، ديوان النابغة الذبياينالنابغة الذبياين، زياد بن معاوية، 

حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم )القاهرة: دار 

 م(.1985، 2املعارف، ط

شعر الراعي النمريي، عبيد بن حصني، الراعي، 

هالل حتقيق: نوري محودي القييس والنمريي، 

ناجي )بغداد: مط املجمع العلمي العراقي، 

 م(. 1980هـ/1400

، صفة جزيرة العرباهلمداين، احلسن بن يعقوب، 

حتقيق: حممد بن عيل األكوع )الرياض: دار 

 م(.  1974هـ/1394الياممة، 

ياقوت، شهاب الدين، أبوعبداهلل، ياقوت بن عبداهلل 

خزل والدأل بْي الدور والدارات ، الاحلموي

َيرة،  حتقيق: حييى زكريا عّبارة و حممد أديب والدِّ

 م(.1998مجران )دمشق: وزارة الثقافة، 

ياقوت، شهاب الدين، أبوعبداهلل، ياقوت بن عبداهلل 

)بريوت: دار صادر،  معجم البلداناحلموي، 

 .م(1979هـ/1399

ياقوت، شهاب الدين، أبوعبداهلل، ياقوت بن عبداهلل 

حتقيق: فريد عبدالعزيز  ،معجم البلداناحلموي، 

، 1اجلندي )بريوت: دار الكتب العلمية، ط

 هـ(.1432

تصحيح اليويس الزهراين، حممد بن زياد، مسفر، 

)الرياض: مط الرؤى عن بيئة الشنفرى 

 م(.2008هـ/ 1429، 1احلمييض، ط
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 يف اللغز الشعري األندليس، مقاربة سيميائية تأويلية

 الزهراين صالح صالح عيظة  

 الرياض، -أستاذ األدب األندليس املساعد، جامعة امللك سعود

 اململكة العربية السعودية

 

 (هـ8/4/1439يف  للنرش وقبل   ،هـ10/2/1439)قدم  للنرش يف  
 

 .يمياء، األندلس، شعر ألغاز، تأويل، س:  املفتاحية الكلامت

تسائل الدراسة احلارضة النص الشعري امللغز يف األدب األندليس، حماولة إلقاء الضوء عىل البحث: ملخص

أهم عالماته املتصلة باألنثى، يف بحث عن األنساق املضمرة وراء اللعبة الشعرية، ودورها يف توثيق القيمة 

تلقي. ولن تقف الدراسة عىل حدود النسق السالب الذي يغلب الثقافية التي حتملها وجتديدها يف ذهن امل

الرتكيز عليه يف مثل هذه الدراسات؛ بل ستلتفت أيًضا لألنساق املوجبة املنطوية عىل قدر كبري من املكانة 

للمرأة األندلسية. وسبيلنا للكشف عن هذه املضمرات، هو تأويل العالمات تأوياًل يذهب هبا أبعد من 

السطحي للنصوص، موقنني األمر ليس من قبيل التعسف يف التحليل؛ بقدر ما هو رضورة  مستوى الفهم

يمليها واقع النص امللغز نفسه، بام هو لعبة يف الظاهر وخزينة لألنساق اخلطرية واملهمة يف جوهر األمر. 

عود للزمن املتأخر والنصوص املنتخبة للدراسة ال تنتمي لعرص واحد من العصور األندلسية، مع أنَّ غالبها ي

 .من عمر األندلس؛ العرص الذي شاع فيه هذا النوع من النشاط الشعري رشًقا وغرًبا
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Andalusian Poetic Puzzle: an  Interpretative and Semiotic Approach 
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Abstract: This study aims to analyze the poetry of the puzzles in the Andalusian literature, and shed 
light on the signs related to the female in it, which hide serious connotations behind the poetic game. 
The study will not only deal with the negative connotations, as scholars normally do, but will also 
address the positive pattern, which contains important indications of the value of women in the 
Andalusian culture. Our interpretation of the texts will be to the extent that the profound significance 
of the signs is revealed to us without without the intention of exaggerating to prove any of the 
patterns. The texts chosen for the study belong to different ages of the Andalusia literature with a 
focus on late ages due to the prevalence of this type of poetic art.  
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 املقدمـــة

   تأطري نظري: ،اللغز  

يبدو أنَّ النزعة نحو اإللغاز قديمة قدم اإلنسان 

نفسه، حينام كان يرصد ما حوله بكثري من اخلوف 

والدهشة واحلرية. ولعل ثنائية احلياة واملوت عند الفرد 

البدائي هي املسؤول األول عن متكن صورة املجهول 

ل غموضه والسيطرة القاتم يف ذهنه، فاندفع حماواًل ح

عليه، ليستحيل األمر هاجًسا يوجه سلوكه القويل 

والعميل. وال حيسن إغفال مظهر آخر مثري ارتبط 

بالعقل اإلنساين منذ نشأته، وكان حافًزا يدفع إىل بناء 

اللغز وتفكيكه يف آن واحد؛ أال وهي األحالم والرؤى 

التي ختتص بنمط من الرتميز أتيح لإلنسان فكه 

طه عىل واقعه عن طريق التأويل القائم عىل وإسقا

اخلربة واحلدس؛ تلك التي تنهض عليها األلغاز متاًما، 

وهو موضوع جدير بغري قليل من التقيص والدراسة؛ 

 لتعلقه بالعالمة وحاجته للتأويل. 

والواقع أنَّ التاريخ اإلنساين حيتفظ بنامذج من 

من  ترميز الواقع وجتسيد ما يعتمل يف فكر الفرد

مواقف إزاء الكون والوجود؛ ولنذكر مثاًل قصة 

ُأوديب، ولغز الواحدة واالثنتني والثالث الذي مل يكن 

حله خالًصا ألهل املدينة، بقدر ما هو جماهبة لفكرة 

املوت أواًل، وإن استحال نقمة عىل البطل شخصًيا. 

ويف القصة داللة بينة عىل عمق تأثري الغموض، وأنَّ 

 انفراج يف القول يوازي الرغبة يف احلل ما هو إال

ا معاياة وحماجاة، فاألمر  انفراج الواقع نفسه. وألَّنَّ

ينطوي عىل حتدٍّ للطرف اآلخر ورغبة يف االنتصار 

عليه، وكأنَّ أحد الطرفني يف تفوقه يمثل اإلنسان يف 

غلبته عىل احلياة أو إخفاقه دوَّنا، وهنا حتل الكارثة؛ 

ة القديمة كان الفشل يف حل ففي بعض األلغاز الرشقي

اللغز يعني خسارة احلياة أحياًنا، فاملسألة وجود 

بالدرجة األوىل )انظر األساطري دراسة حضارية 

 وما بعدها(.  117، ص 2000مقارنة، 

وتبًعا ملفهومي الغلبة واالنكسار/احلياة واملوت، 

الكامنة يف اللغز منذ القدم، تدور مسميات هذا النوع 

العقيل؛ فيقال أحجية وأغلوطة ومعاياة من النشاط 

من زاويتي -وغري ذلك من العبارات، ويمكن 

جعلها مرادفات ملصطلح واحد  -وباطمئنان بالغ

. فلو عدنا لألصل اللغوي لعبارة "اللغز"جامع هو 

، وما تدل عليه من انرساب الريبوع يف حفرته "لغز"

املشقوقة يف األرض، واختاذه مسالك للمراوغة يف 

جتاهات يمنة ويرسة )لسان العرب، مادة )ل غ ز(؛ ا

أليقنا صالحية األخذ باالسم اجلامع من حيث إنَّ 

التعمية واألحجية واألغلوطة، تنهض بنوع من 

التضليل يستدعي إعامل العقل والتأمل أمام حاالت 

من التعارض، أو التقابل، أو املفارقة )لسان العرب، 

ويح والتلميح والكناية . وعنارص التل(1)("ل غ ز"مادة 

                                                 
وعن تعدد مسميات اللغز، انظر )علم التعمية واستخراج   (1)

 (. 32-28، ص ص  1، ج 1987املعمى عند العرب، 
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 "باليشء عن وجهه"وما شاهبها، هي يف جوهرها ميل 

، 2، ج1939)املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، 

(، وهو العامد يف بنائية اللغز، وداللته الكلية 223ص 

 عىل كل أشكال الال ترصيح من لفظية ومعنوية.

 اللغز بني املنشئ واملتلقي:

بيعة حوارية حمضة، تستوجب يتمتع النص امللِغز بط

يقظة املتلقي وكفايته بالدرجة األوىل. وألنَّ احلال 

كذلك،  فإنَّ قصدية اإللغاز ابتداًء مظنة القيمة الفنية 

واحلوارية مًعا؛ ذلك أنَّ من األلغاز ما يكون عىل غري 

قصد من مبدعه وقت إنشائه، وقد فطن هلذا قدماء 

الذي يقول:  العرب عىل نحو من اإلمام السيوطي

وأبيات مل تقصد العرب اإللغاز هبا، وإنام قالتها "

)املزهر يف علوم اللغة،  "فصادف أن تكون ألغاًزا...

(. ومع أن السيوطي يف 578، ص 1، ج1986

املوضع ذاته حيرص األبيات التي مل يقصد العرب 

اإللغاز هبا يف حاالت بعينها؛ فهناك أيًضا نصوص 

لرتاث الشعري العريب، الوصف التي يزخر هبا ا

كوصف الطبيعة الذي يشخص الثمر والشجر دون أن 

تكون النية االلتواء عىل فهم املتلقي، بقدر محله عىل 

التداين من الصورة املثالية املرتسمة يف ذهن املبدع، 

لتكون هذه املثلنة سبيل انغالق املعنى أمام هذا 

 املتلقي. 

ه عرضة هذه التوسعة حلدود النص امللغز جيعل

النقباض مستوى اإللغاز فيه وقصور كفايات التحايل 

لديه؛ ففعل املصادفة يستبعد الوعي يف عملية اإلنشاء 

يف هذا النوع من النشاط الفني، والوعي مظنة 

للمقاربة. وانطالًقا  تهاالطمئنان لصواب الناتج وموافق

من هذا، لن يكون يف حسبان الدراسة سوى ما تقدره 

رصحية، لتكون املقاربة يف غنى عن من النصوص ال

 االنقحام يف متاهات املصادفة وشكوك جدواها. 

عند القدماء، وانتخاهبا  "لغز"وعوًدا عىل مفردة 

لوصف هذا النشاط اإلبداعي وما يقتضيه من التمويه 

والتغطية؛ نجدها بذلك قد أضفت عىل املتلقي قيمة 

حر، كبرية؛ فالريبوع وهو يعمي عىل موضعه داخل اجل

يستفز يف مطارده شهوة القبض واالصطياد، وهذا عني 

ما يطمح إليه مستقبل النص امللغز. إنَّ جهد املتلقي يف 

مطاردة احلل ال يقل عن جهد منشئ النص يف نسجه 

وتعميته، عىل أنَّ هذا املتلقي املوكول به جتاوز عقبات 

التضليل، جيب أن يكون من الكفاية بقدر مقنع، وهلذا 

)املزهر يف علوم  "فتيا فقيه العرب"لقدماء بـ عرب ا

وما بعدها(، فجعلوا  622، ص 1،ج 1986اللغة، 

 "فتيا"اللغز كاملسألة الفقهية امللتبسة ال ينسل خيوطها 

الفهم. وألجل هذه  -يف األصل-غري فقيه، والفقه 

التعقيد، كان اللغز مثاًل وسيلة لتشفري الرسائل 

صوصية ال هيتدي لتفكيكه السياسية، بأسلوب بالغ اخل

سوى بصري عارف، ويف الرتاث العريب نامذج لرسائل 

ال تبدو واضحة، وربام ظهرت غري مهمة يف حمتواها 

 الظاهر؛ ولكنها يف باطنها شديدة الداللة واخلطورة
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وما بعدها(. هذه  65، ص 1992)كتاب املالحن، 

الشفرات كام تتطلب براعة يف الرتكيب اللغوي والبناء 

 لداليل، حتتاج جهد املتلقي ونضجه الثقايف. ا

 األلغاز والبالغة:

يدور اللغز يف معناه االصطالحي عىل ركنني:  

ظاهر، وباطن، ما يعني لعبة يفرتض باملبدع واملتلقي 

عىل حدٍّ سواء مراعاهتا والفصل فيها بني املركز 

واهلامش. والسؤال القائم هنا: هل هلذه األلعوبة 

والفصاحة؟ يف الواقع حيجم بعض  حظ من البالغة

القدماء أمثال ابن سنان اخلفاجي عن إدراج األلغاز 

يف باب الفصاحة؛ بحجة ما يوكل هبا من الغموض 

والتعمية يف الوقت الذي تنحرص الفصاحة يف البيان؛ 

عىل خالف -أي اللغز-فلام كان وضعه "يقول: 

نا وضع الكالم يف األصل، كان القول فيه خمالًفا لقول

، ص 1982)رس الفصاحة،  "يف فصيح الكالم...

(. لكن ليس القدماء كلهم عىل هذه الشاكلة 226

يف احلكم عىل األلغاز )ونحن نخص الشعرية منها 

بمزيد عناية(، وإن كانوا مل يزيدوا عىل الرتدد حياهلا، 

كام فعل ابن األثري حينام جعلها يف منزلة بني بني 

، أو غريه ممن جعلوها أداة مستهينًا بقيمتها البالغية

لرياضة الفكر وقدح الفطنة، يف إشارة لدوري 

املنشئ واملتلقي، دون مزيد إيضاح )انظر املثل 

؛ الربهان يف وجوه البيان، 226، ص 2السائر، ج

 (. 119، ص 1969

وليس من اإلنصاف القول برفض القدماء إدراج 

ا األلغاز )األدبية خاصة(، يف باب البالغة بمفهومه

الدقيق؛ فمن الواضح أَّنم نظروا إليها من زاويتني: 

أوالمها الغموض الذي تتأسس عليه، وهو ما يتناىف 

مع مرشوع البالغة يف اإلفصاح واإلبانة، واألخرى 

خروجها عن رشف املعنى وجديته إىل باب التسايل 

واأللعاب، مع إرهاق فكر املتلقي واستهالك وقته، 

ألف يف استخراج املعمى  وهذا ما يشدد عليه بعض من

، ص 2، ج 1996من القدماء أنفسهم )علم التعمية، 

(. ما عدا ذلك، فالبنية الفنية للغز تستمد قيمتها 348

أساًسا من الرباعة يف توظيف البالغة العربية، وهذا 

مهم إدراكه عند مقاربة عالمات النص وتأويلها؛ إذ 

 املسألة تتعدى حدود الظفر باحلل. 

ألصل يف فكرة  اللغز إيقاع احلرية وألنَّ ا

واستنهاض العقل من حيث هو حماجاة أي عقلنة؛ 

وجب أن حيشد هلا من ألوان البالغة وأدوات الرتميز 

اللفظي ما جيعلها يف ذروة األداء الفني؛ لتكون يف 

مستوى هذه العقلنة. وهذه احلوارية  التي تقدمت 

أ أصيل ينهض اإلشارة إليها يف بنية اخلطاب امللغز، مبد

كام يشري تودوروف يف مقالته عن اللغز يف كتابه -

)التفاعل يف األجناس األدبية،  "أجناس اخلطاب"

عىل عنرص االستعارة التي يستند  -(339، ص 2010

عليها التأويل بال شك؛ فنمط االستعارة ثقايف بحت 

اجلناس عليه تؤول األفكار. ومن ناحية أخرى، يعدُّ 



 يف اللغز الشعري األندليس، مقاربة سيميائية تأويلية:  صالح عيظة الزهراين                                                               64

ناهيك عن املقابلة  ،األلغاز اللفظيةء وسيلة مهمة لبنا

عىل شاعر األلغاز طبيعة الظهور  مليهاموالطباق التي ي

تسهل عىل املتلقي  ، كامعليها اللغز جبولواخلفاء امل

 الفكرة واصطياد املعنى.  استنباط

األديب بناء اللغز  عنارص رسخالتورية من أ عدُّ وت

صنف من وأطوعها له، وهي عند ابن رشيق القريواين 

، ص 2000يف صناعة الشعر ونقده، العمدة ) اإلشارة

، كام جعلها ابن حجة احلموي مناط اجلامل يف (511

أحسن التعمية يف اللغز  نَّ وتقرر أ"األلغاز حني قال: 

خزانة ) "ما أسفر بعد احلل عن تورية بديعة يف باهبا...

. وليس يف (361ص،  1987وغاية األرب،  األدب

ا يف اللغز أدواهتغة نية للوقوف عىل إشارتنا للبال

الشعري األندليس؛ فمعلوم دورها يف بنائه واتكائه 

ما نريده هنا هو البالغة بوصفها وسيلة لصناعة  .عليها

وسيكون هلا يف موضوع  ،الداللة عليهاوالعالمة 

ولنا أن نستعري ما  التأويل شأن نعتد به يف هذه املقاربة.

وضوع التعمية عند العرب، قاله بعض املشتغلني عىل م

من أن إخفاء املعاين بالتورية ال يعتمد عىل قواعد 

 "فطنة املرتاسلني وخربهتم وثقافتهم"بعينها، بل عىل 

(؛ وهذا ما 42، ص 1، ج1987)علم التعمية، 

سيكون نصب أعيننا ونحن نعالج العالمة يف 

 الصفحات القادمة. 

ا  قنواملتأمل يف بعض مرادفات اللغز، يستي أَّنَّ

صيغت عىل أساس من البنية اللفظية واملعنوية، أو 

وفاق الطريقة التي ُيتعامل معه هبا أحياًنا؛ يقول 

وللغز أسامء، فمنها: املعاياة، والعويص، "النويري: 

والرمز، واملحاجاة، وأبيات املعاين، واملالحن، 

واملرموس، والـتأويل، والكناية، والتعويض، 

، 2004األرب يف فنون األدب،  )َّناية "واإلشارة ...

 ث(. وهي ألقاب مل يكرت155-154، ص ص 3ج 

هبا القدماء إجرائًيا كام ينبغي رغم أمهيتها؛ ربام لقصور 

عنها، مع أنَّ النويري نفسه يقول معقًبا:  ةالبصري

ومعنى اجلميع واحد، واختالفها باختالف وجوه "

، ج 2004)َّناية األرب يف فنون األدب،  "االعتبارات

وجوه "(، فقوله: 155-154، ص ص 3

ييش بوجه من الدراية مل يمتحن كام يلزم.  "االعتبارات

والقارئ لكتاباهتم عن األلغاز إمجااًل يلمح قيمة 

للتلقي تفوق قيمة اإلنشاء غالًبا؛ فهذا ابن عدالن 

يستعان عىل حله "يقول عن فك املرتَجم )اللغز(: 

، والنشاط، واللغة، بأمور منها الذكاء، وجالء اخلاطر

والنحو، والتصاريف، والرتاكيب املستعملة يف اللغة 

)علم التعمية،  "وغريها ومعرفة العروض والقوايف...

 (.271-270، ص ص 1987، 1ج

وال شك أنَّ هذه الرشوط بمثابة الضامنات عىل 

التأويل العميق، وليس عىل الوصول إىل حل اللغز. 

، "تعملة يف اللغة وغريهاالرتاكيب املس"ولعل يف قوله: 

ما يدل عىل شأن السياقات يف العملية التأويلية، وربام 

كام خيتار ابن دنينري وصًفا  "املكر"بـ ُنعت بعضها
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ل يف رسالته عن املعمى:  كثري احلفظ للشعر "للمؤوِّ

، ص 2، ج1996)علم التعمية،  "مكاًرا باملعمى

دالن: كام يقول ابن ع "احلدس والتصيّد"(، أو بـ267

ثم حتدس عىل الواقعة والكالم فيها...وتتصيد املعنى "

، 1987)علم التعمية،  "الالئق بالواقعة والكالم...

(، وهي إشارات غري مبارشة لدور 302ص  1ج

 الثقافة واخلربة يف حل اللغز. 

 سيمياء التأويل والنص امللغز: 

ث ماعند غريامس عن السيميائية يف معجمه،  حتدَّ

ه تني ال غنى للقارئ السيميائي عنهام وهو أداب نوَّ

قرأ الذي جيدر أن تُ  ،الوسط الثقايف :يتناول نًصا أدبًيا ما

النصوص يف ضوئه، والكفاية العلمية للمتلقي نفسه 

عىل حدِّ تعبري -العالقةف ؛مزاولة القراءةالتي ختوله 

نسان( والوجود عالقة بني املوجود )اإل -هايدجر

غريامس وكورتيس  معجم) معرفةال ويل أت

هذا إنَّ  .(1)("مدخل القراءة"، 2، ج1986  ،السيميائي

 امللغز، نص األندليسلل تناعني ما نحتاجه يف مقاربحًقا 

معرفية مالئمة،  ياتكفا يتطلبهو نتاج وسط ثقايف  بام

؛ إذ فعل عىل أرض صلبةتكون بمثابة الوقوف املطول 

واستئناس  معارشة -كام يقول عبداهلل العروي-التأويل

يف سبيل القدرة عىل التمثل وختيل وسيلة للقياس 

ويتصل بالكفاية . (315، ص 2005)مفهوم التاريخ، 

                                                 
وانظر )الندوة الدولية الثانية لقراءة الرتاث األديب   (1)

 (."مقال لزعر" 2014واللغوي يف الدراسات احلديثة، 

، وهي مجلة "املوسوعة"ما يسميه أمربتو إيكو بـ 

املعارف القبلية واخلربات املعينة عىل جتاوز أزمة 

عند التأويل، ومراعاة ما يسميه  "املسافة الزمنية"

الذي يقصد منه مناسبة النص  "العامل املمكن"

اإلرغامات "للتأويل، ما يعني وجوب ممارسة نوع من 

، تفرتض استبعاد ماال ينسجم ليكون تفعيل "التأويلية

)الندوة الدولية  (2)عىل نحو سليم "الدائرة التأويلية"

الثانية لقراءة الرتاث األديب واللغوي يف الدراسات 

 (."مقال بريمي"، 2014احلديثة، 

 انفتاح النص األديب للتلقي أنَّ تفهم  ةومن احلكم  

 بهاملعمول  جراءيلزمه بالرضورة انفتاح يف مستوى اإل

املنهج املوظف  تفاوت البدهيييف دراسته، وعليه فمن 

 من اخلطأ ليسوهنا  .تبًعا خلصوصية النص األديب ذاته

 يقتضيه نص   ممعلواالتكاء عىل منهج  -يف تقديري-

وهو من املناهج األخرى،  ه بام يالئمهوتعزيز ،بعينه

ل عبدامللك امثأ املعارصين بعض النقاد اختيار

املنهج السيميائي مثالًيا للنص  يرىالذي  ،مرتاض

، لكنه ال يامنع الشعري برشط استدعاء عنارصه الدقيقة

وقد دأبنا نحن يف ": من اصطناع مناهج أخرى ملقاربته

ناولناها بالقراءة تعاملنا مع النصوص األدبية التي ت

التحليلية عىل السعي إىل املزاوجة، أو املثالثة، أو 

املرابعة، وربام املخامسة بني طائفة من املستويات 

                                                 
وللمزيد عن مرشوع إيكو التأوييل انظر )حدود التأويل،  ( 2)

 (.2008قراءة يف مرشوع أمربتو إيكو، 
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باصطناع القراءة املرّكبة التي ال جتتزئ بإجراء أحادّي 

يف حتليل النّص؛ ألّن مثل ذلك اإلجراء مهام كان كاماًل 

كّل ما فيه من دقيًقا؛ فلن يبغي من النص املحلِّل 

مرّكبات لسانّية )ونريد النسبة هنا إىل اللسان، وليس 

 إىل اللسانيات(، وإديولوجّية، ومجالية، ونفسّية، مجيًعا.

ا فيمكن اصطناع إما  وأما إذا كان النص شعريًّ

وإما  البِنَوية اللسانياتية مع حماولة اصطناع التفكيك؛

ية، والرمز، السيامئيّة مع استثامر كّل عطاءات التأويل

والقرينة، واإلشارة، واملامثل )اإلقونة(، واالنزياح، 

وكّل اإلجراءات السيامئّية التي يستظهر هبا املحّلل عىل  

التحليل ) "قراءة نّص شعرّي عىل نحو من اجلاملية راق  

ص ، ص 2005السيميائي للخطاب الشعري، 

. وهذه اإلضاءة من جهة السيميائية التأويلية (8،15

ة يف تناولنا للنص الشعري امللغز يف األدب معترب

العالمة يف  برّص اجلرعة الكافية لتوذلك باألندليس، 

، مدركني أنَّ هذا اللون الشعري املجحف بحقه

بالقدر الذي يمكنها من  تالسيمياء التأويلية قد أينع

التعامل مع العالمة الثقافية بكل أبعادها وأنواعها، ما 

ة والنشاط البرشي، ومنه يعني التفاصيل اليومي

اإلبداعي عموًما )انظر السيميائيات مفاهيمها 

 وما بعدها(. 11، ص 2012وتطبيقاهتا، 

تتخطى مهمتها اصطياد  -كام أسلفنا-هذه الدراسة 

املعنى امللَغز له، وحتاول تأويل العالمات الثقافية 

املندسة فيه واملتوارية وراء اللعبة اللفظية التي تبدو 

كل يشء يف فعل اإللغاز. وبمقابل أنَّ احلل يف وكأَّنا 

اللغز أحادي ومغلق يف الغالب، سيكون التأويل 

منفتًحا بفضل الرتكيز عىل العالمات التي مل حتظ 

رغم أمهيتها البالغة. -حسب علمي-باهتامم الدارسني 

إنَّ ارتكاز األلغاز الشعرية يف بنيتها العامة عىل ضغط 

، جيعل منها ميداًنا مهيًأ العبارة وتكثيف العالمة

 لتوظيف سيمياء التأويل ويعد بنتائج حمفزة. 

وبعيًدا عن نعته بالفن العابث، يمثل اللغز الشعري 

األندليس نشاًطا ذهنًيا يسلك العقل يف مراحل عدة 

وصواًل لفكرة احلل، وهذه املراحل مرتبطة بعقد 

معريف مع املرتاسلني، قوامه السياق الثقايف الشامل 

الذي هو رهان التحدي، حيمل عىل اللجوء 

إلسرتاتيجيات فنية عدة كالتورية، واالستعارة، 

والتلميح، وغري ذلك. إنه خطاب شامل يكتنف النص 

امللغز، وهو عرابنا يف التأويل يف هذه الدراسة؛ 

فالعالمة حتتاج تأوياًل يمنحها وجودها الذي ال تعطيه 

َّنائي؛ إذ حريته  لنفسها دون التأويل، كام أنه تأويل

 "حرية مرشوطة"حمدودة بنص، أو كام يعرب أحدهم: 

-454، ص 2014)انظر السيميائيات التأويلية، 

(، يقرر النص مساحاهتا وحدودها، وهو ما 455

ده بول ريكور حني عرف التأويل بأنه:  السري يف "يؤكِّ

)جملة العرب  " الطريق الفكري الذي يفتحه النص

 (.1988والفكر العاملي، 
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 الدراسة:

باطن حمجوب  معنىاللغز  سبق القول بأنَّ دعامة

، وكالمها مرهون ظاهر آخرعن طريق  (اقصدً )

باملالحظة لرتتب احلل عىل استحضارمها 

هناك عالمات يف النص  -باملقابل-واستجالئهام. لكن 

تقع يف نطاق  سياقات ومرجعيات إىلحتيل  مللغزا

 املتخفي الذي ال ُيفطن له.

حضور املرأة يف األلغاز الشعرية األندلسية،  إنَّ 

واتكاء الشاعر عليها يف تعميته، ظاهرة جيدر الوقوف 

عليها يف الوقت الذي نشغل عنها بتحري احلل، حتى 

إذا تفطناه رضبنا عن النص صفًحا بالكلية. والواقع أنَّ 

نموذج املرأة يكاد يكون القاسم املشرتك لكل أغراض 

موضوعاته، وعليه فليس بدًعا يف الشعر األندليس و

-شعر األلغاز، بل الغريب يف ظني هو أن الشعور به 

عملية التلغيز املهيمنة عىل  لضئيل مقاب -رغم خطورته

فكر املتلقي، وأزعم أنه حتى املنشئ هلذا الرضب من 

اإلبداع الشعري ال يفطن هلذا النموذج يف شعره، بالقدر 

 لك للسبب ذاته. الذي يكون يف موضوعات أخرى؛ وذ

والالفت، أنَّ هناك عينات من الشعر األندليس 

يكون فيها اإللغاز غري واضح االستعانة بنموذج املرأة، 

أنساًقا ختصها، وهذه هي -من الالوعي-مع أنَّه حيمل 

أخطر احلاالت وأعقدها عىل التأويل؛ ذلك لكوَّنا 

أنساًقا شديدة التخفي واملراوغة، ينعكس فيها عمق 

ق يف الثقافة من جهة، ويرس استدعائه من جهة النس

أخرى، ومتى كان سلبيًا )وذلك حاله غالًبا(، فهو أشد 

فتًكا بصورة املرأة ومكانتها. إنَّ مما يقع يف طليعة 

، هو مترين الذهن، اأهداف هذه الدراسة وواجباهت

وتنشيط احلدس اللتقاط هذه األنساق املختبئة خلف 

ملالهي، بينام أدوارها موضوعات تبدو من قبيل ا

 حاسمة يف تكريس األفكار واستظهارها.

وبالرغم من أنَّ املرأة األندلسية نعمت بمكانة 

جليلة يف جمتمعها، وقد وصفها بعض كبار املستعربني 

بالتفوق عىل نظريهتا املرشقية يف القيمة املجتمعية 

؛ فإنَّ ذلك ال يعني حكاًم شاماًل أو الزًما، (1)والثقافية

لعل النسق السالب ظل حمدًقا هبا لصالبة تراكامته و

وكثرهتا، وستقف الدراسة عىل النسقني مًعا؛ طمًعا يف 

 كامل النظرة وحتقق املوضوعية.

 النسق السالب

 : اجلسد/ اللذة

قال ابن اجلنان األندليس )ديوان ابن اجلنان 

 (:165، ص 1990األندليس، 

 واــــــضهلا قد متخ   وُحبىل بأبناء  

 ما ولدوها ها من بعد  ائ  ـــــبأحش

 اصفر  ع  ا مُ رد  بُ  لق  الط   سوها غداة  ك  

 دوهاق  ها ع  ق  أزرارُ ــــــــقعىل ي  

 سنُهاُح  ل  ــــــكامأوها قد ت  ملا ر  و  

 وهاُد س  ٌع ح  ال  نها ط  ـــــــر  مبد  أ  و  

                                                 
 (.2009املرأة يف األندلس، ) انظر عن ذلك (  1)
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وا قميص  ف    اجتلواو   بالربق   در  الب   قد 

 دوهاق  ما ف  عد  ن ب  ا م  ـــــــــــتهل  ه  أ  

ا در  نصفوا ب  وا ما أ  ــــنصفولو أ     مته 

 وهاُد ج  و   ذ  إ   اء  سن  وا ال  ـــمُ د  ع  ال أ  و  

 648يف هذا النص يلغز الشاعر ابن اجلنان )ت. 

تقريًبا( بالبطيخة؛ فاكهة الصيف املكتنزة، واملتكورة 

عىل أصوهلا من البذور املستقرة يف جوفها كسائر الثامر، 

ابتدرهتا السكني لتغدو قطًعا حلوة  حتى إذا نضجت

محراء اللون، غاصة باحلبات السوداء. هذا هو املشهد 

الطبيعي النفعي هلذه الثمرة، وهو مشهد ال يفي بحاجة 

اإلبداع، يف زمن درج فيه شعراء الطبيعة األندلسيون 

عىل االنحراف بظواهر الطبيعة إىل نوع من املثالية 

 األفالطونية. 

لن  -وسائر نصوص الدراسة -ويف هذا النص

يكون يف حسباننا التعرض لبنية اللغز أو البحث عن 

هذا النوع من العالمات  بحلوله، بقدر استجوا

املتكئة عىل نموذج األنثى وما تطوي من أنساق. وإذا 

جاز يف شعر الوصف األندليس تشبيه الطبيعة باملرأة؛ 

ا متاًما؛ فإنَّ جتريب األمر يف شعر األلغاز يبدو خمتلفً 

فحني يسوغ تشبيه الوردة باخلد األمحر من قبيل التشبيه 

املقلوب، فإنَّ املعاياة بالطبيعة يف اللغز عن طريق 

صفات األنثى تتعاىل عن السذاجة واملفهومية املبارشة، 

لغياب الطرف األول املدلول عليه بالعالمات. وكام 

قررنا غري مرة، لن نقف عند حدِّ التأويل املفيض 

للحل، بل التأويل املتفهم للعالمة والنسق، وأدوارمها 

 يف ترسيخ نموذج املرأة يف الثقافة. 

، "بىلُح "أوىل العالمات املاثلة يف النص السابق هي 

تدخل يف عالقة تشاكل مع ثمرة  كتناز،عالمة ا وهي

البطيخة من حيث االمتالء واخلصوبة، وهي أمور 

كرشاكتهام يف تقديم  يشرتك فيهام البرش والثمر، متاًما

اللذة املحسوسة؛ لذة الفاكهة الناضجة، ولذة املرأة 

املمتلئة باألنوثة. ما يسرتعي االهتامم يف هذه العالمة، 

هو الداللة املتوارية فيها، املحيلة إىل تشكيلة جسد 

األنثى، وهي داللة مغمورة بالظاهر املوهم باحلالة 

 العرضية املتمثلة باحلمل والوالدة. 

وخليق بالتدبر ما تذيعه األبيات من صورة األنثى 

احلامل يف الذهن، وهي صورة ال تقف عند مستوى 

اجلسد املجرد، بل تتخطاه إىل حالة املواقعة وآثارها، يف 

نسقية خمفية تستدرج نموذج املرأة نحو املتعة واللذة 

واجلسدية. والنص مكتظ بعنارص معززة هلذه النسقية 

، بوصفها "الطلق"، و"ولدوها"، و"أبناء"مثل: 

مرتتبة عىل فعل املجامعة يف األصل، إضافة  تحمصال

قدوا قميص "، و"أزرار"إلشارات لفظية أخرى نحو: 

بعيًدا عن مدلوهلا السطحي عىل حوائج -، التي "البدر

مترر أنساًقا ثقافية جتسدن مستلزمات املرأة يف  -األنثى 

، بوصفها عالمة مثاًل  "األزرار"صور من اللذة. لنأخذ 

تنقل الذهن إىل املتعة اجلسدية من خالل اإلحالة ملا 

بعد مرحلة ختطي اللباس، املتمثل يف بوابة اللذة وهو 
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تأكيد ملا ذكرنا،  "قدوا قميص البدر"الزر. وقوله: 

وفيه تناص ذكي مع قصة يوسف عليه السالم وامرأة 

العزيز، حينام كان فتق القميص عالمة عىل الرغبة 

رمًزا تارخيًيا هلا.  -يف هيئته تلك-لشهوة، بل أصبحوا

بطيخة وأكلها، بل  "فتح"إنَّ املسألة ليست يف احلقيقة 

هي أنساق جنسية مهيمنة عىل الذهن األندليس حيال 

 املرأة.

تقافز يف ذهن الشاعر  "املرأة احلبىل"ويبدو أنَّ فكرة 

األندليس املحاجي كلام تعلق األمر بثمرة مملوءة 

كسابقتها يف -بذور!؛ واألهم من ذلك كوَّنا عالمة بال

تيش بالنسقية املرتبطة بجسد األنثى. -النص الفائت

هـ (، )ديوان ابن جمرب 588يقول ابن جُمرَب )ت.  

 (:127، ص 2000األندليس، 

وح  ُحـب ىل  الد 
نات  ن  ب 

 وبكر  م 

يني ألُت ع  م  أل ُت ي دي هبا و   م 

ل دت  ول ها و  ت ضُّ ف   ــكن  متى ت 

ي ن   دِّ الي ـــــد  يِّ الن ار  أ و  ك   ب ك 

ن نٌي   ج 
ـــــة  ح  ار  ا يف ُكلِّ ج   هل 

ني   ا َت  يُء ب ت وأ م  ــــــث ُر م  أك   و 

، معتنًيا هبيئة "الصنوبر"يلغز ابن جمرب هنا بشجرة 

امتالئها بالبذور، وأنَّ الوسيلة لنيل هذه البذور يكون 

بتحريقها بالنار. والسؤال الثمرة باليدين أو  "بفتح"

املرشوع يف هذا املوضع: ملاذا املرأة احلامل حتديًدا مع 

أنَّ املشاهبة ليست مقصورة عليها؟ قدمنا أنَّ حضور 

األنثى يف الشعر األندليس طاغ  وشامل، سيام إذا كان 

الغرض وصف الطبيعة، لكن ليس هذا بجواب 

حتواء السؤال، وال مسألة املشاهبة يف االحتشاء وا

أصول احليوات. إنَّ وراء التعمية تداعيات من 

الالوعي تقيد املرأة غالًبا يف اجلسد واللذة، ويف 

األبيات من الدالئل ما يؤكد هذا النسق املخفي، كقول 

، وهي عبارة ال مزيد عليها يف "تفتضها"الشاعر: 

تكريس البعد اجلنيس يف التعامل مع األنثى وقرصها 

وقت الذي تكون النية الظاهرة فتح عىل املتعة، يف ال

 الثمرة. 

ولو عدنا إىل النص اآلنف وقارناه باحلارض؛ 

لوجدنا أنَّ الشاعر استعان عىل فكرته بعنرص املفارقة، 

بأحشائها  متخضوا"من جهة أنَّ املرأة ولدها أبناؤها 

، أو أن الوالدة حصلت بعد "من بعد ما ولدوها

. إنَّ الصورة "دتمتى تفتضها ول"االفتضاض مبارشة 

النسقية فرضت قران املرأة باخلصوبة واجلنس أكثر من 

أي يشء آخر، ومن ثم أضحت قيمتها موقوفة عىل 

هذين األمرين، لذلك وصف ابن جمرب الصنوبرة بكثرة 

البذور؛ داللة عىل اخلصوبة والقيمة الناجتة عنها، كام 

 هي املرأة متاًما. 

ليس مع كل امتالء إنه نموذج يرتدد يف الشعر األند

مجيل، ويشرتك يف ذلك املطعوم من الثمر وغريه؛ فهذا 

هـ (، يقول يف وصفه/ إلغازه  633الرفاء املريس )ت. 
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وتعميته هلا )املقتضب من كتاب حتفة  (1)بأكلة املجبنة

 (: 210، ص 1982القادم، 

 ُشغفُت بُحبِّ أ بكار  حـــباىل

ا ـــروس  نيُت هبا ع  ودي ل و ب   و 

ايل إ ذا ا يف املق  ــــت  ُبُدور   الح 

ا ت  للُعـــُيون هبا ُشموس   ت راء 

يتبنى الشاعر فكرة املفارقة يف البيتني وسيلة 

للمعاياة والتعجيب والتعمية عىل املتلقي، فاجتامع 

صفتي البكارة واحلمل مدهش بام مها ضدان ال 

جيتمعان يف الواقع الطبيعي، متاًما كدوران األقامر يف 

ة ال يف السامء وحتوهلا إىل شموس أرضية يف عني املقال

الرائي فجأة. واجلاملية مكفولة يف الصفتني؛ فاالكتناز 

عالمة مجال للمرأة يف الذائقة العربية كام هو معروف، 

وسبيل لالرتواء والنضارة للبكر وغريها، وهي يف 

الوقت ذاته إشارة خصب وحياة، وأكلة املجبنة 

من جهة امتالئها بلذيذ  ةالواألندلسية مضمونة احل

اجلبن والعسل، والبكارة فيها ليست إال ما تنعم به من 

الطزاجة؛ فلم متسها يد وال خرجت للنور إال لتوها. 

إنه مشرتك مجيل يقرن لذة املطعوم بلذة اجلسد، لكنه 

نسق خطري يربز املرأة بصورهتا املستهلكة رمًزا للجذب 

ام الذي أقحم صورة الشكيل واملتعة اجلسدية، وإال ف

                                                 
نوع من القطائف يضاف إليها اجلبن يف عجينها، "املجبنة:   (1)

، ج، 1988، انظر )نفح الطيب، "وتقىل بالزيت الطيب

 (. 184ص 1

احلبىل والبكر والعروس يف سياق احلديث عن صنف 

 من املأكوالت؟

ويف نموذج مشاكل جًدا، يقول ابن األبار )ت. 

هـ( يف وصف املجبنة والتعمية هلا )ديوان ابن  658

 (:  461، ص 1999األبار القضاعي، 

ـــــُدور    للصُّ
 ب نفيس ُمث ل جات 

ـــــــمت ان  من ن     ار  وُنور  هلا س 

ى   ذار  ُل وهي أ بكـــاٌر ع 
وام   ح 

ع  البُُكور   فُّ عىل األ ُكـــفِّ م   ُتز 

نهُ  قُّ ع  ي اُض الط لح  ما ت نـــــش   ب 

ـــُب اخُلُمور   يمها ُصه 
ف وق  أ د   و 

ام   ــــني ُتذاُق ط ع 
د  الط لِّ ح  رب   ك 

ُرور   ُج ال  ه  ا و  ه 
ـــــائ  يف أ حش   و 

االن   م  وك فٍّ  هلا ح   ب ــــــــني  ف 

ُفور   ة  السُّ ق 
ائ  ت ــــــــك  ر  اف   إ ذا و 

اة   ل ـــــــــة  يف هل  األ ه  ُرُب ك  ت غ   ف 

البُُدور   ت طل ـــــــــُع يف ي مني  ك   و 

رغم تفضيل البكر عىل الثيب يف الثقافة العربية، 

بدت حالة االمتالء باحلََبل أكثر جاذبية يف النص، 

اجلمع بني الصفتني أتى عن رغبة يف حتصيل  ولعل

الكامل املتعذر يف الواقع؛ فاملرأة ال تكون عىل احلالني يف 

وقت واحد، لكن جاز ذلك يف اإلشارة بصفاهتا 

لغريها ليكون األمر عالمتني عىل التامم يف اللذة 

اجلسدية؛ فالبكر والثيب صفتان جيري التفريق بينهام 
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دالة  "تزف"يف األصل. وكلمة  من واقع اهليئة اجلسدية

عىل البعد احلركي اجلسدي املنتهي باالستهالك احليس؛ 

فكام أن املجبنة اجلاذبة اللذيذة تنتهي يف فم اآلكل 

الشغوف هبا، كذلك تكون املرأة؛ فزفافها يعني اقتيادها 

ملن غايته اللذة اجلسدية من أنثى مل متسها يد من قبل. 

عالمة للذة املتداعية عىل واللون حارض أيًضا بوصفه 

األنثى؛ فاألبيض رمز اجلامل واجلاذبية األنثوية يف 

عالوة عىل -الذهنية العربية، ولون اخلمرة األمحر

داللته عىل التوقد واحلاموة املناسبني للحديث عن 

يمنحك مع اللون األبيض أمجل املركبات  -الشهوة

 اللونية للمرأة )البياض مع احلمرة(.

ليئة باملفارقات املكافئة ملفارقة البكارة واألبيات م

وعدمها؛ فالربد واحلر، والرشوق والغروب، واألهلة 

ألنساق غائرة يف  -يف الوقت ذاته-والبدور، عالمات 

الثقافة الذكورية، وذوبان املجبنة يف الفم )غروهبا( 

ونحوه، مترر أنساًقا سلبية تقرص جوهر املرأة عىل 

لرجل ومن أجل رغباته، وتأمل السلعية، والتقزم أمام ا

لتتأكد من فعل االشتهاء،  "رائقة السفور"قوله: 

 والغواية باجلسد. 

وهذا املؤرخ واألديب الشهري ابن سعيد األندليس، 

مل يسلم كذلك من فتنة املجبنة؛ يقول ملغًزا هبا )شعر 

 (:124، ص 2012ابن سعيد املغريب، 

وق ي إ ىل  د  ط ال  ش  ا اجُلود  ق   أ خ 

ة   ــــر 
اط نُها ُمق م  و   ُشُموس  ب 

ـــــل ه         رد  يف ف ص  ع  الو   َت  يُء م 

رة   ا للُمنى ُمســــف  ُجُهــه  أ و   و 

 ُحب ها 
تـــــِض  ق  يُفها ي 

ح  ت ص   و 

ه   ري  دِّ يقــِض ملــــن  غ   وب الض 

ما  نـــــد  ي هبا ع  د  ج  ث ُر و  أ ك   و 

ُك ُمســــت ب   ت ضح  ة  ُتع ضُّ ف   ِش 

أنَّه أمام مقطوعة -للوهلة األوىل-ال يشك القارئ 

يف الغزل، ثم ما يلبث أن يدرك أنَّه نص حماجاة 

استخدم الشاعر فيه األلوان املعرب عنها بألفاظ 

الشمس، والقمر، والورد، لإلشارة إىل ألوان املجبنة 

من الداخل واخلارج، وهي ألوان اجلذب واجلامل فيها، 

ام يقتيض تصحيفها وفق إشارة ك "حمببة"لتكون 

الشاعر. وغاية القصد ملوضوعنا يمكن توخيه يف 

البيت األخري من املقطوعة؛ فالعالمة الكربى كامنة يف 

، املعقودين عىل "تضحك"و "تعض"فعيل النقيض 

 مفارقة جتعل من اآلخر نتيجة لألول. 

واحلال أنَّ النصَّ يمثل هيئة آكل للمجبنة تغمره 

ليتشكل فم -بفعل العض عليها-يل اللذة، فتستط

ضاحك. وتلفيق العالقة بني الصورتني واضح، وتلك 

إشارة قوية إىل جتذر نسق املرأة اللذة/ املرأة اجلسد يف 

الذهنية األندلسية بوصفها نموذًجا جنسًيا حمًضا؛ إذ 

العض ليس عالمة إيذاء أو إيالم هنا وال وسيلة 

احلميمي بني  لألكل؛ بل عالمة عىل نوع من السلوك

اجلنسني، وكأنَّ األنثى طعام معد حلاجة الذكور، بينام 
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 الضحك عالمة القبول والرضوخ للذة من قبل املرأة. 

وبعيًدا عن املجبنة وغواياهتا، هذا الكاتب والشاعر 

هـ (، الذي ربام كان أكثر 749ابن اجلياب ) ت. 

الشعراء األندلسيني شغًفا هبذا اللون من النظم، كام 

تدل نصوصه الكثرية التي وصلت إلينا. ففي واحدة 

، 1994من مقطوعاته، يقول )ابن اجلياب الغرناطي، 

 (:295-294ص ص 

عة   ُه املنـــو  ــ            ـــــُه فاء   ما اسٌم إذا حذفت  منـ 

نا           ُمضافــــة ألربعـــ ة    فإهنــــــا بنــــُت الزِّ

وهو الرساج، من  "نارالف"يلغز الشاعر هنا بلفظ 

خالل التنبيه إىل حذف أول حروفه، فتصبح الكلمة 

، التي "بنت الزناد"، املكنى عنها يف النص بــ "النار"

مبتورة األخري )حرف الدال(،  -بدورها-ُأشري إليها

ومدلواًل عليه بمقابله يف حساب األعداد، وهو الرقم 

قط. (، يف عملية معقدة انحرصت يف بيتني اثنني ف4)

وليس بلوغ احلل وخلخلة التعقيدات هو ما يعنينا 

بالرغم من وفرة اخليارات يف  -اآلن؛ بل جنوح الشاعر

إىل خيار وحيد متعلق باملرأة )اجلسد  -املعاين واأللفاظ

!. وصحيح أن هذا "الزنا"خاصة(؛ أال وهو فعل 

اخليار منطقي لتمثيله أكثر احلروف الستة يف كلمة 

الطبع ليس اخليار اليتيم يف لعبة لفظية )الزناد(؛ لكنه ب

 من هذا النوع.

عالوة عىل ذلك، يمعن الشاعر يف استدعاء 

 "بنت"النموذج السلبي للمرأة عندما قرن الزنا بكلمة 

، وهو اقرتان يزيد من فداحة النسق "بنت الزنا"فقال: 

السالب املالزم لألنثى، ويؤكد أيًضا هيمنة األنساق 

يف حقها غالًبا. ثم متعن يف الرقم الذكورية املجحفة 

( بوصفه عالمة رقمية يمكن أن تفاقم من سلبية 4)

ذلك النسق املتعلق باملرأة؛ فاألربعة شهوُد الزنا، 

واألربعة احلدُّ األعىل يف عدد النساء للزوج الواحد، 

لكنها يف النص تبدو أكثر شناعة حني تشري ألبوة 

إنه نوع من التجريم  رباعية لالبنة من واقع فعلة الزنا.

لألنثى يف ثنايا ألعاب لفظية ال تقل خطورة يف ترسيخ 

النسق عن غريها من صنوف السلوك الفعيل 

 والكالمي، إن مل تزد عنه.

وشغف األندلسيني هبذا الفن غري حمدود ، فهذا أبو 

، ص 4، ج 1988البقاء الرندي يقول: )نفح الطيب، 

147 :) 

 ما اهتُّام
 ب عشق    وُمصطحبــــني 

ــــناق   مٍّ واعتـ  فا ب ض   وإ ن  ُوص 

ـيشء   ا اجتمعا لـ  مُر أ بيك  م   ل ع 

راق   وى معنى الق طيعة  والف   س 

يلغز الشاعر يف البيتني السابقني باملقص، مستغاًل 

فكرة التخالف يف هيئة صنعه؛ فاملقص يعتمد عىل 

فصل تقارب جزءيه وتقاطعهام إلجراء وظيفته يف 

األشياء. ولتعمية هذه اآللة الصغرية، مل هيتد خميال 

الشاعر لغري النموذج اجلنيس العتناق الرجل واملرأة، 

موظًفا عنرص املفارقة، فإذا االنفصال نتيجة للوصال، 
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 وهو حال قد ال ينطبق عىل كل السلوك البرشي. 

ويف النص عالمات للنسق السلبي املتسلل؛ فأفعال 

والعناق مثاًل، وردت يف سياق سلبي العشق، والضم، 

، ويقرَّنا "هتمة"يذمها ويسلكها يف نواقض االستقامة 

أيًضا بالقطيعة والفراق، وكأَّنام الزمتان للفعل املشني 

، الذي بدا وكأنَّه مناهض للفضيلة يف العرف "العشق"

الثقايف آنذاك. خلف هذا النسق السلبي تقف املرأة 

عن  -يف الثقافة الذكورية-قطًعا؛ فهي املسؤول الدائم

الرذيلة واإلغواء وتردي األخالق عموًما، ولو 

مارسُت نوًعا من التعسف )املحمود( يف التأويل؛ 

لقلت إين أجد يف املقص/القص/الفراق عالمة تدب 

 كبري  -فيها 
 
أنساق سلبية حتيل إىل احلد الرشعي  -بخفاء

أن تكون  -ال الرجل-)القطع( الذي تكاد املرأة 

 يته األوىل يف حكم العقلية الثقافية العربية.ضح

وهذا ابن األبار من جديد يقول ملغًزا بالشمعة 

 (:117، ص 1999)ديوان ابن األبار، 

اله    وصفراء  يف ل ون  املحـــــــبِّ وح 

ى ج   الدُّ
حشة   تقوُم بأنس  النفس  يف و 

ا ُعه  م  ــل  د  رياهُنا ه 
ت  ن  ط ــــرم   إ ذا اض 

ا ف ال ف رق   ـــج  ـــــُد الش  م  ا َت   إ ال أ هن 

ا  م  أ نُفس 
ا لُتنع  ــــد  م  هُبــــــــا ع   ُنعذِّ

ا ن ت ج  ـــــذاب  ت  ن  ع 
 وُرب  ن ع يـــم  م 

ة  هلا ى َُض  ح  مُس الضُّ ا ش  ت  هب  َض  
 أ 

ا  ب ل ج  ني  ت 
بـــــ اُح ح  ا اإل ص  أ ه  أ طف   ف 

باَّنا لتبقى تنري لون الشمعة األصفر، وميعها، وذو

ما حوهلا؛ خصائص ربام أغرت الشاعر بفكرة اإللغاز، 

فإذا به يستحرض نموذج املرأة دون غريه. إنَّ العالمات 

املنتدبة للنص هنا، ما هي إال أنساق ثقافية مرتسخة يف 

ذهن الشاعر الذي يغلب ترسهبا يف أبياته دون وعيه 

افًيا. وأوىل بسلبيتها، وخطورهتا، ورضرها عىل املرأة ثق

، التي ختتزل ماهية "األُنس"العالمات تتجىل يف لفظة 

وجود املرأة يف اللذة وضامنات املتعة وقت الظلمة 

والوحشة. وباإلضافة إىل سخرهتا للذة، تبدو هذه 

األنثى ضحية مستهلكة، ومستعملة لنفع الغري يف 

، والحظ إتيان "هلَّ دمعها"استسالم تام رغم املعاناة 

لرشط دون رابط ليكون داللة عىل رسعة جواب ا

اجلواب ومبارشته؛ فهي تنهار بمجرد اضطهادها، فال 

طاقة هلا باملقاومة أو الرفض، حتى استمرأت الذل 

 . "حتمد الشجا"واعتادت الدونية 

وهناك عالمة العذاب الواردة يف البيت الثالث يف 

معرض اإلشارة إىل احرتاق الشمعة يف نفسها بفعل 

، ما ييش "نعذهبا"ين الذين يأنسون بتعذيبها املنتد

بإمجاع ثقايف عىل قهر املرأة يف سبيل لذة الرجل، 

، لتكون سادّية "َعمًدا"واألدهى أنَّه تعذيب متعمد 

يرتكبها املجتمع يف حق املرأة. ويف َّناية املطاف، وبعد 

هذه كله، يأيت الرجل هلا برضة ليقيض عىل قيمتها متاًما، 

املطوية عىل الرضر، عالمة سلبية يف  "رضة"وكلمة 

حق املرأة خاصة حني تكون تلك الرضة أمجل كـ 
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يف مقابل الشمعة، فتتبدد قيمة املرأة  "شمس الضحى"

رغم تضحياهتا، متاًما كمصباح انطفأ فعم الظالم: 

 ."فأطفأها"

 :التملك/السيطرة

من سامت الثقافة الذكورية حب متلك األنثى 

ا الغرية التي تدفع إىل اإليذاء والسيطرة عليها، وم

والقتل أحياًنا إال صورة هلذا احلب السلبي املوصوم 

الذي نحن -باألنانية وعشق الذات. يف شعر األلغاز 

ترسبات دقيقة هلذا النسق، يكاد الفكر  -بصدده

ينكرها ألول وهلة، حتى إذا أعملته فيها، تبدت أمام 

 ناظريك عالماته واضحة جلية.

ارة الشنرتيني )ابن سارة األندليس، يقول ابن س

 (:53حياته وشعره، د.ت، ص 

ند  الط عام  ُمدحرج   ن  ع  ُمستحس   و 

اُه ن مرُي املاء  يف ُكلِّ ُبســـــت ان   ذ   غ 

ُعـــــُه فكأن هُ  ام  ق 
ـــــت  ب ه  أ  اف   أ ط 

ال ب  ُعقبان    ُقلوُب ن عــــاج  يف َم 

هـ(  517 يلغز الشاعر ابن سارة الشنرتيني )ت.

هنا بثمرة الباذنجان، ويشبهها بقلوب النعاج بجامع 

اللون والشكل، وهو تشبيه متثييل حيكي حال الباذنجان 

مطوًقا بأقامعه، وكأنَّه قلوب النعاج وقد أحكم عليها 

واحلق أنه ال يعنينا كثرًيا هذا التصوير  .جارٌح خمالبه

بل  الفائق يف النص، وال يشغلنا البحث عن حل اللغز؛

الذي هيمنا بالدرجة األوىل هو النسق املتخفي فيه؛ 

ذلك املعني باملرأة بوصفها ضحية االستحواذ 

والسطوة، ومثال اإلذعان واالستكانة. ويف النص 

عالمات عىل ذلك شديدة اللطف، كمنت حتديًدا يف 

الشطر األخري منه، وهو مدار الرباعة فيهام، وخندق 

، "قلوب"بارات: الحظ ع .النسق السلبي املضمر

، جتدها عالمات "عقبان"، و"خمالب"، و"نعاج"و

قاسمها املشرتك اإلضافة والتضاد؛ فالقلوب مضافة 

للنعاج تشري لليونة والدجانة، واملخالب مضافة إىل 

 العقبان متنح صفة الضد: القسوة والفتك. 

وحري بالتأمل نسق خطري جًدا تشتمله كلمة 

لفة؛ ففي قوله تعاىل: الدالة عىل الضعف واأل "نعاج"

 َواِحَدةٌ  َنْعَجةٌ  َويِلَ  َنْعَجةً  َوتِْسُعونَ  تِْسعٌ  َلهُ  َأِخي َهَذا إِنَّ "

يِن  َأْكِفْلنِيَها َفَقاَل  َطاِب  يِف  َوَعزَّ )سورة ص، آية  "اخْلِ

(، قال بعض املفرسين بأن املقصود بالنعجة املرأة، 23

 رأةامل عن تكني والعرب"وقال القرطبي يف تفسريه: 

 واملعجزة السكون من عليه هي ملا والشاة، بالنعجة

 واحلجرة بالبقرة عنها يكنى اجلانب وقد وضعف

)اجلامع ألحكام القرآن،  "مركوب الكل ألنَّ  والناقة،

( ، وال يعنينا 164-163، ص ص 18، ج 2006

فحص املعلومة بقدر أن نعي خطورة انغراس الفكرة 

ا، ال بسبب الدين يف يف الثقافة من جهة الدين حتديدً 

جوهره، بل تفسريه املنتهي إلينا. لقد استدعى هذا 

الشطر النسَق السلبي اخلاص باملرأة، واستخرجه من 

أعامق الثقافة، ليظل وجود املرأة مرهتنًا بالعجز 
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واالستسالم، ومنذوًرا لالضطهاد والبطش، ولتبقى 

، "مركوب"فريسة الرجل املهووس بالتملك والغلبة 

 جارح جائع. وكأنه

وعىل صعيد آخر، فمن الثابت أن الشاعر العريب 

القديم تفادى الترصيح باسم حمبوبته العتبارات ثقافية 

معينة، لكن جيب أال َّنمل وجود حسابات ذاتية أيًضا 

قد تكون الباعث األقوى للتعمية باسم املعشوقة؛ 

كاهلوس الستخالصها وحرصها للذات. ويف 

ثل هذا التوجه ابن احلداد األندلس نجد خري من يم

هـ(، الذي شهر بعشقه لفتاة  480األندليس ) ت. 

نرصانية كان يوري باسمها يف أشعاره، حتى لقد امتد 

شغفه بالتورية ألخريات ألغز هبن يف ثنايا شعره، دون 

أن يعني ذلك بالرضورة حقيقتهن؛ فلربام كان األمر 

أمثلة جمرد فكرة مفتعلة لغرض اللعبة اللغزية، ومن 

، ص 1990ذلك قوله )ديوان ابن احلداد األندليس، 

307  :) 

ئة ليتـــها ا ليت  ُملـــكي م   ي 

ي ة  
افهم  الت عم  ي ف  ي  اق رتاح  ه   ف 

داد  يل ُبغيةٌ  ليـــس  يف األ ع   و 

ي ة  
افق  الت سم   لكن  هلا اسـٌم و 

، وهو تصغري "هنيدة"يلغز الشاعر باسم معشوقته 

 الذي يعني املئة من اإلبل، كام هو العريب "هند"السم 

مذكور يف البيت األول. والعالمة التي تعنينا هي تلك 

، بوصفها حاملة النسق املنسل "ُملكي"املاثلة يف عبارة 

من الثقافة السائدة؛ فالشاعر وهو يتمنى يف الظاهر 

متلك املرأة.  -يف عرف النسق-حيازة اإلبل، إنام يتمنى 

كام -بني املرأة واحليوان املستأنس  واحلقيقة أن التسوية

بجامع التملك سلوك خطري، ال -هو مثال النعجة

يعكس علة الثقافة فقط، بل يعمل عىل ترسيخ النسق 

وجتديده واستدامته. وليس يعزب عنا أن املرأة اجلارية 

يف األندلس، وسائر بالد املسلمني، انسلكت يف عداد 

زهتا والتفرد هبا، السلع التي ُيغاىل فيها رغبة يف حيا

ويبدو أن هذا احلكم انسحب عىل واقع املرأة عموًما 

جارية وغري جارية، وإال فليس من الرضوري أن يلغز 

الشاعر عن حمبوبته منتقًيا فكرة التملك وقارًنا إياها 

 باألنعام!

ونجد قريًبا من هذا عند شاعر آخر، يتأخر عن ابن 

يعني حياة  احلداد أكثر من قرن ونصف تقريًبا، ما

النسق وبقاءه عىل امتداد السنني لشدة توغله يف النسيج 

الثقايف األندليس. هذا ابن األبار يقول من جديد 

 (:431، ص 1999)ديوان ابن األبار، 

ها  م  ط ُر اس   ش 
وى ف ِل  ا التي أ ه   أ م 

ا ُكــــن  إ ال  هل  ف  مل ي  ح  إ ذا ُيص   و 

----------------- 

ألق ى بى ف  ض  ا غ  هل   ضـــا إ ذ ال   ب الر 

بشطر اسمها نصفني  "ليىل"يلغز هنا باسم حمبوبته  

(،  مودًعا يف كل نصف لعبة لفظية "ال"و  "يل")

يتسلق عليها املتلقي نحو احلل. ويبعد أن تكون تعميته 
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عن اسم فتاته لدواعي احلشمة، أو من قبيل خمافة 

العواقب، واألقرب أنه حمض تقليد أملته جمالس 

الصحبة وبواعث األنس. واملتمعن يف النص، خاصة 

النصفني املكونني السم املحبوبة، يلحظ تعايش 

النسقني: السلبي )الذي يعنينا هنا(، واإلجيايب 

 املنشغلني به يف اجلزء القادم من البحث. 

والواقع أنه بوسعنا احلصول عىل العالمة النسقية 

ل من اسم يف الشطر األو "يل"السالبة بمجرد تنصيص 

الفتاة، وهي عالمة مبارشة الداللة عىل التملك، وكأن 

من مكنوزه  -دونام شعور غالًبا -الشاعر يستدعي

الثقايف لذة احليازة املتسلطة عىل كينونة األنثى. وال 

أرى يف هذا التأويل مبالغة، إذا أدركنا أن الشاعر تعمد 

جتزئة االسم عىل هذا النحو الذي يفرز له عالمة 

حتديًدا دون غريها من ممكنات التعمية كـ  "يل"ملك الت

 بالتصحيف مثاًل.  "لييل"باحلذف، أو  "ليل"

وكام أسلفنا، ففي النص اجتمع النسقان: السالب 

واملوجب، يف غيبة لوعي الشاعر حلظتها عىل األرجح، 

واَّنامك يف قواعد اللعبة وحتديات التعجيز. إنَّ عالمة 

م الثاين من اسم املحبوبة، املكونة للقس "ال"الرفض 

حتمل نسقية نحسبها حممودة، بوصفها عالمة القدرة 

واملقاومة لسلطة الرجل ونفوذ الثقافة. هذه اإلجيابية 

يف عرف الثقافة -رغم ما فيها من رفض ومتنع هي 

مجاليات يف سلوك األنثى  -العربية ومنها األندلسية

تبعث عىل إعجاب الرجل وتعلقه حتى وإن قال: 

؛ فاألمر ليس ذلة بمعناها "ألقى بالرضا إذالهلا"

املتداول، بل امتثال واجب للجامل، وهو اعتبار 

رسخته الثقافة العربية منذ زمن شاعرها الكبري امرئ 

-12القيس )ديوان امرئ القيس، د.ت، ص ص 

13:) 

ال  ب عد  هـــــــذا الت دلُّل   ه  ُم م 
 أ فاط 

مع ت  ص   د  أ ز   ق 
إ ن  ُكن ت  ْ  ِل  و   مي فأ 

ــِل اتـ  نِّي أ ن  ُحـــب ك  ق 
ك  م  ـــــر   أ غ 

عل   ف  أ ُمري الق لب  ي  ـــــام ت  ه   م 
أ ن ك   و 

 

 النسق املوجب

 العامة والقداسة القيمة

إنَّ االنطالق من أحادية النسق وقرص ماهيته عىل 

احلد السلبي، كام قد يفهم من عبداهلل الغذامي 

، وإنام ساغ -يف تقديري-اف للدقة ، عمل جم(1)وغريه

ذلك يف الدراسات النقدية لكون األنساق السلبية أشد 

خطورة عىل الثقافة، وأدعى للتنبه هلا والتنبيه منها 

النعدام طبيعيتها. ونموذج املرأة يف شعر األلغاز 

األندلسية مل تتسلط عليه األنساق السلبية فقط، وإن 

                                                 
وهو يعلن موت النقد - "النقد الثقايف"يكاد الغذامي يف   (1)

أن حيرص وظيفة الشعر العريب يف مترير األنساق   –األديب 

عن   -عىل حد قوله-السلبية وترسيخها، وهي املسؤول 

، 2005اعتالل الشخصية العربية. انظر )النقد الثقايف، 

 (.9-7ص ص 
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؛ بل تسللت إليه أنساق كانت الغلبة هلا عند االستقراء

إجيابية مكنتنا من تلمس واقع املرأة األندلسية يف الثقافة 

من خالل نصوص إبداعية مل تكن هي حمور 

موضوعاهتا، كام هو احلال يف شعر األلغاز. ونعني 

بنسق القيمة العامة: ما يعكس احلالة اإلجيابية للمرأة 

لك بشكل عام، يف ذاهتا وجمتمعها، ليكون لنا بعد ذ

وقفة مع نسق إجيايب أخص، وهو النسق القديس طمًعا 

يف استيضاحه والوقوف عىل أبعاده، فيام خيص املرأة 

األندلسية. وسنلحظ أن مساحة تناول هذا النسق يف 

الورقة املطروحة حتاكي درجة حضوره يف شعر األلغاز 

األندلسية، وقد ال نحيد عن الصواب إن قلنا: بل يف 

 ليس.عموم الشعر األند

هذا من جديد شاعر األلغاز ابن اجلياب، يقول يف 

، ص 1994إحدى مقطوعاته )ابن اجلياب الغرناطي، 

294:) 

ع    ُي الر  ع  ا ُأن ثى هلا ر  م   ايا ـــــو 

ا والق ض   ضاُء املن اي  إ م  اــــــو   اي 

ض ُدها ب ن وع  من ر  ق ص  ت   اع  ـــو 

ا انبع   اـــــإ ذ  اي  برام  الق ض   ثوا إل  

لت  الن ق نهُ ـــهلا اسٌم إ ن  أ ز   ط  م 

عُ  ن  ش  ـــف 
اــــذ  ب اهلل  م   رِّ الب الي 

ل د  ب  إ ن  أ  مز  ــــت  آخــــو   رُه هب 

ازلة  الش   ب رأ ت  ن  د  أ  ق  اـــــف   كاي 

 

ل  ـــــوإ ن  أبدل  ُه ب نُون  ــــت  أ و 

اـــأ ت يت  ب ب ع  املط اي 
 ض  أ رزاق 

ح  ما ر    
أ وض  كر  ـــم  ف  اُه ب ف   زن 

ا اي  ف   للخ 
د  ُمبد  ــديد  الق ص   س 

، وهي املادة املغذية آللة "الدواة"يقصد الشاعر هنا 

الكتابة، ومن املؤكد أن للكتابة ومتعلقاهتا شأًنا يف 

الثقافة العربية القديمة، ومنها األندلسية التي عن 

طريقها عرفت القلم احلرب منذ القرن الثالث اهلجري؛ 

عندما صنع عباس بن فرناس أنبوبة ترشب املداد. 

واحلق أن اقرتان الدواة باملرأة ليس غريبًا ألبتة؛ فقد 

شهرت املرأة األندلسية بحرفة الكتابة وحسن اخلط، 

ويكفي أن نتذكر أن غري واحدة من جواري اخلالفة 

األموية يف قرطبة شغلت منصب كاتبة اخلليفة ومنهن 

، 1، ج1988نفح الطيب، ) "قلم"من عرفت باسم 

(، 732، ص 1، ج1989؛ بغية امللتمس، 350ص 

ومنهن من كان هلا دور احلسم يف صناعة القرار 

 السيايس والتأثري فيه. 

النص احلارض حافل بالعالمات الدالة عىل هذه   

القيمة؛ ففي البيت األول يشخص الدواة يف شكل 

 -"هلا"بتقديم اجلار واملجرور -امرأة حيرص فيها 

، وإنفاذ "رعي الرعايا"القدرة عىل إدارة الشأن 

. ومع أن "إمضاء املنايا والقضايا"القرارات احلاسمة 

البيت حيتمل فعل املفارقة، بمحض املرأة أدوار الرجال 

األشداء؛ فالذي يبدو يل أن فكرة املرأة احلديدية، حمور 
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 القرار املصريي، مألوفة نوًعا ما يف الفكر األندليس.

البيت الثاين عالمة دالة جًدا جتسدها عبارة يف 

، املتوسطة بني األنثى والدواة؛ فكام أن "رضاع"

الرضاع وسيلة الطفل للحياة وبلوغ األشد؛ تظل األم 

مصدر ذلك وأصله. الدواة تقوت القلم ليتمكن من 

الفصل يف شؤون الناس، لدرجة القدرة عىل إجراء 

له، متاًما كام األنثى املوت أو احلياة، وبدوَّنا ال قيمة 

فهي قيمة وأصل ومصدر قوة، وكأين بالرجل قلم 

 واألنثى دواته.   

أما البيت الثالث واللذان يليانه، فتقلب بني الوعد 

؛ فالثالث يتحدث "الدواة"والوعيد حال تصحيف 

إن أزلت النقط "عن تصحيف الكلمة بإزالة النقط 

بفعل  ، وتستحيل"دواة"بدل  "دواه  "، لتصبح "منه

، بعد أن "دواه  "إىل نقمة ورزمة مصائب  "اإلزالة"

من  -كانت نعمة وقيمة كبرية. وكأن الشاعر حيذر 

ملغبة التالعب بشعور األنثى وحماولة  -طرف خفي

هتميشها )إزالتها(، وأن انتقامها سيكون مضاعًفا )دواه  

اخليانة  توليست داهية واحدة( يف حال أوجس

ن التعامل إجيابًيا تلفي األنثى واخلديعة. لكن حني يكو

إجيابية بال ريب، ولذلك يعرب الشاعر بأن )التبديل( 

وليس )اإلزالة( ألول حرف أو آلخره يعطي نتائج 

إجيابية؛ فمرة تصبح األنثى عالًجا لألمراض ومرة 

رزًقا للبهائم )دواة=دواء، دواة=نواة(، وقد يوحي لنا 

تكيف مع ذلك بأمر آخر وهو قدرة املرأة عىل ال

الظروف املختلفة، ومتوضعها بام يعزز قيمتها أواًل، 

وخيدم من حوهلا ثانًيا، فهي صرب دائم وَّنر عطاء 

 مستمر. 

القداسة فقيمة عليا مصدرها رباين، تكون يف  أما

املوصوف هبا عىل قدر صلته بالكامل وتعاليه عن 

عوالق النقص. وعالقة األنثى بالقداسة ليست جديدة 

خ اإلنساين؛ فكل الثقافات تقريًبا ابتدعت يف التاري

فكرة اإلناث الربات، وهذا أعىل درجات القداسة، 

ويكفي استحضار الكم الكبري منها عند اليونان، 

وحتى الالت والعزى ومناة يف الثقافة العربية قبل 

اإلسالم. ومن مسوغات القداسة يف املرأة شدة اجلامل 

ني الرجل من هيئتها واجلاذبية، تلك التي خترجها يف ع

البرشية لتكون رضًبا من الكائنات الساموية 

الفردوسية. وقد كان للشعر العريب دور يف ترسيخ هذه 

القداسة، وما احلب العذري وقصص العشاق إال 

 .(1)متثيالت هلذه القداسة املخصوصة لألنثى

هذه القيمة العليا امتدت إىل األلغاز الشعرية 

شاعر يف حماجاته وتعميته بوصفها األندلسية، فتمثلها ال

نسًقا من أنساق الثقافة األندلسية، حتى وإن مل يكن 

حضوره فيها طاغًيا. يقول ابن اجلياب ملغًزا باحلجلة 

 (:293، ص 1994)ابن اجلياب الغرناطي، 

                                                 
 يقول بشار عن حمبوبته:  (1)

يت   من أَتعُل      قلبا يا قلُب  عاجال   عدمُتك    رب ا ـكعلي هو 

 .(190 ، ص2007)ديوان بشار بن برد، 
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يُت ُكــــل  ف طـــــــن  ل بيب   اج   ح 

؟  ما اسٌم ألُنثــــ ى من ب ني ي عقوب 

ات   رام  ـــا ُقربـــــة   ذاُت ك  ُزره   ف 

 فزورها أ حـــقُّ بالت قـــــــــريب  

ُكها يف االســــــم  أنثى مل  ت زل    ت ِش 

ها املحُجـــــوب   افظــــة  لرسِّ  ح 

ضا ات م  الوحي الرِّ رى يف خ  قد  ج   و 

ـــــــُذوب    هلا حديٌث ل يس  باملك 

ــــ فت    اُء منُه ُصح  ا الف  و  إ ذا م  ه   و 

ــــُكوب    يا املس   ال ال 
بُغ الياء   ص 

اضحــــة  أ ســـــراُرها ها و  هاك   ف 

ريب   ن  ق 
أ مــــــُرها أ قــــرُب م   ف 

يف تعريف احلجل:  ينقل ابن منظور عن األزهري

)لسان العرب،  "إناث اليعاقيب، واليعاقيب ذكورها"

(، وهذا ما يعلل جلوء الشاعر للتورية "ح ج ل"مادة 

يعقوب األنبياء، وهو اختيار الالوعي الثقايف  ببني

الذي استل من صندوقه صورة األنثى ذات النسب 

القديس، لتكون عالمة يتكئ عليها النص يف نشأته. 

هذا التداخل مع التارخيي املقدس، أهلب يف املتلقي 

شغف التعرف إىل احلل، وهو أمر ال يعنينا كام تعنينا 

بام هو مقدس ال ترفضه العالمات التي تقرن املرأة 

الثقافة اإلسالمية املتصاحلة مع جوهر األديان الساموية 

كلها. ومن األنساق املتغلغلة يف الذاكرة الثقافية العربية 

املسيحي،  -واألندلسية حيال التاريخ الديني اليهودي

تأيت يف الطليعة صورة العذراء مريم؛ السيدة األوىل 

الثالثة، وهي شخصية للقداسة املؤنثة عند األديان 

معظمة أيًضا عند مسلمي األندلس كام هي عند 

 النصارى واليهود. 

يف البيت الثاين تتأكد العالقة املتقبلة يف السياق 

 "كرامات"الثقايف بني املرأة واملقدس؛ فنجد العالمة 

تتصدر البيت معلنة الرضا بفكرة املرأة ذات القيمة 

علاًم دينًيا يقرب إىل اهلل العليا، التي تستحيل مزاًرا أو م

، ويف هذا دعوة لاللتفات إىل الدور اخلفي "زرها قربة"

للمرأة األندلسية يف احلياة الدينية عموًما. ويكفي أن 

أن الشيخ األكرب حميي الدين ابن عريب ترشب  رنستذك

التصوف يف إشبيلية وانطلق منه نحو الفلسفة الدينية 

كان يرتدد  "ونةن"عن طريق امرأة أندلسية تسمى 

(. 348-347، ص ص 2عليها )الفتوحات املكية، ج 

وبدرجة أقل، يمكن االعتداد بدور الالوعي يف 

استدراج الشاعر إىل صورة املرأة الربة يف املكتنز الديني 

العريب ملا قبل اإلسالم، دون أن يعني هذا بالرضورة 

 عقيدة، بل هو املوروث املتجذر يف عمق الثقافة.

نثى ال ُتضارع إال بمن يامثلها قداسة؛ ومن هذه األ

هذه القداسة حفظ الرس واألمانة عليه، ومن صوره 

احلجابة املوكول هبا أمانة رس البيت احلرام، وقس عليه 

ما يقابله يف األديان األخرى. لقد ورى الشاعر هنا بـ 

، وهو بيت حمكم تسترت فيه املرأة فال "حجلة العروس"

كان خاتم النبوة "عجم أيًضا: ينكشف رسها، ويف امل
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(، "ح ج ل")لسان العرب، مادة  "مثل زر احلجلة

ومن دالالت القداسة باحلجب ما شاع من قوهلم 

. إن حفظ الرس يف "ربات احلجول"وصًفا للنساء: 

حق املرأة قيمة دينية ترفعها ملقام الصاحلات اللوايت 

ٺ   ٺ  چ  امتدحهن القرآن بقوله:

(، "34")النساء، آيةچ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

وقد أتت اآلية يف سياق معاجلة وضع املرأة مع الرجل 

وأمر النفقة والقوامة، والفريق األول من النساء ينعم 

بقيمة رفيعة، فهن من أهل الصالح والقنوت واقرتن 

ذكرهن بحفظ اهلل تعاىل، أما القسم الناشز فهو املعني 

ظ باهلجران والتوبيخ. وعبارات األرسار واحلف

واحلُُجب، مصطلحات شائعة يف علم التصوف وتدل 

عىل الرتقي املوفق نحو الذات اإلهلية والقدرة عىل تبني 

الغيب، والحظ أنَّ الثقافة السائدة تعزو للمرأة صعوبة 

أو استحالة االحتفاظ بالرس؛ فإن فعلت كانت خمتلفة 

ا بذلك قد حازت صفة  عن غريها من النساء، وكأَّنَّ

 ببنات جنسها.   قدسية قياًسا

ويبدو الشاعر يف حالة من االنسياق الال واعي 

للفكرة وهو يمعن يف منح األنثى صفة القداسة، حتى 

الغالب أو الوحيد يف الثقافة  عخييل لنا أَّنا الطاب

األندلسية. ففي البيت الرابع يتوسل بالتصحيف 

إلبراز وجه آخر للقداسة األنثوية، ويبدو يل األمر 

عال أو االجرتار رغبة من الشاعر يف اإلبقاء أقرب لالفت

عىل األنثى يف منطقة املقدس، واحلق أنَّ هذا 

قبل أن يعمل عىل زيادة -اإلرصار/االجرتار النسقي 

 -ترسيخ النسق املوجب وضامن استمراره يف الثقافة 

يعكس لنا مدى تأصله يف الثقافة املنتجة له أواًل. إنَّ 

املوثوقة واالتكاء عليها يف  اإلحالة للمرجعية الدينية

؛ سبيل "وقد جرى يف خاتم الوحي... "عامرة النص 

جرى حديث "آمن للمصادقة عىل أهلية املرأة للقداسة 

، وحتى يف تصحيف االسم "ليس باملكذوب

عالمة دينية حتيل للخريية املطلقة؛ إذ  "حجل=خجل"

(، ال يأيت "صبغ احلياء"اخلجل )املقصود به احلياء هنا 

ال بخري كام هو ثابت، وهو يف الفلسفة وقار وسكينة إ

. لقد بدا النص كأنه (1)عىل ما جاء يف كتب السنة

أيقونات دينية، موضوعها األنثى املقدسة، نتحسسها 

يف دواخل الكلامت بعيًدا عن املرامي القريبة 

 والظاهرة.

ويف نص آخر للشاعر نفسه )ابن اجلياب الغرناطي، 

 (:441-440، ص ص 1994

ي اج  ط  ــــح   ار  ــــن  ن ظ  ــــُت ُكل  ف 

ن ب ني الن ج  ــــما اس
 ار  ـــ ٌم ألُنثى م 

                                                 
دثنا آدم حدثنا شعبة عن قتادة عن أيب السوار العدوي ح"  (1)

قال النبي صىل اهلل  :قال سمعت عمران بن حصني قال

فقال بشري بن  "احلياء ال يأيت إال بخري": عليه وسلم 

كتوب يف احلكمة إن من احلياء وقارا وإن من م :كعب

أحدثك عن رسول اهلل  :فقال له عمران ،احلياء سكينة

، )فتح "صىل اهلل عليه وسلم وحتدثني عن صحيفتك

 (. 521، ص 10الباري، ج
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يف  ك ت  اء  ذ كُرهاــــــاب  اهلل  ج  ـــو 

ق   نـــل ام ي غـــف  يــــ ُه القــفُل ع   ار 

ُلبـــيف خ   اط   د  ــها َت  ـــرب  املهديِّ ف 

ن  ُمط الــــإ ن  ُكن
ب  ــت  م   ار  عي األ خ 

ا ه   يُد ع  ـــم  ح  ــــي  إال الع   ة  ــيُد ر 

ن ع  س  ـــــو 
 وار  ــــاط عة  األ ن  ــــمة 

س صٌف ح   نٌ ــي ِشكها يف االسم  و 

وضة  امل عط ار   صف  ُقُضب  الر  ن  و 
 م 

حى قت  الضُّ الشمس  يف و  ها ك  هاك   ف 

ف  عنها ُحُجُب األ ســـــت ار   د  ش   ق 

، ويستعني عىل "ائدةامل"يقصد الشاعر هنا 

قصده بالنص القرآين الذي يشري إىل مائدة النبي 

سليامن عليه السالم. والالفت رسعة تشخيص 

الشاعر لالسم املؤنث يف هيئة امرأة ذات قيمة 

وقداسة؛ فمن البيت األول يلجأ للتورية بلفظة 

وهو صانع املائدة اخلشبية، جاعاًل املعنى  "النجار"

مة املرأة )بني النجار(. وإذا الظاهر املتصور أرو

كانت الغاية املقصودة دائاًم يف التورية هي املعنى 

البعيد وليس القريب الذي ال يعدو جمرد وسيلة أو 

لعبة للتعمية؛ فاحلق أن الوضع هنا خمتلف بالنسبة 

عالمة  "بني النجار"لنظرة التأويل. إن عبارة 

رف، مزدوجة عىل القداسة املرتبطة باملرأة؛ فمن ط

هم األرسة الكريمة من يثرب ذوو اخلؤولة 

والنسب مع بني عبد املطلب، وهم أخوال النبي 

عليه الصالة والسالم؛ ألَّنم أخوال أبيه، ومن 

اليهودية -طرف آخر، ففي التقاليد املسيحية

شخصية يوسف النجار؛ زوج السيدة مريم 

العذراء واألب األريض للمسيح، وقد كان نجاًرا 

هو معروف )املوسوعة الكاثوليكية  عىل نحو ما

 (. Catholic  Encyclopedia , St. Joseph )يوسف(.

عنارص متغلغلة يف نسيج الثقافة -بال شك-إَّنا

األندلسية التي عرفت بالتالقي والتالقح مع غريها من 

الثقافات، تسارعت من الالوعي دون موانع أو عقبات 

هذه األنثى حينام تعلق األمر باسم مؤنث )املائدة(. 

يف سائر األبيات؛ فهي  ةالقدسية حتف هبا عالمات مساند

حمروسة بقداسة القرآن وال تكاد  -كام سبق أن ذكرنا-

؛ ويف "فقلام يغفل عنها القاري"تغفل عنها عني قارئ 

هذا إشارة خفية إىل قدر األنثى وقوة حضورها 

، خالف املعتقد "ساطعة األنوار"ومركزيتها يف الثقافة 

، "نعمة"، و "رمحة"، و "عيد"ائد عن زمنها. وهي الس

كام هي مائدة سليامن يف القرآن، وهذا التأييد الرباين ال 

يقف عند حد املائدة املذكورة؛ فالنسق حيتفي باملرأة التي 

هي عيد، ورمحة، ونعمة، أو بمعنى جامع، هي عطاء ال 

ى حمدود كاملائدة العظيمة التي متناها بنو إرسائيل من عيس

فأنزهلا اهلل إليهم لتكون عيًدا ألوهلم وآخرهم. وارتباط 

املوضوع بنص القرآن الكريم والقدسية حتديًدا، يصادر 

احلق يف تأويل املرأة بالطعام )املقرتن باملائدة(  كام اندس 

 يف الثقافة من سلبي األنساق.



 يف اللغز الشعري األندليس، مقاربة سيميائية تأويلية:  صالح عيظة الزهراين                                                               82

 ةــــــاخلامت

بالرغم من عدها حمض ألعاب وتسال  لفظية 

أكثر متلقيها؛ فقد انطوت األلغاز ومعنوية لدى 

الشعرية عىل أنساق ثقافية خاصة باملرأة، تنساب يف 

النص الشعري دون وعي من منشئها يف الغالب ويف 

ثنايا موضوعات ال تتعلق باملرأة، أو ال حاجة فيها إىل 

االلتفات إليها من أصله. إَّنا نتيجة طبيعية ملساحة 

لثقافة العربية، ليكون الدوران الكبرية حول املرأة يف ا

استدعاء تلقائًيا يالئم حالة اجلدل األزيل املتعلق باملرأة، 

مع اإلقرار بغلبة السلبية عىل هذه األنساق، يف الوقت 

الذي كان للنسق اإلجيايب حضور ال بأس به حتمته 

املكانة اجليدة التي حظيت هبا املرأة األندلسية يف 

 اخلصوص ال العموم. 

ه األنساق إىل الشعر امللغز، وجاءت لقد ترسبت هذ

هيئة املرأة فيها مقحمة يف لعب لفظية ومعنوية 

سالبة غالًبا؛ جتلت يف املتعة اجلسدية  توبتمثيال

ش للتملك والسيطرة وقمع حريتها، وكان طوالتع

للتورية دور يف مترير هذه األنساق عن طريق جمموعة 

ملوجب من العالمات الدالة. وباملقابل كان للنسق ا

دور يف تأكيد املكانة العالية للمرأة األندلسية، التي 

شكلت مرجعية لوجود الرجل ومصدًرا لقوته 

ومنزلته، عالوة عىل فضيلة القداسة التي متتعت هبا، 

من خالل ارتباطها بالتقاليد الدينية والكتب املقدسة. 

واملغزى من هذه الدراسة يكمن يف لفت الذهن 

دسة يف املنتج الثقايف؛ خاصة يف خلطورة األنساق املن

تلك النصوص املنبنية عىل موضوعات تبدو هازلة، 

 لكنها شديدة الترشب للنسق الثقايف.

 

 :شكر وتقدير

ُدعم هذا املرشوع البحثي من قبل مركز بحوث  

الدراسات اإلنسانية، عامدة البحث العلمي بجامعة 

 امللك سعود.
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 "صحيفة سبق"دور الصحف اإللكرتونية يف حلِّ بعض املشكالت االجتامعية: 

 أنموذًجا

 أسامء قريان العايص الروييل  

 ،جامعة امللك سعود ،كلية اآلدابأستاذ مساعد، 

 اململكة العربية السعودية الرياض، 
 

 

 

 ـ(ه19/7/1439يف  للنرش وقبل   ،هـ25/1/1439)قدم  للنرش يف  

 

 .الصحف اإللكرتونية، صحيفة سبق، املشكالت االجتامعية:  املفتاحية لامتالك

زت الدراسة عىل الدور الذي تقوم به صحيفة سبق اإللكرتونية يف حل املشكالت البحث: ملخص ركَّ

املنشورة عربها، حيث اتضحت القدرة اهلائلة هلذه الصحيفة يف حلِّ املشكالت املعروضة فيها، وذلك بمدة 

وجيزة ال تتجاوز أسبوًعا واحًدا، وذلك ألكثر من نصف املشكالت التي ُعرضت فيها، والتي عانى  زمنية

منها بعض أصحاهبا لسنوات، ومهام كانت الوسيلة اإليضاحية أو التأثريية املرفقة مع املشكلة، فأكثر من 

تقارير، كام تبني من خالل نصفها ُُيل خالل أسبوٍع سواء أكانت الوسيلة املرفقة صور أو مقاطع فيديو أو 

الدراسة أنَّ  أرسة صاحب املشكلة تبادر يف أغلب املشكالت يف إيصال املشكلة، التي يتعرض هلا أحد 

أفرادها  للصحيفة، رغبًة يف حلها، كام تبني أن أغلب املشكالت املنشورة كانت ختصُّ الذكور وليس اإلناث، 

ادية، وهذا يدعونا لوقفة جادة ودراسات متعمقة ملعرفة ملاذا كام أنَّ أغلب املشكالت كانت صحية ثم اقتص

؟ كام اتضح  يضطر األفراد لعرض مشكالهتم الصحية واالقتصادية عرب الصحف اإللكرتونية ليجدوا هلا حالا

 .أنَّ  أغلب املشكالت قد بادر فاعلو اخلري حللها وإهناء معاناة أصحاهبا التي دام بعضها لسنوات
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The Role of Online Newspaper in Solving People Problems: 
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Keywords: Electronic Newspapers, Sabq Newspaper, People Problems. 

Abstract: This study focused on the role of Sabq online newspaper in solving problems that face 
people in our society. The wide-spread reach and effective capturing of public and government 
attention have given this newspaper the power to solve more than half the people problems in less 
than a week! Sabq relies on pictures, videos and effective reporting in presenting individuals 
problems. However, regardless of how Sabq presents these problems, more than half of them are 
solved in less than a week. In most of these problems, people have suffered for years before they had 
reached out to Sabq and saw their problems solved. 

      This study found that most individuals involved in these problems are men, and most of these 
problems are regarding health then economical or financial problems. This prompted us to deeply 
examine why these individuals are forced to present their problems via electronic newspapers! We 
have concluded that most of these problems were solved by good-deed doers, who ended the suffering 
of these individuals that in some cases lasted for years.  
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 املقدمـــة

يكاد ُُيمع كلُّ من له اهتامم بالتغريات التي تطرأ 

عىل املجتمعات، أنَّ ثورة املعلومات التي تقدمها شبكة 

اإلنرتنت هي أحد أهم معامل التطورات التي حدثت يف 

عرصنا مؤخًرا، ال سيام إن كان احلديث عن الصحف 

 اإللكرتونية، إذ مل يتصور املحللون وخرباء اإلعالم أن

تصبح مصدًرا معتمًدا ومهاًم عند رشائح عريضة يف 

املجتمعات، خصوًصا املثقفني واملهتمني بالشأن العام، 

يف ظل تراجع ملحوظ لدور فضائيات التلفاز 

والصحف الورقية يف تغطية ما هبم من أفراد املجتمع، 

حيث ُيد املتلقي جمااًل واسًعا للتعليقات وتبادل اآلراء 

قولة واملتداولة عرب الصحف حتت األخبار املن

اإللكرتونية، مما ُيعله يشبع الكثري من االحتياجات 

، توفري املعلوماتوعىل رأسها حسب دراسة الفاضل 

، بحرية التعبري عن الرأيثم الشعور  التي يبحث عنها

، حيث املجال مفتوح عرب والتعرف عىل العامل اخلارجي

عاملية دون الشبكة العنكبوتية للتفاعل عرب الصحف ال

قيود تذكر، ومجيع هذه االحتياجات ُيري إشباعها 

بسهولة عرب املواقع املختلفة يف الشبكة العنكبوتية، 

حيث يرى مرتادوها أنَّ هلا دور إُيايب كبري يف رفع 

املستوى الثقايف لألفراد، كام متنحهم مساحة للتعبري عن 

آرائهم، وتنمي مواهبهم ومهاراهتم، وتساعد عىل 

 ،(هـ1434ح مطالبهم واحتياجاهتم )الفاضل،توضي

كام أنَّ النقل املبارش لألخبار وتداعيات األحداث مع 

التوثيق بالصور واألفالم من أهم األسباب التي جتعل 

الشباب يعتمدون عىل وسائل اإلعالم اجلديدة، عرب 

 الشبكة العنكبوتية وقت األزمات )العتيبي،

ا1434 ل نقلة نوعية يف هـ(، فقد شكل اهلاتف النقَّ

التكنولوجيا املعارصة التي جتعل املتلقي مواكبًا 

لألحداث كافة وقت حصوهلا بمجرد أن يدخل مواقع 

الصحف اإللكرتونية، التي هيتم باالطالع عىل ما 

نه التعليق أيًضا  تنرشه كل ذلك بثواين معدودة، كام يمكِّ

عىل األخبار والتفاعل مع املتلقني اآلخرين، وربام 

تأثري بتشكيل الرأي العام عرب النقاش الذي يدور بني ال

املتفاعلني حتت كل خرب، حيث يسمح للزائرين 

واملشرتكني يف الصحف اإللكرتونية التعليق والتفاعل، 

كل ذلك عىل مرأى من القراء الذين يتأثرون هبذه 

 النقاشات حتى لو مل يشرتكوا فيها.

لحظة مع كام أنَّ متابعة تطورات األحداث حلظة ب

إمكانية تعديل النصوص يف أي وقت متاٌح للصحف 

اإللكرتونية، مما ُيعل املتابعني املهتمني باحلدث 

يستمرون بتحديث اطالعهم عىل آخر املستجدات 

دون اعتبار للوقت وال للمكان، إذ إنَّ هذه الصحف 

لدهيا القدرة عىل اخرتاق القارات دون رقابة وبشكل 

لتفاعل مع املتلقي ) أمحد، فوري، مع وجود خاصية ا

2013 .) 

دت  ،"Sundar"   وهذا ما تؤيده دراسة حيث أكَّ

نتائجها عىل أمهية عامل الرسعة والفورية واإلقناع، 
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ب  كخصائص حيوية متيز صحافة اإلنرتنت وترغِّ

اجلمهور يف استخدام املواقع اإلخبارية عرب الشبكة 

(Sunder,1998.) 

ين يرون يف هذه كل هذه اخلاصيات جعلت الكثري

الصحف املكان املناسب لعرض املشكالت التي 

يواجهوهنا ويعتمدون بدرجة كبرية عليها، حيث 

ُيصل تفاعل رسيع للمشكالت املعروضة ومناقشتها 

وحماولة حلها وتاليف أرضارها وعدم تكرارها، وقد 

دت دراسة سليم أنَّ عرض املشكالت أو اإلعالن  أكَّ

ُيقق انتشاًرا جغرافًيا أعىل  عرب الصحف اإللكرتونية

 إىل %، ويصل45من عرضها بالصحف الورقية بنسبة 

 رشائح اجتامعية أكرب وأكثر تنوًعا، كام ُيقق

االستمرارية يف وقت العرض، مما يتيح فرصة 

مشاهدات أكثر وُيعلها مكاًنا مناسًبا للعرض. 

 (. 2017)سليم،

عينة كام أنه يسمح لألفراد الذين يشرتكون بأفكار م

أن يلتقون ويناقشون أفكارهم وآراءهم حول 

املوضوعات املختلفة، كام ينظمون أنفسهم لالشرتاك 

دته  يف الفاعليات االجتامعية وغريها، وهذا      ما أكَّ

عدد  إىل أنَّ  هالت نتائجتوصَّ حيث دراسة العجمي، 

الذين يرون إمكانية االستفادة  يالشباب اجلامع

 يف يكات التواصل االجتامعمن خالل شب " اأحيانً "

% من 45إُياد حلول للقضايا السياسية واالجتامعية 

ا الذين يرون أن عينة الدراسة إمجايل شبكات ، أمَّ

للقضايا السياسية جتد حلواًل  يالتواصل االجتامع

 %.42.25، فقد بلغت نسبتهم واالجتامعية

 (.2016)العجمي،

ف كام أنَّ اجلمهور بدأ باالعتامد عىل الصح

اإللكرتونية كمصدر أسايس للمعلومات، يف الوقت 

الذي تزايدت فيه مصداقيته، ففي دراسة لكلٍّ من: 

Johnson   وKaya   أظهرت أنَّ وسائل اإلعالم الرقمي

أكثر مصداقية من اإلعالم التقليدي وذلك لألساليب 

االحرتافية التي تتمتع هبا، حيث إنَّ الصور متنع التحيز 

 (.Kaya,2004ّ وعدم الدقة.)

عن تقييم مصداقية وسائل  Greerويف دراسة ل 

اإلعالم الرقمية أظهرت النتائج أنَّ املصداقية ترتبط 

لدى اجلمهور باملوقع الذي ُنرش فيه اخلرب. 

((Greer,2003. 

وقد لفت اعتامد اجلمهور عىل وسائل اإلعالم 

 وكتبا مؤلًفا( روكيش بول وساندرا فلور دي)الباحثني 

عن التأثري املتبادل بني اجلمهور ووسائل يتحدث 

 ،"(اإلعالم وسائل نظريات) اإلعالم، وذلك يف كتاب

 (.2012 املزاهرة،)

وقد وجدا أنَّ هناك اعتامد متبادل بني األنظمة 

االجتامعية ووسائل اإلعالم اجلامهريية، وأنَّ نظرية 

االعتامد عىل وسائل اإلعالم، تعدُّ إحدى النظريات 

الشاملة والدقيقة والنادرة، التي ترشح  اإلعالمية

 وتفرس تأثريات وسائل اإلعالم واستخداماهتا.
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فهي تفرس العالقة املتبادلة بني اجلمهور ووسائل 

ا عالقة اعتامد،  اإلعالم والنظم االجتامعية، وتصفها بأهنَّ

إذ يعتمد اجلمهور عىل وسائل اإلعالم يف حتقيق الكثري 

 الرسائل املعلوماتية التي تبثها من أهدافهم باالعتامد عىل

وسائل اإلعالم، التي يدخل منها مجيع الرسائل 

اإلعالمية حتى الرتفيهية، التي يشرتك يف صياغتها 

 (.2010 املشاقبة،)خمتلف األنظمة االجتامعية. 

والفكرة األساسية يف نظرية االعتامد هي وجود       

لتأثري قدرة هائلة لوسائل االتصال اإلعالمي عىل ا

العاطفي والسلوكي واملعريف لألفراد، ويعتمد ذلك 

عىل كثافة الرسائل اإلعالمية ومتيزها بصياغة أخبارها، 

وهذه القدرة تزداد عند وجود رصاع يف البناء 

االجتامعي أو حتى تغري حتمي، فإنَّ القدرة لوسائل 

 اإلعالم تتعمق ويصبح أثرها أكرب.

هم السلوكية، وكذلك تغري تفكري الناس وأنامط

ويمكن أن ينعكس ذلك عىل املجتمع ووسائل 

االتصال، وهذا يفرس لنا بوضوح العالقة املتبادلة 

الثالثية بني اجلمهور وأنظمة املجتمع ووسائل 

 االتصال، ويعدُّ ذلك من سامت املجتمع احلديث.

كام أنَّ االختالفات بني األفراد تنعكس عىل درجة 

ال، وذلك حسب اختالف اعتامدهم عىل وسائل االتص

أهدافهم وتفكريهم ومصاحلهم، فكل فرد يعتمد عىل 

وسائل االتصال التي حتقق له مصاحله وأهدافه. 

 (.2012 املزاهرة،)

وهذا ما نراه عندما خيتار العديد من الناس صحيفة 

سبق اإللكرتونية يف حل مشكالهتم، خصوًصا إذا 

ألفراد حدث خلل يف أحد أنظمة املجتمع ومل يستطع ا

م يلجؤون  حل مشكلتهم عرب هذا النظام، فإهنَّ

للصحف اإللكرتونية أو أحد مواقع التواصل 

االجتامعي إلثارة الرأي العام، مما ُيعل املتسبب يف 

 حللها. املشكلة أو أحد املسؤولني املعنيني يبادر

كام يمكننا أيًضا االستعانة بنظرية انتشار االبتكارات 

ليتقبل األفراد نرش مشكالهتم يف  ملعرفة ما الذي حصل،

صحيفة سبق اإللكرتونية؛ ليطلع عليها العامة يف حماولة 

هتدف نظرية انتشار االبتكارات  "منهم حللها، حيث 

والتي أسسها روجرز إىل اختبار سلوكيات األفراد جتاه 

وقياس الوقت والدرجة  ،املستجدات التي تطرأ يف بيئتهم

ليكون ظاهرة مألوفة. وقد  ؛رالتي ُيتاجها ذلك االبتكا

كان لنجاح هذه النظرية دور يف تبني كثري من الباحثني هلا 

دراساهتم من أجل التعرف عىل املؤثرات  وتطبيقها يف

التي تتدخل يف قرار املؤسسات واألفراد نحو تبني أو 

 رفض استخدام خمرتع ما.

ه: أية فكرة أو تطبيق ويعرف روجرز االبتكار بأنَّ     

اهرة تطرأ يف املجتمع ومل تكن معروفة من قبل. يف أو ظ

حني يقصد باالنتشار: اإلجراءات والوقت الذي 

ُيتاجه ذلك االبتكار لكي ينترش يف املجتمع باستخدام 

قنوات االتصاالت املختلفة. وحسب هذين التعريفني 

ثمة أربعة عنارص يمكن استخالصها من نظرية  فإنَّ 
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البتكار وقناة االتصال وهي: ا ،انتشار االبتكارات

 .(199:2008)املربز، ."والوقت والنظام االجتامعي

وعليه: فإنَّ صحيفة سبق اإللكرتونية تعدُّ قناة 

االتصال الذي يتجه له األفراد لنرش مشكالهتم 

االجتامعية، وإيصال أصواهتم للمسؤولني، حيث مل 

يكن املجتمع يتقبل فكرة أن يعرف العامة مشكالهتم 

ة أو الوظيفية؛ ولكن بعد انتشار وتوسع حلقة العائلي

من يقومون بنرش مشكالهتم أصبح الناس يتشجعون 

 لفعل ذلك وتكراره، بل وتشجيع اآلخرين للقيام به.

ثمة  تقوم نظرية انتشار االبتكارات عىل أساس أنَّ  "

التي  ،جمموعة من اخلطوات واإلجراءات التسلسلية

جديد يف املجتمع قبل متر عىل الفرد عند ظهور اخرتاع 

أو رفضه. وهذه اإلجراءات  هنحو تبني ،اختاذ القرار

 :Knowledgeاملعرفة  مرحلة هي:

وتظهر عند معرفة الفرد بوجود االبتكار وحماولة 

وكيفية     ه ئرسم تصور واضح حول طبيعته و أجزا

 .(199:2008 )املربز، "تطبيقه

تصف هذه املرحلة بداية نشأة صحيفة سبق 

كرتونية، وبداية نرش األفراد للمشكالت التي اإلل

يواجهوهنا، حيث يراقب املتلقي ما تؤول إليه 

 :Persuasionاالقتناع   "  ثم تأيت مرحلة املشكالت.

وتأيت هذه املرحلة بعد التعرف عىل كيفية عمل 

 إذاالبتكار و خصائصه املرتبطة باهلدف من تطبيقه. 

عدم  االستخدام أوتتشكل هنا قناعة الفرد نحو أمهية 

جدوى تطبيقه بناء عىل جمموعة من التصورات 

 )املربز، .واخلصائص التي سبق ودرسها الفرد

199:2008). 

تصف هذه املرحلة كيفية تعرف الناس عىل الصحيفة 

وأهدافها والفئات املستهدفة بمحتواها، وهل ُيري حل 

 املشكالت التي ُتعرض عربها فعاًل أم ال؟.

 :Decisionالقرار   " ثم تأيت مرحلة

وتأيت هذه املرحلة عندما يتخذ الفرد القرار نحو 

بناًء عىل املعلومات  ،تبني استخدام االبتكار أو رفضه

، )املربز ".التي مجعها عنه يف اخلطوات السابقة

199:2008)  . 

ويف هذه املرحلة يصل الفرد لقناعة بناء عىل 

ين عن املعلومات التي مجعها بنفسه أو من اآلخر

 الصحيفة، ويتخذ قراره بنرش مشكلته عربها أو االمتناع.

 :Implementationالتطبيق "  ثم تأيت مرحلة

وتأيت بعد القناعة بأمهية االبتكار واختاذ القرار     

ليكون  ؛لب لهنحو جدوى تطبيقه للهدف الذي ُج 

 .(199:2008 )املربز، " املموًس  اواقعً 

راد يطبقون قراراهتم وبعد هذه املرحلة نشاهد األف

بنرش مشكالهتم بعد أن اقتنعوا بالوسيلة املستخدمة؛ 

ل ذلك لواقع عرب  إليصال أصواهتم للمسؤولني ويتحوَّ

 نرشها بالصحيفة.

 :Confirmationالتدعيم  " ثم تأيت مرحلة  
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ويظهر عند سعي الفرد لتدعيم قراره بمزيد من 

دة بعد املعلومات سواء للرفض أو التبني. ويظهر عا

التعامل الفعيل مع االبتكار واستخدامه للغرض الذي 

ظهر نتائج االستخدام مدى حتقيقه طبق ألجله، حيث تُ 

لألهداف، عندئذ يثبت الفرد قراره نحو استمرار 

تطبيق االبتكار أو إعادة النظر نحو العودة لألسلوب 

 (.200:2008 )املربز، "التخيل عن االبتكار  ،السابق

من تواجههم املشكالت يف اختاذ  وعليه يستمر

صحيفة سبق اإللكرتونية كوسيلة لعرض مشكالهتم 

االجتامعية رغبة منهم يف حلها بأرسع وقت، أو 

اإلحجام عن ذلك بعد أن يقيس األفراد مدى حتقيق 

أهدافهم، وأيًضا تبنيهم هلذا األسلوب يف حل 

مشكالهتم املستقبلية، وربام تقديم النصيحة لكلِّ من 

ا من توا جهه مشكلة يف اختاذ الوسيلة نفسها؛ ألهنَّ

 الوسائل الناجحة بنظرهم.

 

 مشكلة الدراسة وأهدافها

يف الوقت الذي تتعدد فيه أو تتقلص اخليارات 

والطرق أمام األفراد حللِّ مشكالهتم التي يواجهوهنا، 

م ُياولون اللجوء ألفضل هذه اخليارات أو  فإهنَّ

من الرسعة يف حل  الطرق، معتمدين عىل صفاهتا

املشكلة أو القدرة عىل نرشها عىل أكرب نطاق أو القدرة 

عىل إيصاهلا للجهة املعنية حتى تبادر حللها، وقد لوحظ 

مؤخًرا الدور الذي تقوم فيه الصحف اإللكرتونية يف 

جماالت عدة تطال التأثري بالرأي العام وتشكيل 

التوجهات العامة، وممارسة نوع من الضغوط عىل 

اجلهات األهلية والرسمية حلل املشكالت االجتامعية 

 وغريها من املشكالت، التي تواجه األفراد، إذ أظهرت

دراسة أجراها العالونة عىل النقابيني األردنيني  نتائج

% 47% منهم يشاركون يف مواقع التواصل و 74أنَّ 

% 38ساعات يف استخدامها و  3يمضون أقل من 

% من 84ساعات يومًيا، وأنَّ  5إىل  3يستخدموهنا من 

الرجال يستجيبون للمشاركة يف احلراك اجلامهريي، 

والتي تأيت للمطالبة باإلصالحات الدستورية أواًل ثم 

م  إصالحات سياسية واقتصادية واجتامعية، كام أهنَّ

يرون أنَّ وسائل االتصال عرب اإلنرتنت يمكن االعتامد 

تكوين اآلراء عليها أكثر من الوسائل التقليدية يف 

م  ا ُتقدِّ وحشد اجلامهري ملوقف معني، كام أهنم يرون أهنَّ

معلومات ال تقدمها الوسائل األخرى، مع سهولة 

احلصول عىل املعلومات وإمكانية التفاعل مع 

 (.2012املوضوعات املنشورة.)العالونة،

دت دراسة العتيبي ارتفاع الوعي لدى  كام أكَّ

وقضاء وقت الفراغ  الشباب، حيث مل يعد التعارف

دت  أحد أهم أسباب دخوهلم ملواقع التواصل؛ لكن أكَّ

% من طالب اجلامعات السعودية 75دراسته أنَّ 

يستخدمون اإلنرتنت لتبادل اآلراء ومناقشة القضايا 

االجتامعية والسياسة واالقتصادية، مما دعم لغة احلوار 

وتقبل اآلراء املختلفة ورفع سقف اجلراءة يف طرح 
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شكالت التي يواجهوهنا يف جمتمعهم، للبحث عن امل

  احللول هلا وحماولة عدم حدوثها مستقباًل.

كام أوضحت الدراسة أسباب االعتامد عىل وسائل 

م  د املبحوثون أهنَّ اإلعالم اجلديد وقت األزمات، إذ أكَّ

يعتمدون عليها بسبب النقل احلي لألخبار وتطورات 

الصور واألفالم  األزمات، إضافة إىل مزامنة نرش

اخلاصة بكل حدث مع تطوراته، ومن مكان احلدث 

وحتديث األخبار يف أي وقت، كام تتيح وسائل اإلعالم 

اجلديد إمكانية مشاركة األصدقاء واألهل يف األخبار 

 (.2013وتفاعلهم معها. )العتيبي،

زت هذه الدراسة عىل حتقيق  ومن هذا املنطلق ركَّ

 لنحو اآليت:جمموعة من األهداف، عىل ا

حتديد الفئات التي ختتار صحيفة سبق لعرض  -1

 املشكالت فيها.

التعرف عىل املشكالت التي ُنرشت يف  -2

 صحيفة سبق للمطالبة بحلها.

التعرف عىل الوسائل املرفقة يف عرض  -3

 املشكالت يف صحيفة سبق.

التعرف عىل مدة معاناة أصحاب املشكالت  -4

 املنشورة يف صحيفة سبق قبل نرشها.

عرف عىل الوقت الذي جرى فيه حل الت -5

 املشكالت بعد عرضها يف صحيفة سبق.

التعرف عىل من حل املشكالت التي ُنرشت  -6

 يف صحيفة سبق.

 أمهية الدراسة  

هذه الدراسة إضافة متعمقة يف جمال تعدُّ  -1

حيث تبني دور الصحف  ،الدراسات االجتامعية

 اإللكرتونية يف حل املشكالت االجتامعية.

ال  تركز هذه -2 الدراسة عىل الدور اإلُيايب الفعَّ

 لإلعالم اجلديد متمثاًل بالصحف اإللكرتونية.

إثراء املكتبات العربية بمعلومات عن حجم  -3

الدور الذي تقوم به الصحف اإللكرتونية، وفاعليتها  

 بعض عىل الوقوفيف حل قضايا املجتمع السعودي، و

 ها.في واملؤثرة املهمة والنقاط اجلوانب

النتائج التي تصل إليها الدراسة من  إسهام -4

خالل التوصيات واملقرتحات التي تطرحها يف تطوير 

أداء الصحف اإللكرتونية، وذلك فيام خيصُّ اجلانب 

االجتامعي وتوظيف هذا االستخدام يف حل بعض 

 املشكالت االجتامعية.

 املفاهيم

 :الصحف اإللكرتونية

ماهية هناك جمموعة من التعاريف التي توضح لنا 

ا تعني )الصحف املكتوبة  الصحف اإللكرتونية منها أهنَّ

والتي ُيعاد نسخها عىل اإلنرتنت، وتتميز عن النسخة 

املكتوبة بإمكانية وضع صوت وصورة لألحداث(، 

 (. 7، ص 2005)بوعجيمي،

ا ) نوع إعالمي لوسيلة إعالمية  ويف تعريف آخر أهنَّ

وره يتجسد تتحقق بفكرة النرش اإللكرتوين، الذي بد
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من خالل اإلنرتنت كشبكة معلوماتية وأداة ومصدر 

 (.162، ص 2006للمعلومة(، )بالعاليا،

أوهي )التي توفر املادة املقروءة عىل إحدى شبكات 

اخلدمة الفورية، مستخدمة يف ذلك تقنيات تكنلوجيا 

االتصال يف حتدي للوسائل التقليدية(، )شفيق، 

 (.182، ص 2006

ا الصحف اإل لكرتونية إجرائيا فتعني: صحيفة أمَّ

سبق اإللكرتونية، التي وقع عليها االختيار لسحب 

عينة من املشكالت التي ُتعرض فيها؛ إلجراء الدراسة 

 عليها.

 

 اإللكرتونية سبق صحيفة

 هدفها سعودية حملية إلكرتونية صحيفة "سبق"

 للوطن خدمة ومصداقية، بمهنية احلدث نقل يف السبق

 .(sabq.org ،سبق)واملواطن 

هي  :اإللكرتونية سبق لصحيفة اإلجرائي التعريف

صحيفة إلكرتونية هتتم باألحداث التي تقع داخل 

املجتمع السعودي، وبعض من األحداث اإلقليمية 

والعاملية، وتتوسع يف عرض املشكالت التي تقع يف 

املجتمع السعودي عىل خمتلف أنواعها، سواء أكانت 

ة أم تعليمية أم صحية أم هذه املشكالت اجتامعي

اقتصادية أم سياسية أم رياضية، كام وترتك املجال 

مفتوًحا للقراء سواء أكانوا مشرتكني يف الصحيفة أم 

اًرا للنقاش واحلوار والتفاعل، حتت كل خرب تنرشه  زوَّ

الصحيفة واقرتاح احللول هلا أو حض املسؤولني عن 

ايا هي ما وقوع املشكلة للتدخل إلهنائها. وهذه القض

جرى حتليل مضموهنا بعد سحب عينة منها وتطبيق 

 هذه الدراسة عليها.

 

 املشكالت االجتامعية

ا احلالة االجتامعية التي تعكس انتهاًكا  ف بأهنَّ ) ُتعرَّ

لقيم األفراد أو تعاكس أحكامهم عليها، شاعرين هبا 

ا تشكل مشكلة هلم(،   Fuller,Richardفيحكمون بأهنَّ

C,1956,P.21. 
بمعنى آخر )هي شعور أو إدراك األفراد بأنَّ  

إحدى قيمهم قد انتهكت من قبل البعض فخلقوا 

مشكلة اجتامعية حتتاج إىل حل(، )العمر، 

2008:84   .) 

حدة لعدد كبري من  ا )النظرة املوَّ ف بأهنَّ كام ُتعرَّ

األفراد للظروف التي يعيشوهنا، ويعدوهنا غري 

ا مصدر مشاكلهم مرغوب فيها وُيكمون عليها ب أهنَّ

 .Dressler,David.1969.P.573االجتامعية(

ا حالة تعرب عن عدم استقرار  ويف تعريف آخر ) أهنَّ

أو اضطراب نمط العالئق االجتامعية الذي هيدد 

وجود إحدى قيم املجتمع أو إحدى مؤسساته، جلعلها 

غري مالئمة داخل جمتمعها، األمر الذي يدفع األفراد 

ة استقرار النمط املهدد أو ردع مسببات بمطالبة إعاد

 .H.Martin.1971.P.24اضطرابه(

 



 ...دور الصحف اإللكرتونية يف حلِّ بعض املشكالت االجتامعية:  أسامء قريان العايص الروييل                                                 94

 املشكالت االجتامعية إجرائًيا:

هي املشكالت املعروضة يف صحيفة سبق 

اإللكرتونية التي جرى حلها، وتتنوع من املشكالت 

االجتامعية والصحية والتعليمية، وهي التي جرى 

ن تكون سحب عينها منها بناء عىل معايري ُيب أ

متواجدة يف صياغة املشكلة، مثل: مدة معاناة صاحب 

املشكلة واملدة التي استغرقتها املشكلة بعد عرضها يف 

صحيفة سبق إىل أن جرى حلها واألدوات املستخدمة 

 يف عرض املشكلة من تقارير وصور وغريها.

 املجتمع والعينة:

 االجتامعية املشكالت هي الدراسة جمتمع

 موقع عرب حلها جرى يمية، التيوالتعل والصحية

 حرصت املشكالت بحيث اإللكرتونية، سبق صحيفة

عام  5من شهر  ُوِضعت يف الصحيفة اإللكرتونية التي

 املجال يف هـ1438عام   8هـ إىل شهر1437

 استبعاد وجرى والتعليمي، والصحي االجتامعي

توفري عدة  وينبغي الصحيفة، يف حُتل مل املشكالت التي

املشكلة املطروحة حتى تدخل من ضمن  رشوط يف

من  املشكلة مضمون خالل من يتضح العينة، وهو أن

مقدم الشكوى ومن صاحب املشكلة، وما هو نوع 

املشكلة املنشورة والوسيلة املرفقة مع الشكوى، ومدة 

معناة صاحب الشكوى والوقت الذي استغرقته 

 املشكلة بعد نرشها حتى ُحلَّت، ومن حلها. 

 لدراسةا أداة

هي استبانة لتحليل مضمون املشكالت املعروضة 

يف صحيفة سبق اإللكرتونية، وحتتوي عىل جمموعة من 

العنارص التي جرى رصدها وتوفرها يف املشكلة 

املعروضة، التي تشملها الدراسة وهي: َمْن مقدم 

الشكوى؟ وَمْن صاحب املشكلة؟ وما نوع املشكلة 

الشكوى؟ ومدة معانة املنشورة والوسيلة املرفقة مع 

صاحب الشكوى، والوقت الذي استغرقته املشكلة 

 بعد نرشها حتى ُحلَّت، ومن حلها.

 الدراسة  يف املتبع املنهج

حتليل املضمون، ويستخدم عندما يريد الباحثون  

معرفة حمتوى االتصال أو دراسة لثقافة وتفاعل 

املجتمع، فهو يوصف أحياًنا بأنَّه منهج، ويوصف 

 ا أخرى بأنه أداة.أحيانً 
 

يبني تكرار من أوصل الشكوى لصحيفة سبق  . (1) رقم جدول

 .اإللكرتونية

 النسبة املئوية التكرار مقدم الشكوى

 %23.7 51 صاحب املشكلة

 %39.5 85 أرسة صاحب املشكلة

 %12.5 27 فاعل خري 

 %7.9 17 منسوبو قطاع التعليم

 %9.7 21 أولياء أمور طالب

 %3.2 7 صحةمنسوبو ال

 %3.2 7 منسوبو البلديات

 %100 215 املجموع
  

  النتائج: عرض

يبني تكرار من أوصل الشكوى  (1) رقم جدول

لصحيفة سبق اإللكرتونية،  كام هو موضح يف اجلدول 
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( أنَّ أرسة صاحب املشكلة هي أكثر الفئات التي 1رقم)

تبادر إليصال املشكلة للقنوات اإلعالمية، ملحاولة 

ليط الضوء عليها ثم حلها من قبل املسؤولني، وذلك تس

%، وربام يدل ذلك عىل ارتفاع احلس 39.5بنسبة 

باملسؤولية والتضامن االجتامعي لدى األرس والتعاطف 

والتحرك ملساندة من يقع عليه ظلم يف حماولة لرفع الظلم 

عنه، وردع املعتدي وجاء يف املرتبة الثانية صاحب 

ه املعني بالبحث عن خمرج للمشكلة التي املشكلة ربام؛ ألنَّ 

% ثم فاعل اخلري، وذلك 23.7وقع فيها، وذلك بنسبة 

%، وربام يدل ذلك عىل ارتفاع املسؤولية 12.5بنسبة 

االجتامعية، والتضامن االجتامعي، ثم جاءت بقية 

عة بني منسويب قطاع التعليم وأولياء أمور  النسب موزَّ

الصحة والبلديات، وامللفت هو  الطالب ومنسويب

انخفاض نسبة منسويب الصحة الذين يوصلون 

املشكالت لصحيفة سبق  لتسليط الضوء عليها، عىل 

الرغم من ارتفاع املشكالت اخلاصة بالقطاع الصحي، 

التي جرى نرشها يف الفرتة نفسها يف الصحيفة، وربام يدل 

ظلم ذلك عىل عدم مبادرة منسويب هذا القطاع لرفع ال

 الذي يقع أو ختوفهم ومن ثمَّ اختاذ موقف سلبي.  
 

 جنس املترضرينتوزيع عينة الدراسة حسب  .(2) جدول رقم

 النسبة املئوية% التكرار اجلنس

 %63.25 136 ذكر

 %36.74 79 أنثى

 %100 215 املجموع

         

( فإنَّ أغلب من 2كام هو موضح يف جدول رقم )

وقع عليه، حتى ُيري رفعه ُياول نرش الرضر الذي 

عنه وحل قضيته هم من الذكور، إذ بلغت نسبتهم 

%، وربام يدل ذلك عىل أّن من املقبول 63.25

اجتامعًيا أن يطالب الرجال بحقوقهم ورفع الظلم 

عنهم، كام أنَّه من املقبول أن ُينرش ذلك للرجال بعكس 

النساء الاليت ال يشجعهن املجتمع كثرًيا يف نرش 

هن، ويربط ذلك بالفضيحة والعيب وربام هذا ما مظامل

جعل نسبة النساء الاليت ُنرِشت  قضاياهن ترتاجع 

لثلث القضايا املنشورة يف صحيفة سبق، وذلك بنسبة 

36.74.% 

 

نوع املشكلة التي توزيع عينة الدراسة حسب  .(3) جدول رقم

ت يف صحيفة سبق  .ُنِشر

 النسبة املئوية التكرار نوع املشكلة

 %26 56 اقتصادية

 %33 71 صحية

 %19 41 تعليمية

 %22 47 اجتامعية

 %100 215 املجموع

 

( تتصدر 3) كام هو موضح يف اجلدول رقم

%، وهذه النسبة ملفتة، 33املشكالت الصحية بنسبة 

خصوًصا مع وجود املستشفيات الكربى املنترشة 

خلدمة املواطنني  وباملجان دون مقابل، فال بد من 
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يضاح األمر ومعرفة سبب اجتاه األفراد للصحف است

اإللكرتونية؛ إلُياد عالج أو خمرج للمشكالت 

الصحية التي تواجههم، وجاءت بعدها املشكالت 

% وهذا أيًضا يدعونا 26االقتصادية، وذلك بنسبة 

إلجراء الدراسات التي توضح مدى كفاية احلدِّ األدنى 

، ويكفيهم من الدخل؛ لتوفري حياة كريمة لألفراد

طلب العون من اآلخرين، ثم جاءت املشكالت 

 االجتامعية واملشكالت التعليمة بنسب متفاوتة.

 

الوسائل املرفقة يف توزيع عينة الدراسة حسب  (.4) جدول رقم

 .عرض املشكالت يف صحيفة سبق

 النسبة املئوية التكرار طريقة العرض

 %46.97 101 الصور

 %6.97 15 الفيديو

 %5.11 11 رالتقاري

اجلمع بني أكثر 

 من وسيلة

88 40.93% 

 %100 215 املجموع

 

( فإنَّ أغلب 4كام هو موضح يف جدول رقم )

املشكالت التي ُعِرضت يف صحيفة سبق استخدمت 

الصور كوسيلة إليصال الشكوى، وإيضاح الفكرة 

% ومن ثمَّ جاء اجلمع 46.97للمتلقي، وذلك بنسبة 

فاق صور ومقاطع فيديو بني أكثر من وسيلة كإر

وتقارير لدعم املصداقية، وإيضاح الفكرة ثم جاء 

 بعدها استخدام الفيديو والتقارير بنسب متفاوتة.

 

املدة الزمنية  توزيع عينة الدراسة حسب .(5جدول رقم )

 .للمعاناة قبل عرض املشكلة يف سبق

 النسبة املئوية% التكرار مدة املعاناة

 %29.30 63 من يوم لشهر

أكثر من شهر 

 أشهر 6إىل 

25 11.62% 

أشهر  6أكثر من 

 لسنة

15 6.97% 

أكثر من سنة 

 لسنتني

25 11.62% 

 %40.46 87 أكثر من سنتني

 %100 215 املجموع

 

( فإنَّ أغلب 5كام هو موضح يف جدول رقم )

املشكالت التي ُعرضت يف صحيفة سبق تبني معاناة 

% 40.46بنسبة  أصاحبها ملدة تزيد عن سنتني، وذلك

وهذه مدة طويلة جًدا، وربام بعد فقداهنم األمل بحل 

مشكالهتم جلأوا لصحيفة سبق لعل بعض املسؤولني 

يطلع عىل ذلك فيتحركون حللها، ويليها املشكالت 

التي عانى أصحاهبا ملدة ترتاوح من يوم إىل شهر وذلك 

%، وربام أن أصحاب هذه 29.30بنسبة بلغت 
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وا قدرة الصحف اإللكرتونية عىل املشكالت قد شاهد

إيصال أصواهتم، ومن ثم حل املشكالت التي ُنرشت 

يف هذه الصحف فبادروا لرسعة نرش ما يواجهونه من 

 مشكالت بغية حلها.

 

التي  الزمنية توزيع عينة الدراسة حسب املدة .(6جدول رقم )

 .سبق  بعد عرضها يف املشكلة جرى فيها حل

 النسبة املئوية% رالتكرا مدة حل املشكلة

 %57.20 123 ألسبوعمن يوم 

من أكثر من 

 سبوع إىل شهرأ

55 25.58% 

من أكثر من 

 أشهر 6شهر إىل 

23 10.69% 

 6من أكثر من 

 أشهر إىل سنة

9 4.18% 

 %2.32 5 أكثر من سنة

 %100 215 املجموع

 

( فإنَّ أغلب 6كام هو موضح يف جدول رقم )

صحيفة سبق ُحلَّت يف فرتة املشكالت التي ُعِرضت يف 

%  ويدل 57.20ال تتجاوز األسبوع، وذلك بنسبة 

ذلك عىل القدرة اهلائلة للقنوات اإلعالمية اجلديدة 

 ممثلة بصحيفة سبق، عىل إيصال األصوات للمسؤولني 

 

 توزيع عينة الدراسة حسب من حل املشكلة( 7جدول رقم: )

 بعد عرضها يف صحيفة سبق

النسبة  كرارالت من حل املشكلة

 املئوية%

 %17.20   37 وزارة التعليم

 %5.11 11 نسانإلهيئة حقوق ا

 %20 43 فاعل خري

 %1.86 4 البلدية

 %9.76 21 جهات خريية

 %10.23 22 اإلمارة 

 10.69 23 امللك

 13.95 30 وزارة الصحة

الشؤون مكتب 

بوزارة العمل  االجتامعية

 والتنمية االجتامعية

19 8.83% 

 %2.32 5 الدفاع املدين

 %100 215 املجموع

 

ومن ثمَّ حلها، وربام أنَّ بعض اجلهات ال تتحرك لرفع 

مظامل منسوبيها أو املنتفعني من خدماهتا إال بعد 

حدوث ضجة إعالمية فيسارعون خوًفا من حماسبة 

املسؤولني األعىل منهم، ويليها املشكالت التي ُحلَّت 

شهر وذلك بنسبة خالل فرتة من أسبوع إىل 

%، أي أنَّ أغلب املشكالت ومهام كانت مدة 25.58
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املعاناة منها جرى حلها بعد عرضها بصحيفة سبق 

% 82.78خالل فرتة من يوم لشهر، وذلك بنسبة 

وهذا ُيعلنا نتساءل عن أداء اجلهات املختلفة يف 

ا ترتك مظامل الناس حتى ُتثري ضجة  املجتمع وكيف أهنَّ

فتبادر حللها خوًفا من تسليط الضوء إعالمية حوهلا 

 عىل مساوئهم وتقصريهم.

( فإنَّ أغلب 7كام هو موضح يف جدول رقم )و

%، وربام 20املشكالت قد حلها فاعل خري وذلك بنسبة 

يدل ذلك عىل ارتفاع حس املسؤولية املجتمعية وحبَّ 

عمل اخلري يف املجتمع، ومن ثمَّ تأيت وزارة التعليم حلل 

ا 17.20ذلك بنسبة بلغت املشكالت و %، ربام ألهنَّ

ختصها، ولو أنَّ وزارة التعليم حتركت عند حدوث 

املشكلة وقبل نرشها يف صحيفة سبق لكان أفضل 

ألدائها وأعىل يف تقييمها، هذا إذا كانت املشكلة قد 

مرت يف الوزارة قبل أن ُتنرش يف سبق ويليها وزارة 

لك واإلمارة % ويليها امل13.95الصحة، وذلك بنسبة 

%، وربام يكون هذا مؤرش عىل 10.69بنسب متقاربة 

ضعف أداء بعض اجلهات يف املجتمع حتى تضطر 

اإلمارة وامللك للتدخل حلل املشكلة، وهذا يدعونا 

 إلعادة النظر يف إجراءات مؤسسات املجتمع وقوانينها.

 

 مناقشة النتائج

سعت هذه الدراسة لتحقيق جمموعة من األهداف، 

 كاآليت:وهي 

حتديد الفئات التي ختتار صحيفة سبق لعرض  أواًل:

املشكالت فيها وقد اتضح أنَّ أرسة صاحب املشكلة 

هي أكثر الفئات التي تبادر إليصال املشكلة للقنوات 

اإلعالمية ملحاولة تسليط الضوء عليها، ثم حلها من 

% وجاء يف املرتبة 39.5قبل املسؤولني وذلك بنسبة 

املشكلة ربام؛ ألنَّه املعني بالبحث عن  الثانية صاحب

% ثم 23.7خمرج للمشكلة التي وقع فيها وذلك بنسبة 

%، وربام يدل ذلك عىل 12.5فاعل اخلري وذلك بنسبة 

 ارتفاع املسؤولية االجتامعية والتضامن االجتامعي.

وتبني أيًضا أنَّ أغلب من ُياول نرش الرضر الذي 

ل قضيته هم من وقع عليه حتى ُيري رفعه عنه وح

ا النساء 63.25الذكور، إذ بلغت نسبتهم  %،  أمَّ

فترتاجع نسبتهن لثلث القضايا املنشورة يف صحيفة 

 %.36.74سبق، وذلك بنسبة 

وربام هذا ما فرسته نظرية االعتامد عىل وسائل 

اإلعالم، إذ ذكرت أنَّ األفراد خيتلفون يف درجة اعتامدهم 

اختالف مصاحلهم عىل وسائل اإلعالم، وذلك حسب 

وأهدافهم وتفكريهم، فاألرسة التي ترى أحد أفرادها 

يعاين من مشكلة ربام تكون أكثر شجاعة وإقدام من 

صاحب املشكلة نفسه، فيبادر أحد أفرادها إليصال 

املشكلة لصحيفة سبق اإللكرتونية بغية حلها، واألمر 

ينطبق عىل الذكور من حيث أنَّ الظروف مواتية هلم يف 

معاتنا العربية لنرش شكواهم ومظاملهم دون لوم جمت

اجتامعي، وذلك أكثر من النساء التي يرغب منهم 
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املجتمع عدم اإلفصاح عن أرسارهن للعلن مهام كانت 

الرتباط اسم املرأة هبيبة ومكانة األرسة بأكملها، فكل 

فرد يعتمد عىل وسائل االتصال التي حتقق له مصاحله 

 (.2012 املزاهرة،)وأهدافه. 

ا نظرية انتشار االبتكارات يمكن أن تصف وأيًض 

لكرتونية إلوتفسري ملاذا خيتار األفراد صحيفة سبق ا ،لنا

حيث يمكن تطبيق هذه  ،كوسيلة لعرض مشكالهتم

النظرية لوصف ما الذي ُيدث ليصل الناس ملرحلة 

 إذ ،لكرتونية حلل مشكالهتمإلاستخدام صحيفة سبق ا

انية عرض مشكالهتم عرب مكإيبدأ الناس بمعرفة 

وكيفية  )مرحلة املعرفة(، لكرتونيةإلصحيفة سبق ا

هذا العرض قد يساعد يف حل مشكالهتم  وأنَّ  ،ذلك

 بالفكرة.  (االقتناع)تأيت مرحلة ثم 

وبعد هذه املرحلة تفسري ملاذا يعرض الناس      

بعد وصوهلم  لكرتونيةإلمشكالهتم عرب صحيفة سبق ا

م تعرفوا عىل الفكرة و طريقة ألهنَّ  ملرحلة )القرار(؛

 جرىمن املشكالت التي  اتنفيذها وشاهدوا عددً 

لكرتونية إلحلها بعد عرضها يف صحيفة سبق ا

ثم اختذوا  ،فوصلوا ملرحلة اإلقناع بعرض مشكالهتم

يف هذه  وذلك بعرضها فعاًل  ،القرار بتطبيق هذه الفكرة

ه ن نتنبأ بأنَّ كام يمكننا أ ، وهي مرحلة )التطبيق(املواقع

ها حلُّ  جرىكلام ارتفع عدد املشكالت االجتامعية التي 

ا لذلك عدد لكرتونية سريتفع تبعً إلعرب صحيفة سبق ا

بوصفها أداة لعرض  ،املقتنعني بفاعلية هذه الصحيفة

وذلك بعد أن يتفاعل  ،وحل املشكالت االجتامعية

مما ُيعل املسؤولني يتحركون  ،الناس مع املشكلة

 .حللها

التعرف عىل املشكالت التي ُنرشت يف  -ثانًيا

صحيفة سبق للمطالبة بحلها، حيث تتصدر 

% وجاءت بعدها 33املشكالت الصحية بنسبة 

% ثم جاءت 26املشكالت االقتصادية، وذلك بنسبة 

املشكالت االجتامعية واملشكالت التعليمة بنسب 

 سبق متفاوتة، وربام يدل اعتامد األفراد عىل صحيفة

حلل مشكالهتم الصحية وغريها، من  لكرتونيةاإل

املشكالت لوجود رصاع يف البناء هلذه املؤسسات التي 

م هذه اخلدمات، مما أدَّى لوجود ثغرة ُيصل من  تقدِّ

خالهلا التقصري يف اخلدمات املقدمة، خصوًصا أنَّ نسبة 

املشكالت الصحية ملفتة يف ظل وجود مستشفيات 

تقدم خدماهتا لألفراد حكومية جمهزة بالكامل، و

باملجان، وأيًضا ارتفاع نسبة املشكالت االقتصادية، مما 

ُيعلنا نطالب بالرتكيز عىل الدراسات التي حتدد مدى 

كفاية احلد األدنى من دخل األفراد لتوفري حياة كريمة 

هلم دون اللجوء لوسائل اإلعالم لعرض مشكالهتم، 

دمات هذه الثغرات يف املؤسسات التي تقدم اخل

جعلت األفراد يعتمدون عىل وسائل اإلعالم إليصال 

شكواهم وجعل وسائل اإلعالم يف ظل وجود تقصري 

يف أداء املؤسسات اخلدمية تنشط ويزدهر دورها، وهذا 

ما تفرسه نظرية االعتامد عىل وسائل اإلعالم، حيث 
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توضح أنَّ القدرة التأثريية لوسائل اإلعالم تزداد عند 

لبناء االجتامعي، فوسائل اإلعالم وجود رصاع يف ا

عند حدوث أي تغيري يف املجتمع أو رصاع أو حتى 

تطور تنشط يف أخبارها، وتصبح مكاًنا يلجأ إليه 

األفراد إليصال أصواهتم ووجهات نظرهم، وهذا أمر 

طبيعي وفًقا لنظرية االتصال اإلعالمي؛ ولكن من غري 

م إليصال الطبيعي أن يعتمد األفراد عىل وسائل اإلعال

شكواهم عىل الرغم من وجود القنوات األساسية يف 

كل مؤسسات الدولة حلل املشكالت دون إيصاهلا 

لإلعالم، وهناك تدرج قانوين لكل شكوى فإذا أصبح 

الناس يرتكون الطريقة القانونية والتدرج يف الشكوى 

حتى تصل ألعىل مسؤول يف املؤسسة التي حصلت 

سائل اإلعالم حلل فيها املشكلة ويلجؤون لو

مشكالهتم، فهذا يدل عىل وجود خلل كبري، خصوًصا 

إذا كانت الشكوى مل تصل ألعىل مسؤول يف القطاع 

 الذي حصلت فيه.

التعرف عىل الوسائل املرفقة يف عرض  -ثالًثا

أغلب املشكالت التي  املشكالت يف صحيفة سبق.

ُعِرضت يف صحيفة سبق استخدمت الصور كوسيلة 

شكوى وإيضاح الفكرة للمتلقي، وذلك إليصال ال

%، ومن ثمَّ جاء اجلمع بني أكثر من 46.97بنسبة 

وسيلة كإرفاق صور ومقاطع فيديو وتقارير لدعم 

املصداقية وإيضاح الفكرة، ثم جاء بعدها استخدام 

الفيديو والتقارير بنسب متفاوتة، وربام اختيار األفراد 

عاطف أكرب لوسائل إيضاحية أو تأثريية جاء لكسب ت

عدد من املشاهدين، وذلك لتحريك الرأي العام 

وتشكيل ضغط عىل من تسبَّب باملشكلة؛ ليتحرك 

وُيلها وهذا ما تفرسه نظرية االعتامد عىل وسائل 

االتصال اإلعالمي، حيث تصف القدرة اهلائلة هلذه 

الوسائل عىل التأثري العاطفي واملعريف لألفراد 

ئل اإلعالمية، واحلرص عىل واعتامدها عىل كثافة الرسا

التميز يف صياغة األخبار، وهذه النتيجة تدل عىل قدرة 

صحيفة سبق اإللكرتونية عىل حل املشكالت، بغض 

النظر عن ماهية الوسيلة املستخدمة، فمن استخدم 

وسيلة واحدة ُحلَّت مشكالهتم بنسبة أكرب من الذين 

 استخدموا وسيلتني، وهذا إن دل عىل يشء فهو يدل

عىل أنَّ جمرد النرش يف صحيفة سبق اإللكرتونية من 

شأنه حتريك الرأي العام وحتريك املسؤولني حلل 

مشكالت األفراد ورفع الظلم عنهم، سواء جرى 

 استخدام وسيلة إيضاحية أو أكثر. 

التعرف عىل مدة معاناة أصحاب املشكالت -رابًعا

إنَّ أغلب  املنشورة يف صحيفة سبق قبل نرشها.

شكالت التي ُعرضت يف صحيفة سبق أن عانى امل

%، 40.46أصاحبها ملدة تزيد عن سنتني وذلك بنسبة 

وربام بعد أن شاهد أصحاب املشكالت القدرة اهلائلة 

لوسائل االتصال اإلعالمي يف تشكيل ضغط، عىل من 

تسبَّبوا يف املشكالت حللها  تشجعوا عىل الرغم من 

سلوها لصحيفة طول مدة معاناهتم من املشكلة وأر
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سبق لنرشها، وجاءت بعدها املشكالت التي عانى 

أصحاهبا مدة ترتاوح من يوم إىل شهر، وذلك بنسبة 

%، وهذا ما تفرسه لنا نظرية االعتامد عىل 29.30

وسائل اإلعالم، حيث تذكر لنا أن تغري تفكري الناس 

وأنامطهم السلوكية، يمكن أن ينعكس عىل املجتمع 

هذا يوضح لنا العالقة املتبادلة ووسائل االتصال و

الثالثية بني اجلمهور وأنظمة املجتمع ووسائل 

 االتصال، ويعدُّ ذلك من سامت املجتمع احلديث

، إذ دخلت وسائل االتصال كأحد (2012 املزاهرة،)

أهم مقومات الضغط عىل املسؤولني حتى يقوموا 

بمهامهم عىل أكمل وجه ومن يقرص منهم، ويتسبب 

النظام االجتامعي أو يتسبب بمشكلة ألحد بخلل  يف 

األفراد فإنَّ وسائل االتصال تشكل له هتديًدا حقيقيًا 

فيام لو جرى نرش تقصريه أو إمهاله أو ظلمه لألفراد، 

وأصبح املسؤولون يف القطاعات املختلفة يف الدول 

يتهيبون اإلعالم ويراجعون سلوكياهتم خوًفا أن يقوم 

 ما يدل عىل تقصريهم أو من وقع عليه الظلم بنرش

جتنيهم، مما يشكل خطًرا حقيقًيا عىل مكانتهم عىل 

 املستوى الوظيفي أو االجتامعي.

 

التعرف عىل الوقت الذي جرى فيه حل  -خامًسا

إنَّ أغلب  املشكالت بعد عرضها يف صحيفة سبق.

املشكالت التي ُعرِضت يف صحيفة سبق جرى حلها 

، وذلك بنسبة خالل فرتة ال تتجاوز األسبوع

%، ويليها املشكالت التي جرى حلها خالل 57.20

فرتة من أسبوع إىل شهر وذلك بنسبة بلغت 

%، أي إنَّ أغلب املشكالت ومهام كانت مدة 25.58

املعاناة منها، ومهام كانت الوسيلة اإليضاحية أو 

التأثريية التي رافقت نرش املشكلة من صور ومقاطع 

ت بعد عرضها بصحيفة سبق فيديو وتقارير، فقد ُحلَّ 

%، 82.78خالل فرتة من يوم لشهر وذلك بنسبة 

 سبق وهذا مؤرش مهم جًدا عىل قدرة صحيفة

عىل إحداث التأثري وتبادله بني األطراف  اإللكرتونية،

املختلفة من األفراد مروًرا بوسائل االتصال اإلعالمي 

وانتهاء باملؤسسات والبنى االجتامعية، ويدل ذلك عىل 

لقدرة اهلائلة للقنوات اإلعالمية اجلديدة ممثلة ا

بصحيفة سبق عىل إيصال األصوات للمسؤولني، ومن 

ثمَّ حلها وربام أنَّ بعض اجلهات ال تتحرك لرفع مظامل 

منسوبيها أو املنتفعني من خدماهتا إال بعد حدوث 

ضجة إعالمية فيسارعون خوًفا من حماسبة املسؤولني 

دته نظرية االعتامد عىل وسائل  األعىل رتبة،  وهذا ما أكَّ

اإلعالم، حيث وضحت لنا العالقة املتبادلة الثالثية 

بني اجلمهور وأنظمة املجتمع ووسائل االتصال، ويعدُّ 

ذلك من سامت املجتمع احلديث، وهذا ُيعلنا نتساءل 

عن أداء اجلهات املختلفة يف املجتمع وكيف أهنا ترتك 

ضجة إعالمية حوهلا،  مظامل الناس حتى جتري إثارة

فتبادر حللها خوًفا من تسليط الضوء عىل مساوئهم 

. فاملشكالت التي كان (2012 املزاهرة،) وتقصريهم.
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يعاين منها األفراد لفرتات طويلة ليس بسبب نقص 

املوارد وال بسبب عدم أحقية األفراد هبذه اخلدمات، 

بل بسبب تقاعس من يقدم هذه اخلدمات وهتاوهنم يف 

ق الناس، حيث إنَّه بمجرد نرش املشكلة يف وسائل حقو

االتصال اإلعالمي جرى تذليل العقبات كافة التي 

 كانت تعرقل حل املشكلة.

التعرف عىل من حل املشكالت التي سادًسا: 

إنَّ أغلب املشكالت قد حلها  ُنرشت يف صحيفة سبق.

%، وربام يدل ذلك عىل 20فاعل خري وذلك بنسبة 

سؤولية املجتمعية، وحب عمل اخلري يف ارتفاع حس امل

املجتمع وربام يدل عىل القدرة اهلائلة لوسائل االتصال 

اإلعالمي ممثاًل بصحيفة سبق عىل التأثري العاطفي 

دته نظرية االعتامد عىل  والسلوكي لألفراد، وهذا ما أكَّ

إنَّ الفكرة األساسية يف نظرية  وسائل اإلعالم، حيث

ة هائلة لوسائل االتصال االعتامد هي وجود قدر

اإلعالمي عىل التأثري العاطفي لألفراد والسلوكي 

، ومن َثمَّ تأيت وزارة (2012 املزاهرة،)وكذلك املعريف

%، ربام 17.20التعليم حلال املشكالت وذلك بنسبة 

ا ختصها ولو أن وزارة التعليم حتركت عند حدوث  ألهنَّ

ضل املشكلة وقبل نرشها يف صحيفة سبق لكان أف

ألدائها، وأعىل يف تقييمها هذا إذا كانت املشكلة قد 

مرت يف الوزارة قبل أن ُتنرش يف سبق، ويليها وزارة 

%، ويليها امللك واإلمارة 13.95الصحة وذلك بنسبة 

%، وربام يكون هذا مؤرش عىل 10.69بنسب متقاربة 

ضعف أداء بعض اجلهات يف املجتمع، حتى تضطر 

حلل املشكلة، وهذا يدعونا  اإلمارة وامللك للتدخل

إلعادة النظر يف إجراءات مؤسسات املجتمع 

وقوانينها، حيث إنَّ منع الناس من حقوقهم أو 

االعتداء عليهم من قبل املسؤولني يف مؤسسات 

املجتمع من شأنه عرقلة التنمية والتطور، ولو كانت 

هناك قوانني واضحة وحمددة ملا اضطرت اإلمارة أو 

 حلل املشكلة. امللك للتدخل

 

 التوصيات

االستثامر املعريف يف وسائل االتصال  -1

اإلعالمي مهم جًدا لبناء األجيال، حيث اتضحت 

 القدرة اهلائلة هلذه الوسائل يف التغيري والتأثري.

إجراء دراسات ملعرفة أوجه اخللل والقصور،  -2

حيث ترتفع نسبة املشكالت الصحية املنشورة يف 

ممثاًل بصحيفة سبق، عىل  وسائل االتصال اإلعالمي

الرغم من  وجود املستشفيات احلكومية التي ختدم 

 األفراد باملجان.

اجراء دراسات ملعرفة مدى كفاية احلد األدنى  -3

من األجور لتوفري حياة كريمة لألفراد تغنيهم عن 

 االستجداء عرب وسائل االتصال اإلعالمي.

التأكيد عىل دور هيئة حقوق اإلنسان بصفتها  -4

هة املسؤولة عن مراقبة عمل مؤسسات الدولة، وأنَّ اجل

أي شخص يتعرض للظلم ُتتخذ يف حقه إجراءات 
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رؤية مستقبلية لتطوير آليات املامرسة العامة املتقدمة لتفعيل التدريب امليداين 

 لطالب اخلدمة االجتامعية 

 فاتن حممد عامر عبد احلافض **؛    اجلوهرة بنت سعود آل سعود *   

اسات بقسم الدر ،املشاركأستاذ اخلدمة االجتامعية   **  ؛ املساعدأستاذ اخلدمة االجتامعية   *

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

 

 ـ(ه8/7/1439يف  للنرش وقبل  ،هـ4/3/1439)قدم  للنرش يف  

 

 .رؤية مستقبلية،  املامرسة العامة،  اخلدمة االجتامعية، التدريب امليداين:  املفتاحية الكلامت

البحث لوضع رؤية مستقبلية لتطوير آليات املامرسة العامة املتقدمة يف اخلدمة هيدف هذا البحث: ملخص

ويشكل التدريب امليداين جزء حموري مهم يف   االجتامعية؛ لتفعيل التدريب امليداين لطالب اخلدمة االجتامعية.

وجيب أن يتمتع  ياة الواقعية.عملية تعليم اخلدمة االجتامعية، حيث تتكامل املعارف املهنية واملهارات والقيم مع احل

املامرس العام من خالل التدريب امليداين ببعض املهارات التي متكنه من القيام بأدواره املهنية، التي يتطلبها برنامج 

التدخل املهني بكفاءة. األمر الذي يتطلب تطبيق املامرسة العامة، والتأكيد عىل الدور الذي تؤدِّيه مهارات املامرسة 

تتعامل املامرسة العامة املتقدمة مع خمتلف األنساق مثل:    يف حتقيق ذلك بواسطة املجاالت املتعددة.العامة 

املجتمعات(، مستخدمني إطاًرا نظرًيا يتيح هلم الفرص الختيار ما يناسب من -اجلامعات-األرسة-)األفراد

معات العربية يف حاجة ماسة إىل ولذلك فاملجت أساليب وإسرتاتيجية التدخل مع مشكالت ومستويات األنساق.

مثل هذه االجتاهات احلديثة، التي تتعامل مع مشكالتنا االجتامعية املعقدة التي تتطلب اجتاه يتعامل مع مثل هذه 

املشكالت بدرجة من الشمولية، تتناسب مع طبيعة هذه املشكالت وتعدد أبعادها. ومن ثمَّ تعدُّ املامرسة العامة من 

ا تقدم منظوًرا بواسطته يرى املامرس العام موقف املامرسة بوجه عام، أفضل االجتاهات  للتعامل معها، نظًرا ألَّنَّ

ويستخدم نظريات تركز عىل التفاعل بني األنساق، أي تفاعل بني الشخص والبيئة، ويوفر معرفة واسعة وأساس 

 .ة املستفيدينمهاري متنوع بحيث يصبح املامرس قادًرا عيل اختيار األسلوب املالئم خلدم
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Abstract: The current study aims at achieving a major goal of represent a future vision on creating 
policies and mechanisms for general social work practice with a view to empower social work field 
instruction. Field instruction is considered central to social work training programs, with much time 
and finances being spent by departments to provide field instruction opportunities to prepare students 
for the reality of social work. Through general social work practice, a generalist social work 
practitioner should be equipped with some skills that empower them to optimally play their 
professional roles required for the professional social work intervention program. Affirming the role 
of general social work practice in achieving this in different aspects, this, therefore, calls for the 
application of general social work practice. Advanced general social practice deals with all patterns 
(individuals, family, groups, societies) using a theoretical framework that gives them the opportunity 
to opt for suitable methods and intervention strategies with issues and levels of patterns. Therefore, 
Arab societies are in bad need for such modern trends that deal with our complicated social issues that 
call for a methodology to comprehensively deal with the same symmetrical to the nature of the issue 
and its multiple dimensions. Consequently, general social practice is the best way to deal with them 
as it provides a perspective through which the generalist social practitioner can generally foresee the 
practice situation, use theories that highlight the interaction between patterns, i.e. the interaction 
between an individual and the environment, that provide broad knowledge and varied professional 
basis that makes the generalist social practitioner able to opt for the appropriate way to serve 
customers.  
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 املقدمـــة

اخلدمة االجتامعية مهنة إنسانية تركز عىل حترير 

الطاقات البرشية لألفراد؛ للوصول ألقىص طاقة ممكنة 

ا تؤكد  لدهيم ومسامهتهم الفعالة يف املجتمع، كام أَّنَّ

عىل القوى االجتامعية لتحقيق التغري يف املجتمع 

واألنظمة االجتامعية والسياسة االجتامعية، التي 

 لتوفري الفرص املناسبة لألفراد.تتحول 

وحتى تتمكن مهنة اخلدمة االجتامعية من حتقيق 

ا ترتكز يف املامرسة املهنية فإَّنَّ  رسالتها.أهدافها وأداء 

املنظورات العلمية يف  أحدثعىل  كافة أنشطتهابللقيام 

 االجتامعية.ممارسة اخلدمة 

واخلدمة االجتامعية كمهنة تعتمد عىل املعرفة 

 ،ية واملهارة يف التعامل مع الوحدات اإلنسانيةالعلم

من أجل إعادة وزيادة قدراهتم عىل أداء وظائفهم 

أشكال باالجتامعية يف مجيع املجاالت ودعم احلياة 

 .كافة النمو

ولذلك هيدف التدريب امليداين إىل مساعدة 

الطالب عىل ترمجة األسلوب النظري من فهم التنوع 

واستخدام  ،وعة من الناساإلنساين والفئات املتن

التفكري النقدي واملهارات املهنية إىل أسلوب تطبيقي 

وربط اخلربات املبارشة يف تدريبه امليداين عىل ما 

بام  ،حصل عليه من استيعاب أكاديمي للمفاهيم

ي إىل معاونة الطالب عىل تكامل اخلربة املهنية يؤدِّ 

 هلم.

 جلأ من احلالية الدراسة فكرة جاءت هنا ومن

 ،آليات املامرسة العامة لتطوير مستقبلية رؤية صياغة

 االجتامعيةاملتقدمة يف التدريب امليداين لطالب اخلدمة 

 
 مدخل الدراسة

 مشكلة الدراسة :واًل أ

املامرسة العامة يف اخلدمة االجتامعية من  تعدُّ 

اخلدمة االجتامعية  االجتاهات احلديثة واملتقدمة يف مهنة

تزويد  هيدف هذا االجتاه إىل إذ، العامل ىمستو عىل

والباحثني يف اخلدمة االجتامعية بمجموعة  الدارسني

التعامل  ىلالتي هتدف إ ،من املهارات واملعارف والقيم

مع املشكالت االجتامعية املعارصة بمنظور شمويل 

ا من مستوى بدءً  كافة يتضمن أنساق العمالء

الفرد التي تشمل ) ،Micro Level الوحدات الصغرى

 Mezzo ىالوحدات الوسط ىثم مستو ،واألرسة(

Level، )وانتهاء  ،التي تشمل )اجلامعة الصغرية

التي تشمل )املنظمة  ،Macro Levelبالوحدات الكربى

 واملجتمع(.

ويتفق الكثري ممن كتبوا يف اخلدمة االجتامعية عىل 

بناء اخلدمة االجتامعية يرتكز عىل ثالثة أركان  أنَّ 

والبناء   body of knowledgeالبناء النظري رئيسة هي: 

 body ofوالبناء املهاري   body of valuesالقيمي 

skills وهذه األركان الثالثة جتعل الفجوة يف ،

 :مها ،اخلدمة االجتامعية تتصل بركيزتني أساسيتني
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: 2017)الربيثن، التعليم النظري واملامرسة العملية

107). 

مليداين لطالب اخلدمة التدريب ا دُّ ولذلك يع  

االجتامعية أمهية كربى يف اإلعداد العميل واملهني 

الذي يساعد يف إكسابه املهارات  ،للمامرس العام

وهيدف برنامج  ،املختلفة لتكوين الشخصية املهنية

تزويد الطالب بالتعليم  تعليم اخلدمة االجتامعية إىل

 ،والتدريب الذي يمكنهم من العمل كمامرس عام

من خالل االلتزام بتحقيق العدالة االجتامعية  وذلك

ه مهنة يف ضوء املبادئ والقيم واألخالقيات التي توجِّ 

تعليم طالب اخلدمة االجتامعية  إنَّ  اخلدمة االجتامعية.

وكذلك إكساهبم املهارات املهنية من  ،املعارف املهنية

يف غاية األمهية يف إعداد أخصائيني  دُّ األمور التي تع

 عيني قادرين عىل العمل املهني بكفاءة وفعالية.اجتام

اإلعداد املهني عملية تعليمية تستهدف تكوين  يعدُّ 

الشخصية املهنية للطالب عن طريق تزويدهم 

التي تكسبهم املعارف  ،باملتطلبات النظرية والعملية

واخلربات واملهارات والسامت الشخصية واملهنية 

ا ألحدث قً وف ،الالزمة كأخصائيني اجتامعيني

التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل ومتطلباته 

 وإكساهبم االجتاهات السليمة.

ولذلك هيدف التدريب امليداين إىل مساعدة 

الطالب عىل ترمجة األسلوب النظري من فهم التنوع 

واستخدام  ،اإلنساين والفئات املتنوعة من الناس

ب تطبيقي التفكري النقدي واملهارات املهنية إىل أسلو

وربط اخلربات املبارشة يف تدريبه امليداين عىل ما حصل 

ي إىل بام يؤدِّ  ،عليه من استيعاب أكاديمي للمفاهيم

 معاونة الطالب عىل تكامل اخلربة املهنية هلم.

الدراسة  حتديد مشكلةم يمكن عىل ما تقدَّ  وبناءً 

 :اآليتاحلالية يف التساؤل 

يات املامرسة العامة ما الرؤية املستقبلية لتطوير آل

التدريب امليداين  االجتامعية؛ لتفعيلاملتقدمة يف اخلدمة 

  االجتامعية؟لطالب اخلدمة 

  ا: أمهية الدراسةثانيً 

 اعلمي   امة تطورً املامرسة العامة املتقد  تعدُّ  -1

التي تتواكب مع  ،ملهنة اخلدمة االجتامعية اوتطبيقي  

تي تتطلب ال ،مشكالت العرص ومتطلباته املعقدة

 عليها.تدريب طالب اخلدمة االجتامعية 

ا تتيح ا تطوري  املامرسة العامة متثل اجتاهً  إنَّ  -2

أدوات ونظريات  االجتامعي استخداملألخصائي 

مما تتطلب التدريب امليداين لطالب اخلدمة  ،وأساليب

 .االجتامعية عليها

الة لطالب التدريب امليداين الوسيلة الفعَّ  يعدُّ  -3

الكتساب مهارة العمل امليداين من  ؛الجتامعيةاخلدمة ا

 خالل تطبيق املعلومات النظرية يف الواقع العميل.

ا يف الوصول تفيد معطيات هذه الدراسة نظريً  -4

 ،اإلطار النظري يالتي قد تثر ،إىل بعض اخلربات

رؤية مستقبلية لتطوير آليات املامرسة العامة  إضافة إىل
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لتفعيل التدريب امليداين  ؛يةاملتقدمة يف اخلدمة االجتامع

 لطالب اخلدمة االجتامعية.

حد أالتدريب امليداين يف اخلدمة االجتامعية يعدُّ   -5

 ،املداخل لتنمية املوارد البرشية لطالب اخلدمة االجتامعية

م ملواجهة االحتياجات التدريبية، الذي جيب أن يصمِّ 

 لكي يكتسب التدريب الفاعلية املنشودة يتحتم أن يسبق

وهذا يتطلب استخدام آليات  ،بنشاط علمي هادف

 سرتاتيجيات املامرسة العامة املتقدمة.إو

 : أهداف الدراسةثالًثا

 عام   استهدفت الدراسة البحثية الراهنة حتقيق هدف  

رؤية مستقبلية لتطوير آليات املامرسة  وضعل يف متثَّ  رئيس  

دريب لتفعيل الت ؛العامة املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية

ولتحقيق هذا اهلدف  امليداين لطالب اخلدمة االجتامعية.

 وهي:  ،دت جمموعة من األهداف الفرعيةالعام حتدَّ 

احلاجة للمامرسة العامة التعرف عىل مدى  -1

املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية لطالب اخلدمة 

 .االجتامعية يف التدريب امليداين

التوجهات األساس النظري والتعرف عىل  -2

التي اهتمت بالتدريب امليداين لطالب اخلدمة  ،ثيةالبح

 االجتامعية.

التوجهات األساس النظري و التعرف عىل -3

التي اهتمت باملامرسة العامة املتقدمة يف  ،البحثية

 اخلدمة االجتامعية.

مة يف آليات املامرسة العامة املتقدِّ التعرف عىل  -4

اخلدمة االجتامعية لطالب اخلدمة االجتامعية يف 

 .تدريب امليداينال

 : تساؤالت الدراسةرابًعا

تسعى الدراسة الراهنة لإلجابة عىل عدد من 

 :اآليتالتساؤالت لتناول قضيتها البحثية تتحدد يف 

ما مدى احلاجة للمامرسة العامة املتقدمة يف  -1

اخلدمة االجتامعية لطالب اخلدمة االجتامعية يف 

 التدريب امليداين؟

 ،هات البحثيةالتوجاألساس النظري وما  -2

التي اهتمت بالتدريب امليداين لطالب اخلدمة 

 ؟االجتامعية

 ،التوجهات البحثيةاألساس النظري و ما -3

التي اهتمت باملامرسة العامة املتقدمة يف اخلدمة 

 ؟االجتامعية

ما آليات املامرسة العامة املتقدمة يف اخلدمة  -4

االجتامعية لطالب اخلدمة االجتامعية يف التدريب 

 يف ضوء الرؤية املستقبلية؟ دايناملي

 :مفاهيم الدراسة :اخامًس 

 :مفهوم الرؤية املستقبلية -1

جيايب ملستقبل إلكام تشري الرؤية إيل السيناريو ا  

لتعني  ؛اا بطريقة أكثر حتديدً مرغوب وتعرف أحيانً 

ا إدراكه كمستقبل املستقبل املرغوب الذي يمكن أيًض 

يا العريضة والشاملة ا جمموعة من النواممكن. كام أَّنَّ 

 .( 33: 2010خوجة، (وتفكر مجيعها يف املستقبل. 
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ومفهوم الرؤية املستقبلية يف ضوء الدراسة الراهنة   

سرتاتيجيات واألفكار املقرتحة لتطوير إليشري إيل ا

 ؛آليات املامرسة العامة املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية

 جتامعية.لتفعيل التدريب امليداين لطالب اخلدمة اال

 :مفهوم اآلليات -2

 حتقيق يف تستخدم التي والتكتيكات الوسائل هي  

 وهي ،حمددة وفق اختصاصات حمددة أهداف

 بناء الطريقة تستخدمها أن يمكن التي الفنية األساليب

) إمام،  متلكها. التي العملية واملامرسة عيل األدبيات

2007 :1256 ). 

 الدراسة يف اآلليات بمفهوم الباحثتان وتقصد

 أو ،والنظريات واملهارات واألدوات الوسائل :الراهنة

النظري للمامرسة العامة  اإلطار من املستمدة املداخل

لتفعيل التدريب امليداين  ،املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية

 لطالب اخلدمة االجتامعية.

 :مفهوم املامرسة العامة املتقدمة -3

ميل لالفرتاضات تعني التطبيق الع Practiceاملامرسة   

وهي طريقة امتحان صحة أو خطأ تلك ، النظرية

واملامرسة هي املقياس السليم ملا هو ممكن  ،االفرتاضات

 (.323: 1993وملا هو مستحيل )بدوي، 

املامرسة العامة التطبيق االنتقائي لألساس  يكام تعن

 ،املعريف والقيم املهنية واملهارات عىل نطاق واسع

 ن خالل:لتحقيق التغيري م

 العمل بفاعلية داخل البناء التنظيمي. -1

 القيام بالعديد من األدوار املهنية. -2

تطبيق مهارات التفكري النقدي لعملية التغيري  -3

 .Karenk, H., 2001: 2) ( املخطط

 :اآليت باملامرسة العامة املتقدمةتان وتقصد الباحث

العمق والتخصص بحيث خيتار املامرس أو  -1

 ،رسة العامة مشكلة اجتامعية معينةص يف املاماملتخصِّ 

جمموعة من السكان أو فئة سكانية أو ص فيها يتخصَّ 

 من جماالت أو خيتار جمااًل  معينة يف العمل معها،

 لعمله يف مرحلة الدراسات املامرسة ليكون جمااًل 

  ويف هذه الدراسة جمال التدريب امليداين. ،العليا

بيق أفضل تستخدم قاعدة املعرفة االنتقائية لتط -2

وكيف  ،توليفة من نامذج التدخل املهني يف املامرسة

يطور املعارف واملهارات واإلجراءات التي ترتبط 

سرتاتيجيات تدخله بجانب إو ،بتقديره للموقف

تطبيقه للعنارص املشرتكة للمامرسة العامة من معارف 

 . ومهارات وقيم

تعمل املامرسة املهنية عىل مجيع مستويات  -3

ون الرتكيز عىل تطبيق طريقة معينة من طرق املامرسة د

 اخلدمة االجتامعية.

ذلك من خالل تطبيق املامرس العام  جيري -4

للمبادئ والقيم واملهارات املهنية ملهنة اخلدمة 

 االجتامعية.

 مفهوم التدريب امليداين: -1

هو نشاط خمطط هيدف إىل تزويد األفراد    
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التي  ،بمجموعة من املعارف واملعلومات واملهارات

)عبد  إىل زيادة معدالت األداء يف العمل. يتؤدِّ 

 .(323:2001وآخرون،  الوهاب،

 ومما سبق نستخلص التعريف اإلجرائي للتدريب:

يستهدف تزويد املتدرب واملتدربة من طالب اخلدمة 

 ،االجتامعية باملعارف واملهارات واالجتاهات

 ؛تقدمةسرتاتيجيات املستمدة من املامرسة العامة املإلوا

وحيقق  ،أفضل بدرجةلتتحول إىل خربة عملية متارس 

لتحديد املهام  ؛جزئية اعامة وأهدافً  االتدريب أهدافً 

 التدريبية.

  سرتاتيجية املنهجية للدراسة إلا: اسادًس 

للدراسة املنهجية سرتاتيجية إلا ترى الباحثتان أنَّ 

 الراهنة تتمثل فيام ييل:

لراهنة من الدراسة ا : تعدُّ نوع الدراسة -1

هتدف الدراسة لصياغة  إذالدراسات املكتبية التنبؤية، 

رؤية مستقبلية لتطوير آليات املامرسة العامة املتقدمة يف 

لتفعيل التدريب امليداين لطالب   ؛اخلدمة االجتامعية

اخلدمة االجتامعية من خالل االطالع عىل بعض 

ه لت إليوكذلك ما توصَّ  ،الكتابات واألدبيات النظرية

نتائج الدراسات املهتمة بالتدريب امليداين لطالب 

الدراسات املهتمة  إضافة إىل ،اخلدمة االجتامعية

لياته آباملامرسة العامة املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية و

 مع طالب التدريب امليداين.  

 

 

 : منهج الدراسة -2

من املناهج التي تعتمد  :املنهج االستنباطي -

من املناهج  دُّ وتع ،ستتناجيالاعيل التفكري املنطقي 

وذلك من  ،املناسبة لنوع وأهداف الدراسة الراهنة

استنتاجات منطقية متعلقة  خالل التوصل إىل

لتطوير آليات  ؛باجلوانب املرتبطة بالرؤية املستقبلية

لتفعيل و ،املامرسة العامة املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية

 تامعية.التدريب امليداين لطالب اخلدمة االج

استقراء  هيدف إىل املنهج االستقرائي: -

املامرسة العامة املتقدمة يف بالكتابات النظرية املتعلقة 

واالستفادة  ،اخلدمة االجتامعية والدراسات السابقة

  .منها يف تناول مشكلة البحث

 الدراسات السابقة:  -

املحور األول: الدراسات والبحوث السابقة التي 

 عامة واملتقدمة:تناولت املامرسة ال

املامرسة  دت الدراسات والبحوث عىل أنَّ أكَّ 

اجتاه تطبيقي ملامرسة اخلدمة االجتامعية  دُّ تع ،العامة

يعتمد عىل إطار نظري يتضمن العديد من النظريات 

 ،العلمية املستمدة من العلوم اإلنسانية واالجتامعية

وبعض اجتاهات املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية؛ 

ا للعمل فهي متثل لألخصائيني االجتامعيني إطارً  ذال

من خالله توفري الكثري من األساليب  جيري ،املهني

حيث  ،املهنية والفنية التي تستخدم يف خطوات منظمة

ا من يقوم األخصائي االجتامعي باختيار ما يراه مناسبً 
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 ؛هذه األساليب دون التقيد باجتاه معني أو نظرية حمددة

 وفيام ،األنساق التي يتعامل معها ألوضاع اولكن وفقً 

 احلرص: ال املثال سبيل عىل الدراسات عرض هذه ييل

دت عيل التي أكَّ  ،(1999دراسة )عبد املجيد، -

 للتخفيف ،كفاءة وفعالية استخدام اجتاه املامرسة العامة

من مشكالت املدرسة، من خالل  عىل الطالب

التي تتفق مع استخدام بعض األساليب املهنية والفنية 

 طبيعة املشكالت.

عىل أمهية  ،(2000أشارت )البدري، -

عند  ،استخدام اجتاه املامرسة العامة للخدمة االجتامعية

 ،التعامل مع املشكالت االجتامعية لألطفال

 وخصوًصا مشكلة العنف.

دت الدراسة أكَّ  ،(2005دراسة )عبد املجيد، -

ثري من من انتشار املامرسة العامة يف ك -عىل الرغم-

 ،دول العامل املتقدمة يف جمال ممارسة اخلدمة االجتامعية

وكتقدمة يف  ،بحيث اختذت هذه الدول خطوات كبرية

خر مل تواكب اخلدمة آله عىل اجلانب انَّ فإهذا اإلطار 

االجتامعية يف مرص والدول العربية األخرى.وقد 

جمموعة من املعوقات اإلدارية والفنية  ل إىلتوصَّ 

 . والتغيري

املامرسة  أنَّ  ،(2006دت دراسة )إمام،أكَّ  -

العامة تأخذ اهتامم أكرب من األخصائيني االجتامعيني 

ملواجهة املشكالت التي  ،عن ممارسة الطرق التقليدية

 يعاين منها الطالب داخل املدرسة.

وقد هدفت  ،(2006دراسة )بركات، -

الدراسة إىل التعرف عىل سياسة املدرسة والطرق 

للكشف عىل الطلبة  ؛التي تعتمد عليها واألساليب

ودور  ،املتفوقني والتعرف عىل احتياجاهتم ومشكالهتم

والتوصل إىل  ،األخصائي االجتامعي املدريس يف ذلك

تصور مقرتح لدور األخصائي االجتامعي يف رعاية 

 الطلبة الفائقني.

وجود عالقة إجيابية  ،(2009دراسة )نوفل، -

خدام املامرسة العامة ذات داللة إحصائية بني است

املتقدمــة فــي اخلدمة االجتامعية وزيادة األداء 

 .رس النزاعات الزواجيةأألبناء  ،االجتامعي

أثبتت صحة  ،(2010دراسة )عبدالنبي، -

اه فروض الدراسة صحة الفرض للدراسة ومؤدَّ 

)توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني بعض املتغريات 

ورأهيم يف مستوى  ،ولنيؤالشخصية واالجتامعية للمس

اإلساءة التي يتعرض هلا الطفل العامل يف املجال 

وعىل أمهية املامرسة العامة املتقدمة يف  ،الزراعي

 عىل مواجهة األطفال العاملني باملجال الزراعي

 مستوى مرتفع من اإلساءة.

دت الدراسة عىل أكَّ  ،(2011دراسة )صبيح، -

ملواجهة  ،ش هبنتحرَّ وجود عدم وعي لدى الفتيات املم 

سلوك التحرش عىل الوجه الصحيح، األمر الذي 

د عىل أمهية توجيه الفتاة اجلامعية بحقوقها يؤكِّ 

وأساليب مواجهة أي سلوك  ،وواجباهتا داخل اجلامعة



 113                         (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  3ع  ،30مجملة اآلداب، 

وقد  مشني يمكن أن تتعرض إليه داخل اجلامعة،

للتدخل املهني مع  ؛وضعت الباحثة تصور مقرتح

منظور املامرسة العامة ا من املتحرش هبن جنسيً 

 املتقدمة.

أوضحت الدراسة  ،(2011دراسة )حمروس، -

عىل أمهية وضع برنامج التدخل املهني لتحقيق الدمج 

االجتامعي للمسنني من منظور املامرسة العامة 

 فروض.ال تلك وقد أثبتت الدراسة صحة ،املتقدمة

 ،إىلتوصلت الدراسة  ،(2011دراسة )الربيع 

 ة:يات الدراسالعديد من التوصي

جيب عىل املؤسسات االجتامعية تغيري براجمها  -1

بحيث  ،وخططها وهياكلها اإلدارية والتنظيمية

 تتمشى مع فلسفة املامرسة العامة للخدمة االجتامعية.

عالقة بني تطبيق معايري االعتامد وجود  ينبغي  -2

األكاديمي ألي مؤسسة اجتامعية وبني مدى تطبيقها 

هذا  نَّ إ إذامة للخدمة االجتامعية، ألسلوب املامرسة الع

 األسلوب يرتبط أكثر بأسلوب اجلودة املهنية الشاملة.

الرتكيز عىل مهارات التفكري النقدي  وجوب  -3

قدرته عىل اإلملام بمجموعة من ل ،للمامرس العام

 املعارف االنتقائية.

لت الدراسة توصَّ  ،(2011دراسة )إبراهيم، -

لمامرسة العامة يف اخلدمة نجاح الربنامج التدريبي ل إىل

لتنمية املهارات القيادية جتربة يف التدريب  ؛االجتامعية

  ."امليداين باملعهد العايل للخدمة االجتامعية بقنا

 نتائج أشارت ،(2011الغنى، عبد) دراسة -

 املتعلقة ،التدريبية االحتياجات ترتيب أنَّ  إىل الدراسة

 يف االجتامعية للخدمة العامة املامرسة عمليات بتطبيق

 األخصائيني نظر وجه من ،املدريس املجال

  .املدريس باملجال العاملني االجتامعيني

لت الدراسة توصَّ  ،(2012دراسة )قنديل، -

وضع تصور مقرتح لدور اخلدمة االجتامعية يف  إىل

اخلدمة االجتامعية  عىل اعتبار أنَّ  ،املرحلة االنتقالية

تستطيع أن  ،علميةبأساليبها ومداخلها ونامذجها ال

ختفف من اآلثار واملشكالت النامجة عن الربيع العريب، 

ويمكنها مساعدة فئات املجتمع عىل تقبل التغيري 

 احلادث وتوجيهه للمصالح املجتمعية.

 نتائج توصلت ،(2012سعد،) دراسة -

 منظور من مقرتح مستقبيل تصور وضع إىل الدراسة

 وتنمية لتحقيق ،االجتامعية للخدمة العامة املامرسة

 .اجلامعي الشباب لدى االجتامعي السالم

 إىل الدراسة توصلت ،(2013توفيق،) دراسة -

 عىل احلفاظ يف الرشطة لرجال املجتمع مشاركة أمهية

 وأنَّ  ،املرصي املجتمع يف الشعبيني القادة وأمهية األمن

 من مقرتح برنامج ووضع ،املجتمع يف اكبريً  اتأثريً  هلم

 الستثارة االجتامعية للخدمة العامة ةاملامرس منظور

 الرشطة يف بالتطوع للمشاركة اجلامعي الشباب

 .املجتمعية
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 من املحور هذا عىل وتعقيب حتليلية رؤية 

 :السابقة الدراسات

 املحور هذا يف السابقة الدراسات وحتليل باستقراء

 ييل: ما استخالص يمكن

 سبيل عىل السابقة الدراسات وتنوع تعدد  -1

تناولت وضع تصور مستقبيل  التي ،احلرص ال ثالامل

 ،مقرتح من منظور املامرسة العامة للخدمة االجتامعية

(، 2012)سعد،و (،2011دراسة )حمروس، :مثل

)عبد  و(،2012)قنديل،و(، 2013)توفيق،و

(. بام يدل عىل أمهية تطبيق املامرسة 2011الغنى،

 العامة يف املجاالت املتعددة.

أمهية اجتاه املامرسة  أظهرت الدراسات -2

ه يساعد عىل التعامل مع املشكالت كوحدة ألنَّ  ؛العامة

د التعامل مع حيث يؤكِّ  ،واحدة مهام تعددت أسباهبا

ه يزودنا بأساس نظري نَّ أ إىل إضافة. كافة األنساق

يسمح باستخدام النظريات وخطوات التدخل املهني 

جهه من خالل حتديد األنساق التي يتعامل معها ملوا

 املشكلة.

تعدد نامذج املامرسة املهنية يف اخلدمة  -3

االجتامعية لكي تتالءم مع طبيعة املتغريات احلديثة يف 

يتطلب ذلك إخضاع هذه النامذج للتجريب  ،املجتمع

امليداين من خالل طالب التدريب امليداين يف اخلدمة 

االجتامعية كنموذج احلياة وحل املشكلة ونظرية 

 األنساق. 

 املامرسة استخدمت التي لدراساتا قلة -4

 التي ،والدراسات االجتامعية اخلدمة يف املتقدمة العامة

 بغرض املتقدمة العامة املامرسة استخدام إيل أشارت

 ،املتقدمة العامة املامرسة منظور من مقرتح تصور وضع

 .(2000البدري،)  دراسة مثل

 املامرسة فعالية السابقة الدراسات أوضحت -5

 إيل املهني والتدخل العالجية النامذج خالل من العامة

 من العديد يف املشكالت حدة وختفيف عالج

 جيب ولذلك واملعاقني املسنني، مثل املجاالت

 .أوسع نطاق عىل املتقدمة العامة املامرسة من االستفادة

 يف السابقة الدراسات من االستفادة جرى -6

 املامرسة آليات واستخالص استنتاج يف املحور هذا

 عىل الرتكيز مع ،االجتامعية اخلدمة يف املتقدمة العامة

 هنَّ أ إال  امليداين التدريب يف االجتامعية اخلدمة طالب

اخلدمة  يف الدراسات من املزيد إىل حاجة يف مازلنا

 العامة للمامرسة العميل التطبيق تتناولاالجتامعية 

 املتعددة املجاالت يف اعمقً  أكثر بدرجة املتقدمة

 .الفردية شكالتوامل

 

 املحور الثاين

 ات السابقة والبحوث التي تناولتـــالدراس

 التدريب امليداين 

 ،(Joann R.& Goutham, M., 2000)دراسة  -

أشارت برضورة الكشف عن تأثري تكنولوجيا 

برامج  نَّ أو ،املعلومات عىل ممارسة اخلدمة االجتامعية
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 التعليم والتدريب جيب أن تعتمد عىل مؤمترات

ن يكون الربنامج الدرايس عرب أو ،الكمبيوتر للتعليم

ن تطبق برامج الشبكات أو ،التليفزيون التفاعيل

وإعداد نرشات  ،والتواصل يف مؤسسات التدريب

 ترتبط بتكنولوجيا اخلدمات اإلنسانية. 

عىل تأثري القيادة عىل  ،(Willey G., 2000)دراسة  -

ذلك عند  والنظر يف ،املهارات االجتامعية للطالب

لتدعيم القيادة لدى الطالب باالحرتام  ؛تطوير املناهج

والسالمة داخل املؤسسة التعليمية والكفاءة 

وإشباع احلاجات االجتامعية والنفسية  ،االجتامعية

فر للطالب دورات يف منهج اتتو أنكام جيب  ،للطالب

 ،والذي يسهم يف تطوير املهارات االجتامعية ،القيادة

دته الدراسة املقارنة بني الطالب املشاركني كَّ ما أ   وهذا

 يف دورة القيادة.

 إىل أنَّ  ،(2000دت دراسة )خليل،كام أكَّ  -

حمتوى تعليم اخلدمة االجتامعية حيتاج إىل إحداث تغيري 

وتطوير لكي يتناسب مع متطلبات ومستقبل املامرسة 

يف  ،يف جماالت الرعاية االجتامعية والتنمية يف مرص

ا ر يف جوانبه الثالثة: املعريف، واملهاري، الوقت احل

حيتاج لتطوير وتغيري ليتناسب مع  ، الذيوالقيمي

املتغريات االجتامعية التي يمر هبا املجتمع املرصي يف 

 الوقت احلا ر. 

 ،(2001لت دراسة )فرماوي،توصَّ  يف حني -

 ،اإلعداد األكاديمي لطالب اخلدمة االجتامعية إىل أنَّ 

ى إىل انخفاض م االجتامعي أدَّ املنظ وخصوًصا

ورضاهم الوظيفي يف بعض  ،مستوى األداء املهني هلم

مستوى جودة  يمظهرجماالت املامرسة املهنية، وهو ما 

 متدين للمنظم االجتامعي.

أشارت إيل  ،(Barbara J. Daley: 2001)دراسة  -

ا إيل  رورة أن يسري التعليم والتدريب املستمر جنبً 

االرتقاء  جيرياملهنية حتى  مع املامرسة ،جنب

 باملهارات املهنية ومستوى تقديم اخلدمة للعمالء.

 ،أشارت إىل أنَّ Jean, W. Lios, W:. 2002)دراسة  -

سهم يف زيادة الرتكيز عىل التعاون التدريب املستمر يم 

لتلبية االحتياجات املتنامية  ؛املرشك بني املنظامت

امرسة عن وجيب االبتعاد يف جماالت امل ،واملعقدة

والرتكيز عىل منهجية  ،منهجية التدريب التقليدية

 التدريب التعاوين املتعدد. 

وجود  أشارت إىل ،(2003دراسة )حجازي، -

ارتباط قوي بني أمهية التدريب عىل مهارات العمل 

وما يتضمنه من القدرة عىل االتصال اجليد  اإلفريقي،

ى وحسن إدارة الوقت والتعاون بني األعضاء ومستو

ه نَّ أ وهذا يشري إىل ،األداء االجتامعي للشباب اجلامعي

تيحت الفرصة للطالب عيل التدريب عىل هذه كلام أم 

ا عىل تنمية  قويً املهارات كلام كان ذلك عاماًل 

شخصياهتم وإكساهبم الثقة والقدرة عىل تنمية 

وهذا حيفزهم عىل املشاركة يف األنشطة التي  ،جمتمعهم

 ف تغيريه وتنميته. تستهدف املجتمع هبد
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 ,Mayads 2004يف حني أشارت دراسة ) -

Nazmeen et. Al).،  إىل  رورة االهتامم املتجدد بالبناء

ا املعريف للمهنة مسايرة للمتغريات املتجددة علميً 

 ا من خالل التدريب امليداين للطالب. وعامليً 

استهدفت  ،(2004دراسة )عبد العزيز، -

الفعلية لألخصائيني حتديد االحتياجات التدريبية 

مع مجاعات  ،االجتامعيني املامرسني لدورهم املهني

املسنني داخل أندية املسنني، للوصول إىل برنامج 

تدريبي لزيادة كفاءة وفعالية األخصائيني االجتامعيني 

للتخفيف  ؛العاملني مع مجاعات املسنني بأندية املسنني

أعضاء تلك  لدىمن حدة املشكالت االجتامعية 

 جلامعات.ا

 Michigan Federation For Children Andدراسة  -

Families 2005))،  استهدفت الدراسة تقدير االحتياجات

مديري ومرشيف برامج خدمات الرعاية  ىالتدريبية لد

 األرسية بوالية ميتشجان، وكانت من أهم نتائجها أنَّ 

االحتياجات التدريبية تركزت يف اجلوانب اآلتية 

خصية، العالقات واالتصاالت، اإلدارة الش"

 ."املحاسبية، مهنية العمل، املهام، الرعاية الذاتية

 ،((Institute for Social Research ,2005دراسة  -

 ىحاولت الدراسة حتديد االحتياجات التدريبية لد

لعمل املادة  ؛مقدمي ومسوقي خدمات الدعم األرسي

التعليمية للتدريب، وحتديد األدوات واألساليب 

 املعنية يف التدريب.

اهتمت بالتعرف  ،(2005دراسة )صالح، -

عىل طبيعة وواقع املامرسة املهنية بمدارس املجتمع 

العامين، وحتديد االحتياجات التدريبية لألخصائيني 

االجتامعيني بمدارس التعليم األسايس باملجتمع 

 .العامين

التي استهدفت  ،(2005دراسة )عبد الرمحن، -

ض الدورات التدريبية يف املجال الدراسة تقويم بع

املدريس للتعرف عىل املشكالت التي يصعب عىل 

األخصائيني االجتامعيني عالجها، وحتديد معوقات 

تطور الدورات لتالفيها، ثم وضع تصميم لدورة 

تدريبية متطورة تتضمن االحتياجات الفعلية والنظرية 

ة لألخصائيني االجتامعيني املرتبطة بمامرس ؛والعملية

 .خدمة الفرد يف املجال املدريس

، (Constance Barlow and others, 2006) دراسة -

 امليداين التدريب معوقات أهم أنَّ  الدراسة أكدت

 امليداين، بأمهية التدريب الطالب اقتناع عدم يف تتمثل

 وجود عدم ، إضافة إىلهلم كاف   توجيه وجود وعدم

 وعدم ،ةالتدريبي العملية عىل املرشفني لدى خربة

 التدريس هيئة وعضو الطالب بني تنسيق وجود

 املؤسسة. ومرشف

 2006Annin Gethin & Edwingدراسة ) -

Deakin)،  اهتمت بتقدير االحتياجات التدريبية

للعاملني بمجال الصحة العقلية باملجلس التنسيقي 

للصحة العقلية بأسرتاليا، وكانت من أهم نتائجها 
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التي من أمهها  ،وقاتمن املع ةالتوصل إىل جمموع

غياب بعض القائمني باإلدارة، موضوعات التدريب 

غري جيدة، غياب بعض القائمني بالتدريب، عدم 

 االستفادة من الوقت الضائع.

 أهم أنَّ  إىل تتوصل ،(2007أشتية، (دراسة -

 يمكن امليداين التدريب تواجه التي الصعوبات

 ،التدريب مرتبطة بمؤسسات صعوبات إىل تقسيمها

 الطالب استيعاب عىل املؤسسات قدرة عدم يف وتتمثل

 ملرشفني.لدى االطالب  أعداد وكثرة

حاولت التعرف عىل  ،(2007خضري،)دراسة  -

الدور املهني الواقعي ألخصائي العمل مع اجلامعات 

لوقايتهم من التدخني واملخدرات، والتعرف  ،املدرسية

يف عىل املعوقات التي تواجه األخصائي االجتامعي 

 العمل مع اجلامعات املدرسية.

استهدفت حتديد  ،(2008دراسة )عليق، -

االحتياجات التدريبية ملرشيف اإلسكان )الذكور 

باملدن اجلامعية، ومن أهم نتائجها الوصول  ،واإلناث(

إىل مؤرشات ختطيطية تساعد عىل وضع خطة تدريبية 

ي إىل إشباع االحتياجات التدريبية تؤدِّ  ،متكاملة

 اإلسكان الطاليب باملدن اجلامعية. ملرشيف

ركزت الدراسة عىل  ،(2008دراسة )حييى، -

الواقع املهاري لطالب الدراسات العليا يف حاجة  أنَّ 

املهارات املتقدمة يف التعامل مع  وخصوًصا ،إيل تطوير

ا تفتقد احلاالت الفردية يف املجال التدريبي. وذلك ألَّنَّ 

عية املتعمقة هلذه مراعاة اجلوانب النفسية واالجتام

 احلاالت.

ركزت عىل  ،wuest, Leslie Grace: 2009)دراسة ) -

تعليم اخلدمة االجتامعية يعتمد عىل  أنَّ  يفالتوجيه 

وبناء عىل فهم  ،تدريب الطالب عىل احرتام الناس

جمموعة واسعة من الثقافات ونظم القيم ووجهات 

و بام يف ذلك املعتقدات الدينية أ ،النظر املختلفة

الروحية. وتقديم الدعم للتدريب عىل الروحانية يف 

 املناهج الدراسية بام يساعد من حتسني املامرسة املهنية. 

سعى الباحث إىل  ،(2010دراسة )سويدان، -

 التعرف عىل كيفية إكساب طالب اخلدمة قياًم 

ومهارات املامرسة من خالل التدريب امليداين، وقد 

هناك عالقة بني  بأنَّ  خلص الباحث إىل إثبات فرضيته

 ،استخدام أساليب التدريب باملشاركة واملناقشات

وحتقيق النمو املهني لطالب اخلدمة االجتامعية. وقد 

خلص من نتائجه إىل  رورة أن يعرب التدريب عن 

لنوعية املعارف  ،حاجة فعلية ناجتة عن تقدير دقيق

واملعلومات واملهارات الالزمة لصقل شخصية 

تؤكد الباحث  ل هلاه النتيجة التي توصَّ وهذ ،الطالب

 عىل أمهية الدراسة احلالية.

 إىل أنَّ  ،(2010لت دراسة )العواودة،كام توصَّ  -

لدى طلبة اخلدمة االجتامعية قناعة بدور التدريب يف 

ولكن مل يستطيعوا تطبيق  ؛تطوير معارفهم ومهاراهتم

يبية عدم وجود أدلة تدر النظريات أثناء التدريب، كام أنَّ 
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لت صعوبة يف استفادهتم من عملية التدريب، ومن شكَّ 

مؤسسات التدريب تعد  لت هلا أنَّ النتائج التي توصَّ 

 للطلبة يف اكتساب خربات التدريب  امعيقً 

 أشارت إيل أنَّ  ،(Grenwelgc, C. 2010)دراسة  -

مما  ،للتدريب األثر االجيايب عىل القدرات الذاتية

اعد عىل تنمية القدرة عىل يمكنهم من تنفيذ برامج تس

دت عىل  رورة أن يكون تركيز وأكَّ  ،اختاذ القرار

 البحوث املستقبلية عىل تكرار النتائج احلالية للدراسة.

 (Orit Nottmn and Roni Berger, 2011)دراسة  -

 امليداين، التدريب معوقات حتديد الدراسة استهدفت

 عدم هي أهم املعوقات أن إىل الدراسة لتتوصَّ  وقد

 ،التدريس هيئة وأعضاء الطالب لدى دافعية وجود

 ،امليداين التدريب الدراسية بعملية املناهج اهتامم وعدم

 ، العميل والتطبيق النظرية املناهج بني فجوة ووجود

 يسرتشد للتدريب واضحة وجود نامذج لعدم إضافة

 التدريس. هيئة وأعضاء الطالب هبا

قد و ،(2011هناك كذلك دراسة )صالح، -

لكرتوين إلاالجتاه نحو التدريب ا ل الباحث إىل أنَّ توصَّ 

هناك احلاجة ملزيد من تدعيم  متوسط القوة، وأنَّ 

لكرتوين املتزامن وغري إلاالجتاه نحو فوائد التدريب ا

ا املتزامن. وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية أَّنَّ 

 تسعى إىل تبني اجتاهات حديث لزيادة فعالية التدريب

مما يتاح من تقنيات ووسائل  ،من خالل االستفادة

 لتدعيم عملية التدريب امليداين.

لت من توصَّ  ،(2011دراسة )خملوف، -

وضع خطة شاملة لعملية تم دراستها إىل أمهية أن 

التدريب امليداين، وإعداد ورش عمل ولقاءات مع 

والتعاون مع ممثيل مؤسسات املجتمع  ،مرشيف التدريب

رف عىل توقعاهتم من طلبة التدريب للتع ؛املحيل

امليداين. وتتفق هذه التوصية مع ما انطلقت منه 

ا ستسعى للتعرف عىل إَّنَّ حيث  ،الدراسة احلالية

 ،احتياجات اجلهات التدريبية من معارف ومهارات

جيب أن يتمتع هبا طالب اخلدمة االجتامعية يف مرحلة 

 التدريب امليداين.

م الباحث صمَّ  ،(2011دراسة )جاللة، -

ا عىل أحد النظم التعليمية معتمدً  اتدريبيً  ابرناجمً 

وهو نظام التقويم الرتبوي الشامل هبدف  ،احلديثة

 30وقد طبق الربنامج عىل  ،حتسني العملية التدريبية

هناك عالقة بني تطبيق نظام  الباحث أنَّ وجد و ،مفردة

التقويم الرتبوي الشامل وحتسني معارف ومهارات 

تدريب يف مهنة اخلدمة االجتامعية. وتتفق طالب ال

 ؛هذه الدراسة مع الدراسة احلالية من حيث سعيها

لتوظيف معارف حديثة لتحسني واقع التدريب 

 لطالب اخلدمة االجتامعية. 

 لتتوصَّ  ،(2012دراسة )رضوان وامحد، -

 عىل القدرة هي عدم ،أهم املعوقات أنَّ  إىل الدراسة

 التوجيه لعملية التقبل دمعوالنظرية  املعارف تطبيق

 مسبقة خطة حتديد عدموواملؤسيس  األكاديمي
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 مرشيف مشاركةو .بتنفيذها وااللتزام امليداين للتدريب

 عدمو ،التقييم عملية يف الكلية مرشيف مع املدارس

 امليداين. التدريب خطة وضع يف املرشف مشاركة

 

 يتضح حتليلية بنظرة السابقة الدراسات باستقراء*

 :ييل ما

 اآليت عىل السابقة الدراسات ركزت: 

لت بعض الدراسات السابقة إىل توصَّ  -1

الوصول إىل برامج تدريبية إلشباع االحتياجات 

 ىالتدريبية لألخصائيني االجتامعيني العاملني، وأخر

تتضمن االحتياجات الفعلية والنظرية املرتبطة 

 بمامرسة خدمة الفرد يف املجال املدريس، وزيادة كفاءة

وفعالية األخصائيني االجتامعيني العاملني مع مجاعات 

مي ومسوقي املسنني، وتقديم املهارات الوظيفية ملقدِّ 

دراسة  :خدمات الدعم األرسي مثل

 (.2011)إبراهيم،، (2010)سويدان،

زت بعض الدراسات السابقة عىل حتديد ركَّ  -2

لتفعيل دور املرشدة الطالبية يف  ؛االحتياجات التدريبية

دارس، ومدير التدريب، ومديري ومرشيف برامج امل

خدمات الرعاية األرسية، ومرشيف اإلسكان الطاليب 

باملدن اجلامعية، واألخصائيني االجتامعيني العاملني 

بمراكز الشباب، ومديري املدارس األساسية، 

 ،(2010والعاملني بوزارة الكهرباء، )أبو هرجه،

 .(2008)عليق،و

 

معوقات  نَّ أقة أوضحت الدراسات الساب -3

 تطبيق عىل القدرة عدم إىلالتدريب امليداين ترجع 

 التوجيه لعملية التقبل وعدم ،النظرية املعارف

 مسبقة خطة حتديد واملؤسيس وعدم األكاديمي

بتنفيذها.مثل دراسة  وااللتزام امليداين للتدريب

 ،(2011)خملوف، .(2012محد،أ)رضوان و

  (Orit Nottmn and Roni Berger, 2011)  2010 )العواودة،

(.مما يؤكد عىل أمهية األعداد اجليد 2007أشتية،

 لطالب اخلدمة االجتامعية.

أمهية أن  إىلأشارت الدراسات السابقة   -4

وضع خطة شاملة لعملية التدريب امليداين، وإعداد تم 

والتعاون  ،ورش عمل ولقاءات مع مرشيف التدريب

عرف عىل مع ممثيل مؤسسات املجتمع املحيل للت

وكذلك أمهية  ،توقعاهتم من طلبة التدريب امليداين

 ،(2011دراسة )خملوف، :مثل ،لكرتوينإلالتدريب ا

 (.2011)صالح،و

 متطلبات هناك أنَّ  السابقة الدراسات نتبيَّ  -5

ملامرسة عمليات املامرسة العامة للخدمة  مهمة

وعمليات املامرسة العامة  ،عام بوجهاالجتامعية 

يف التدريب  خاص بوجهدمة االجتامعية املتقدمة للخ

 ،(2005)صالح،و ،(2011امليداين )جاللة،

وذلك  ،(2011)إبراهيم،و ،(2009)رمضان،و

هبدف زيادة كفاءة األخصائيني االجتامعيني 

 باملؤسسات.
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 اجليد اإلعداد  رورة عىل الدراسات دتأكَّ  -6

اهتامم  و رورة امليداين التدريب قبل للطالب

 امليداين للتدريب خطة بوضع ،يميةالتعل املؤسسات

 الطالب ومرشف بني عالقة وجود أمهية عىل والتأكيد

 يف احلديثة األساليب باستخدام واالهتامم، املؤسسة

 (.2011)صالح، ) كاإلنرتنت. اإلرشاف

 ال امليداين التدريب أنَّ  إىل الدراسات لتتوصَّ  -7

وأهم  ،االجتامعيني األخصائيني إعداد يف يسهم

 يف تتمثل ،امليداين التدريب تواجه التي تاملشكال

يف  النقص والتطبيق النظرية بني فجوة وجود

 وجود لعدم إضافة ،الصاحلة التدريب مؤسسات

خطة  وجود وعدم للتقييم، وحمددة واضحة معايري

 (امليداين. مثل دراسة للتدريب ومعلنة معتمدة

 .(2003عبداهلل،

تعليم  حمتوى دت الدراسات إىل أنَّ كام أكَّ  -8

 ؛اخلدمة االجتامعية حيتاج إىل إحداث تغيري وتطوير

لكي يتناسب مع متطلبات ومستقبل املامرسة يف 

جماالت الرعاية االجتامعية والتنمية يف مرص يف الوقت 

 (.2000مثل دراسة )خليل، ،احلا ر

الواقع املهاري  ركزت الدراسات عىل أنَّ  -9

 ال سيام ،تطوير إىللطالب الدراسات العليا يف حاجة 

املهارات املتقدمة يف التعامل مع احلاالت الفردية يف 

ا تفتقد مراعاة اجلوانب املجال التدريبي. وذلك ألَّنَّ 

النفسية واالجتامعية املتعمقة هلذه احلاالت مثل دراسة 

هذا ، و(Sanders, Scott Gregory: 2006)   ،(2008)حييى،

 يوضح مدى أمهية موضوع الدراسة احلالية.

 الدراسات من احلالية الدراسة تفادتاس -10

 أهدافها وحتديد الدراسة مشكلة صياغة يف السابقة

 املنهجية اإلجراءات حتديد وكذلك وتساؤالهتا،

 هذه هإلي انتهت الذي التحليل إثراء عن فضاًل  للدراسة

 .الدراسة

 

 اإلطار النظري للدراسة

 أمهية التدريب امليداين-1

 االجتامعية اخلدمة يف ينامليدا التدريب أمهية برزت

 االجتامعية، اخلدمة نشأت منذ بل بعيد، زمن منذ

 خالل من مقدَّ تم  كانت التي االجتامعية فاملساعدات

 مجعيات خالل ومن  ،االجتامعية املحالت حركة

 وذلك علمية أسس عىل متقدَّ  تكن مل  اإلحسان تنظيم

 ناحية من حمدوديتها أو وقلتها ،ناحية من لبساطتها

 أصبحت أن إىل النجاح هلا بت  كم  كله ذلك ومع خرى،أ

 مع متزامنة رسمية أنظمة عن عبارة املساعدات تلك

 الرعاية أنشطة وتطور اإلنسانية، احلياة تطور

 االجتامعية اخلدمة ونشوء ،(املساعدات) االجتامعية

 وأخالقياهتا ومبادؤها قيمها هلا إنسانية كمهنة

 .ومهاراهتا

 عبارة االجتامعية اخلدمة تعليم تبدايا كانت لقد  

 حاالت بحث بأساليب هتتم تأهيلية تدريبية دورات عن

 إال والسجالت، التقارير كتابة عىل التدريب ثم العمالء،
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 الذي األمر ،النظري التعليم عن تغن مل الطريقة هذه أنَّ 

 نظرية اأسًس  يضعون االجتامعية باخلدمة املهتمني جعل

 اإلنسانية، املشكالت لطبيعة ،أعمق فهم عىل تساعد

 الشخصية مكونات وطبيعة االجتامعية، واألنظمة

 جماالت يف االجتامعية اخلدمة تطور ومع. اإلنسانية

 تعليم أصبح النظرية اجلوانب ويف املختلفة املامرسة

 نظري تعليم من ،اآلن عليه هو ما عىل االجتامعية اخلدمة

 تنبع امليداين تدريبال أمهية أنَّ  واحلقيقة .عميل وتدريب

 التدريب بأنَّ  االجتامعية اخلدمة بتعليم املشتغلني إيامن من

 فيها تنصهر أن فرتضيم  التي البوتقة احلقيقة يف هو امليداين

 املقررات كل يف ،معارف من الطالب حصله ما كل

 احلياتية الطالب خربات مع تفاعلها يف النظرية الدراسية

 التدريب مؤسسات تتيحه ما إطار يف وجمتمعه، أرسته يف

 جيري أنَّ  يتوقعون وهم الناس، مع للعمل خربات من

 هذه بني فقط ليس ،التكامل التدريبية العملية خالل من

 أن اأيًض  يتوقعون ولكنهم ؛البعض وبعضها النظرية املواد

 هذه يمتصُّ  إذ ،ككل الطالب شخصية يف التكامل حيدث

 من يتجزأ ال اجزءً  حتصب بحيث ويتمثلها والقيم املعارف

 واجتاهاته وقيمه ومشاعره تفكريه من: املهني كيانه

 .( 100: 1988 رجب،) والشخيص املهني وسلوكه

 لكل   خاصة أمهية امليداين للتدريب أنَّ  واحلقيقة  

 هو فالتدريب واملجتمع، والطالب واملرشفني املهنة من

 خالل فمن ،االجتامعية اخلدمة لتعلم املكمل النصف

ج أن نستطيع التدريب  سلياًم  تأهياًل  مؤهلني اطالبً  نخر 

 املهنة ممارسة عىل وقادرين ،واملهارة اخلربة يملكون

 .وفاعلية كفاءة بكل

 األكاديميني ملرشفنيا لدى التدريب أمهية اأمَّ   

 جيدة فرص من العملية هذه توفره ما يف فتتمثل

 عىل والتعرف ،( الواقع)  اخلارجي بالعامل لالتصال

 التي واملعوقات املجتمع، يف املوجودة املشكالت طبيعة

 . املامرسة عملية تواجه

 التدريب فإنَّ  املؤسسات بمرشيف يتعلق وفيام 

 كليات مع وتعاوَّنم تواصلهم يف سهميم  امليداين

 أو واستفادهتم باجلامعات، االجتامعية اخلدمة وأقسام

 ص،التخصَّ  جمال يف جديد هو ما لكل اكتساهبم

 األعامل بعض إنجاز يف الطالب جهود من واالستفادة

 اخلدمة لطالب امليداين التدريب يتيح كام. واملهام

 العملية واخلربات املهارات الكتساب افرًص  االجتامعية

 إىل النظرية املعارف وحتويل امليدان، من احلقيقية

 العمالء مشكالت حلِّ  خالهلا من يمكن مهارات

 فإنَّ  اوأخريً . وقيمهم ثقافاهتم مع يتفق بام ،واملجتمع

 دراسة خالل من املجتمع خدمة يف يسهم التدريب

 احللول وتقديم علمية دراسة يواجهها التي املشكالت

 .هلا املناسبة

 عملية عىل املرشفني من ابعًض  أنَّ  املالحظ والواقع 

 االجتامعية، اخلدمة وأقسام كليات يف امليداين التدريب

 العملية هلذه يعطون ال املتدربني بالطال إىل إضافة

 ينظر منهم البعض إنَّ  بل والرتكيز، االهتامم من نصيبها
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 مفروضة مادة اأَّنَّ  لو كام امليداين التدريب مادة إىل

 الروتني تغيري يف استغالهلا يمكن بحيث ،عليهم

 تتطلب التي النظرية املواد عناء من والتحرر التعليمي،

 .واالختبار ناقشةوامل والقراءة التحضري

 أهداف التدريب امليداين -2

 إىل االجتامعية اخلدمة يف امليداين التدريب هيدف  

 ،الالزمة واملهارات واخلربات باملعارف الطالب تزويد

 خالل من وذلك االجتامعية، اخلدمة مهنة ملامرسة

 حصلوا التي النظرية األساليب ترمجة عىل مساعدهتم

 تسهم تطبيقية أساليب إىل الدرس قاعات داخل عليها

 .واملجتمع العمالء مشكالت حل يف

 التدريب أن   ،(1967 ماتسون، مارجريت) ترى

 :يأيت ما حتقيق عىل الطالب ملساعدة ميصم   أن ينبغي امليداين

 لشبكة أعمق وفهم مبارشة معرفة اكتساب -1

 الذي املحيل املجتمع يف االجتامعية الرعاية خدمات

 .فيه تدريبه جيري

 املشكالت بتأثري والتبرص الفهم اكتساب -2

 أحوال وسوء األحداث كانحراف املختلفة االجتامعية

 ،وغريها العقلية واألمراض األرسة وتفكك ،املساكن

 .املحلية واملجتمعات واجلامعات األفراد عىل

 التي والنظريات املعارف تكامل إىل التوصل -3

 .اعمليً  اتطبيقً  وتطبيقها الطالب درسها

 يف ستخدمتم  التي واألساليب املهارات ةتنمي -4

 .وجماالهتا االجتامعية اخلدمة طرق خمتلف إطار يف املامرسة

 وتفهمه القيمية، بتوجهاته الطالب وعي -5

 املشكالت بأنواع ووعيه الناس، نحو مشاعره لطبيعة

 عىل وقدرته االجتامعية، املؤسسات إىل هبا تأيت التي

 ممارسته عىل هاتأثري يف تلك ومشاعره قيمه حتليل

 .(120: 1988 رجب،) .املهنية

 التدريب أهداف خلص فقد(  2000 عيل،) أما

 :اآليت يف االجتامعية اخلدمة يف امليداين

 وترمجة الكتساب للطالب الفرصة إتاحة -1

 املفاهيم واختبار ،تطبيقية عملية ممارسات إىل املعارف

 .الواقعية املواقف ضوء يف النظرية

 للعمل الفنية ملهاراتا الطالب إكساب -2

 .امليداين

 التي السلوكية االجتاهات الطالب إكساب -3

 لضامن ؛االجتامعي األخصائي هبا يتصف أن جيب

 .عمله يف نجاحه

 بام املهني العمل عادات الطالب إكساب -4

 .املستقبل يف املهني عملهم يف يفيدهم

 وأخالقيات املهنية القيم الطالب إكساب -5

 .املهنية الذات ونمو امليدانية ةاملامرس طريق عن املهنة

 للقيام الالزمة املهارات الطالب إكساب -6

 .الفنية لألصول اوفقً  التسجيل بعملية

 املرتبطة امليدانية باخلربات الطالب تزويد -7

 والتشخيص كالدراسة املهنية املامرسة بعمليات

 .والتقويم والعالج
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 ومهارات وخربات بمعارف الطالب تزويد -8

 يف املختصني من غريهم أو زمالئهم مع سواء العمل

 .األخرى املهن

 

 عرض وحتليل نتائج الدراسة

 السابقة الدراسات مضمون حتليل نتائج :أواًل 

 :االستنتاجات وأهم

 السابقة الدراسات حمتوى بتحليل الباحثتان قامت

 :اآلتية النتائج إىل وتوصلت

 جمموعة هناك أنَّ  إيل التحليل نتائج أشارت -1

 ،امليداين التدريب حتسني عىل تساعد التي العوامل من

 وعقد التدريب مؤسسات اختيار يف التدقيق أمهها ومن

 لوضع ضافةإ ،األكاديميني للمرشفني تدريبية دورات

 للطالب الفرصة وإتاحة للجميع معلنة تدريبية خطة

 الفعَّ  وإرشاف توجيه ووجود ،املناسب املجال الختيار

 بني مستمر واصلت ووجود التدريب مرشفات عىل

 واملرشفني التدريبية املؤسسات ومرشيف الطالب

 وإعطاء احلديثة األساليب واستخدام ،األكاديميني

 داخل ندوات وإقامة ،باملؤسسات للمرشفني امتيازات

 املؤسسات بني التواصل لتقوية التدريبية املؤسسات

 .األكاديمية واملؤسسات التدريبية

 آليات وضع من بد الأنَّه  ذلك من جتونستن 

 انتقاء يف التدقيق إضافة إىل ،امليداين التدريب لتحسني

 تدريبية دورات عمل وكذلك ،املؤسسات

 بني التواصل وزيادة التدريب ومرشفني لألخصائيني

 .التدريب ومؤسسات الكلية

 من العديد هناك أنَّ  إيل النتائج أشارت -2

 بطةواملرت امليداين التدريب طالب تواجه التي العقبات

 واملؤسسة ،هبا والعاملني التدريبية واملؤسسة بالطالب

 هذه وتنعكس ،األكاديميني واملرشفني األكاديمية

 ،االجتامعية اخلدمة وممارسة تعليم عىل سلًبا املعوقات

 ،كافة واملجتمعية املهنية اجلهود تضافر يستوجب مما

 .املعوقات هذه من للتخفيف

  حيتاج تدريببال النهوض أنَّ  ذلك من ونستنج 

 التدريس هيئة أعضاء من املهنية اجلهودمجيع  تضافر

 يف املرشفني إضافة إىل ،اجتامعيني خصائينيأو

 معوقات عىل القضاء هبدف وذلك املؤسسات

 .التدريب

 املعوقات أهم أنَّ  أشارت نتائج التحليل إىل -3

 يف األكاديمية باملؤسسات يرتبط فيام امليداين للتدريب

 والتطبيق النظري اجلانب بني تالفالتفاوت واالخ

 لعدم ضافةإ ،التقييم أسلوب مالئمة وعدم العميل

 بني تنسيق وجود وعدم للتقييم واضحة معايري وجود

 برامج وجود وعدم التدريب الكلية ومؤسسات

 الطالب وعدم رغبة مراعاة وعدم حمددة، تدريبية

 وعدم امليداين للتدريب ومعلنة معتمدة خطة وجود

 .أكاديمي توجيه وجود
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  خطة وجود من بدَّ  ال أن ذلك من نستنج 

 التدريس هيئة أعضاء من للجميع ومعلنة معتمدة

 التدريب يف هبا للعمل اخلطة هبذه املؤسسات وخماطبة

 الفجوة وجود جتنب هبدف وذلك ،الطالب مع امليداين

 .التطبيقي واجلانب النظري اجلانب بني

 املرتبطة املعوقات أهم أنَّ  إىلأشارت النتائج  -4

التدريب  بأمهية الطالب اقتناع عدم يف تتمثل بالطالب

 واألسس النظرية باملعارف اإلملام وعدم ،امليداين

 .باحلضور االلتزام وعدم ،املهنية

  دورات عمل من البد أن ذلك من ونستنج 

 وتوضيح امليداين النزول إىل الطالب إلعداد تدريبية

 املهني التدريب خالل من ،عليهم املهني العائد

 .املهنية واملهارات اخلربات الكتساب

جيب عىل  أنَّه إىلأشارت نتائج التحليل  -5

املؤسسات االجتامعية تغيري براجمها وخططها وهياكلها 

بحيث تتمشى مع فلسفة املامرسة ، اإلدارية والتنظيمية

العامة للخدمة االجتامعية. وأن يكون هناك عالقة بني 

االعتامد األكاديمي ألي مؤسسة تطبيق معايري 

اجتامعية وبني مدى تطبيقها ألسلوب املامرسة العامة 

هذا األسلوب يرتبط أكثر  نَّ إ إذللخدمة االجتامعية، 

 بأسلوب اجلودة املهنية الشاملة.

  جيب عىل املؤسسات  أنه أيًضا ونستنج من ذلك

االجتامعية تغيري براجمها وخططها وهياكلها اإلدارية 

مع فلسفة املامرسة العامة  تتزامنبحيث  ،ظيميةوالتن

بد من التغيري الشامل  للخدمة االجتامعية. أي أن ال

لعملية التدريب امليداين من حيت خطة التدريس 

 والتدريب.

تعدد نامذج املامرسة  أشارت نتائج التحليل إىل -6

لكي تتالءم مع طبيعة  ،املهنية يف اخلدمة االجتامعية

ويتطلب ذلك إخضاع  ،ة يف املجتمعاملتغريات احلديث

هذه النامذج للتجريب امليداين من خالل طالب 

كنموذج احلياة   ،التدريب امليداين يف اخلدمة االجتامعية

 وحل املشكلة ونظرية األنساق. 

  املامرسة نامذج تعدد أيًضا ذلك من ونستنج 

 طبيعة مع تتالءم التي االجتامعية اخلدمة يف املهنية

 إخضاع ذلك يتطلب ،املجتمع يف احلديثة املتغريات

 طالب خالل من امليداين للتجريب النامذج هذه

 .االجتامعية اخلدمة يف امليداين التدريب

قلة الدراسات التي استخدمت املامرسة  -7

التي  ،العامة املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية والدراسات

بغرض  استخدام املامرسة العامة املتقدمة، أشارت إىل

 .تلك املامرسةضع تصور مقرتح من منظور و

 التدريب تطوير ه جيبنَّ أ أيًضا ذلك من ونستنج 

 ،يف الدراسات العليا االجتامعية اخلدمة لطالب امليداين

 .املتقدمة العامة املامرسة مع يتزامن بام

 التدريب أنَّ  إىل الباحثتان تشري متقدَّ  ما إطار ويف  

 وتعدُّ  التدريب، عملية وتطوير لتحسني حيتاج امليداين

 حيث من دراسات من سبقها ملا ا،امتدادً  الدراسة هذه
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 وحتقيق فعاليته وزيادة التدريب آلية لتطوير حماولة اإَّنَّ 

 تطوير حماولة خالل من منه، القصوى االستفادة

 سرتاتيجياتإ تنطلق بحيث، ومعطياته أساليبه

 ليهوع. املهنية املامرسة تطلبه ما واقع من التدريب

 العامة املامرسة يف منه سيمستفاد ما عىل الرتكيز جيري

 تعلمه ما       بني افرقً  الطالب جيد ال بحيث ،املتقدمة

 ييؤدِّ  االختالف إنَّ  إذ املامرسة، واقع حيتاجه ما وبني

 غري التدريب وفرتة الطالب، وجهد وقت لتضييع

 لصقلها كافية ولكنها ؛جديدة مهارات إلكسابه كافية

 .الطالب عند موجود األساس كان اإذ

ومما سبق يتضح أمهية وضع رؤية مستقبلية يف 

من  ،تطوير التدريب امليداين لطالب اخلدمة االجتامعية

بام يساعدهم عىل  ،خالل املامرسة العامة املتقدمة

اكتساهبم اخلربات واملهارات الفنية  للمامرسة العامة 

 املتقدمة.

 

 النظري اإلطار استقراء من ةاملستمد النتائج :اثانيً  

 :)واستنتاج حتلييل استقراء (واستنتاجاته

 جرى الذي النظري اإلطار وحتليل باستقراء

 من عدد إىل التوصل يمكن ،االطالع عليه

 ،الدراسة تساؤالت عىل جتيب التي االستنتاجات

 :ييل فيام ونعرضها

يف  املتقدمة العامة للمامرسة النظري اإلطار تناولأ( 

 : أمهها ،العنارص من موعةجم

 األخصائي فيه يركز املهنية للمامرسة اجتاه -1

 واألساليب البيئية األنساق استخدام عىل االجتامعي

 طريقة عىل ،الرتكيز دون املشكلة حلل الفنية والطرق

 .االجتامعية اخلدمة طرق من معينة

 لنسق اإلشكايل للموقف شامل تقدير بأَّنا -2

 االجتامعي األخصائي من يطالتخط يتبعه الذي العميل

 ويفرتض املامرسة، مستويات من أي   يف والتدخل

 األفراد بني عالقات وجود العامة املامرسة منظور

 لدى يكون أن يتطلب وهذا االجتامعية، وبيئاهتم

 .األفراد أداء عن املعرفة من واسعة قاعدة األخصائي

 االنتقائية املعرفة من قاعدة استخدام يتضمن -3

 املهارات من كبرية وجمموعة املهنية القيم عىل ويعتمد

 .األنساق مستويات مجيع مع التغيري إلحداث

 من عام أساس عىل يعتمد املامرسة من نمط -4

 االجتامعية اخلدمة مهنة تنتجها التي واملهارات املعارف

 خالل من االجتامعية الرعاية خدمات تقديم يف

 االجتامعي. األخصائي استخدام

د ا رؤية شاملة للمشكلة حتدِّ َّنَّ بأف عرَّ تم  -5

 وتوفر ،فراد واجلامعات واملنظامتألاحتياجات ا

 مستويات يف التغيري ألحداث اانتقائيً  انظريً  اأساًس 

 املخطط التغري وتنمية لتوجيه كافة، العامة املامرسة

 .املشكلة وحل

 يكون أن املامرسني من العامة املامرسة تتطلب -6

 التدخل ومراحل لعملياتا حتديد عىل القدرة لدهيم
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 للمداخل تقنينهم يف باملرونة يتسموا نأو ،املهني

 اختيار يف باملهارة يتصفوا وأن ،املختلفة العالجية

 والتكنيكيات النامذج أو موقف   لكل املالئمة النظريات

 .املوقف هلذا املالئمة

 كفاءهتم لزيادة الناس مساعدة إىل هتدف -7

 من معها التكيف أو ت،املشكال حل عىل وقدرهتم

 ملواجهة ؛البدائل أفضل اختيار عىل مساعدهتم خالل

 عىل احلصول يف الناس مساعدة ..املشكالت تلك

 ،املؤسسات من االستفادة إىل وتوجيههم املتاحة املوارد

 .إليها حيتاجون التي اخلدمات تقدم التي

 هم  ،مستويات العمل يف املامرسة العامة -8

 – ساق الصغرىمستوى األن :مستويات ثالث

 .(الكربى – والوسطى

يقوم املامرس املهني بمجموعة من األدوار  -9

 دور :مثل، املهنية.. من أجل التوصل إىل حل املشكلة

 ،واملعلم ،واملدير ،واملنسق ،والوسيط ،املمكن

 .واملحلل

 االجتامعية اخلدمة يف العامة املامرسة مهارات  -10

 املهني بالتدخل مرتبطة مهارات اكتساب حول تدور

 مواجهة عىل ملساعدهتا كافة، األنساق مع والتعامل

 .املشكالت

 يف العامة املامرسة يف املهني التدخل خطوات  -11

 ،والتنفيذ ،والتخطيط ،التقدير :هي ،االجتامعية اخلدمة

 .واملتابعة ،واإلَّناء ،والتقييم

تتكون املامرسة العامة من إطار مفاهيمي ذو   -12

االنتقاء احلر لنظريات  ريمظهوالذي  ،أبعاد متعددة

الرتكيز عىل والتدخل املهني الرتكيز عىل املشكلة 

متعدد اجلوانب  هو التقدير . البيئة(يفالشخص )الفرد 

يكولوجية ألالذي يعتمد عىل منظور األنساق ا

واختالف أنساق العميل وعدم التقيد بإطار  ،فرديةالو

 نظري حمدد.

 وأ املامرس خيتار بحيث والتخصص العمق -13

 ،معينة اجتامعية مشكلة العامة املامرسة يف املتخصص

 سكانية فئة أو السكان من جمموعة أو فيها يتخصص

 من جمااًل  خيتار أو معها العمل يف صيتخصَّ  معينة

 .لعمله جمااًل  ليكون ،املامرسة جماالت

 من العديد عىل املتقدمة العامة املامرسة تعتمد  -14

 األنساق نظرية عىل الرتكيز جيري وسوف ،النظريات

 األنساق ونظريــة يكولوجيألا واملنظور

 لتفــسري املــشكلة حــل وعملية ،يكولوجيةألا

 املتبادلة العالقة ضوء يف العمالء مشكالت ومواجهــة

 التي البيئة وبني وبينها ،البعض بعــضها األنساق بني

 .العمالء فيها يعيش

 باإلمكان هنَّ أالباحثتان  تشري متقدَّ  ما إطار ويف  

 صفوتم  ممارسة وهي ،املتقدمة العامة املامرسة استنتاج

 ،كربأ بعمق املامرســة إليهــا حتتاج التي املعرفة بدقة

 اتعقيدً  واألكثر ،للمامرسة الفنية بالقضايا عالقة وذات

 احلا ر الوقت يف للمهنة العامة األغراض وتتضمن
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 ملواردبا الناس وربط ،األفراد قدرات تنمية حيث من

 املؤسسية الرعاية وزيادة، الرسمية وغري الرسمية

 العدالة وتعزيز ،االجتامعية السياسة يف والتأثري

 جمااًل  اغالبً  املتقدمة العامة املامرسة وختتار، االجتامعية

 ،اجتامعية ملشكالت مناطق أو، للمامرسة امعينً 

 شــامل متكامل كنموذج مةاملتقدِّ  العامة واملامرسة

 أسلوب هألنَّ  ؛واجلامعات األفراد مع العمل يتضمن

 ،املشكالت ومواجهة وتفسري لوصف وشــامل عــام

 العامة اجلوانب عىل يؤكد اجتاه العامة املامرسة دُّ وتع

 اخلدمات بتقديم تتصل التي ،واملهارات املعارف مــن

 ةالعام ةاملامرس استخدام خــالل مــن االجتامعية

  التعامل ــساقأن مــع املهني للتدخل متعددة أساليب

 املامرسة تفعيل عىل الرتكيز الرضوري من لذلككافة، 

  .امليداين التدريب يف املتقدمة العامة

 لطالب امليداين للتدريب النظري اإلطار تناول( ب

 :أمهها العنارص من جمموعة االجتامعية اخلدمة

 تقوم تعليمية عملية هو امليداين التدريب أنَّ  -1

 لتحقيق وذلك ،وإرشافية وتربوية علمية أسس عىل

 من وذلك ،التدريب لطالب والشخيص املهني النمو

 الفنية واملهارات امليدانية اخلربات إكساهبم خالل

 .الشخصية والسامت

 من لكل خاصة أمهية امليداين للتدريب أنَّ  -2

 هو فالتدريب واملجتمع، والطالب واملرشفني املهنة

 خالل فمن ،االجتامعية دمةاخل لتعلم كملاملم  النصف

ج أن نستطيع التدريب  تأهياًل  مؤهلني اطالبً  نخر 

 ممارسة عىل وقادرين واملهارة اخلربة يملكون ،سلياًم 

 .وفاعلية كفاءة بكل املهنة

 األكاديميني ملرشفنيلدى ا التدريب أمهية -3

 جيدة فرص من العملية هذه توفره فيام فتتمثل

 عىل والتعرف ،(اقعالو) اخلارجي بالعامل لالتصال

 التي واملعوقات املجتمع، يف املوجودة املشكالت طبيعة

 .املامرسة عملية تواجه

 االجتامعية اخلدمة يف امليداين التدريب هيدف -4

 واملهارات واخلربات باملعارف الطالب تزويد إىل

 من وذلك االجتامعية، اخلدمة مهنة ملامرسة الالزمة

 التي النظرية ليباألسا ترمجة عىل مساعدهتم خالل

 أساليب إىل ،الدرس قاعات داخل عليها حصلوا

 .واملجتمع العمالء مشكالت حل يف تسهم تطبيقية

ليصبحوا قادرين عىل ممارسة  ؛إعداد الطالب -5

 -مهنة اخلدمة االجتامعية مع الوحدات )الصغرى

من منظور املامرسة العامة يف  ،الكربى(  -الوسطى

ام يتناسب مع متطلبات وذلك ب ،املجاالت املختلفة

 سوق العمل.

 اكتساب طالب التدريب امليداين الفهم -6

 ،والتبرص بتأثري املشكالت االجتامعية املختلفة

وتفكك  كانحراف األحداث وسوء أحوال املساكن

األرسة واألمراض العقلية وغريها عىل األفراد 

 .املحلية واجلامعات واملجتمعات
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 اخلدمة يف امليداين التدريب أساليب تتنوع -7

 وطبيعة املامرسة، جماالت بتنوع وذلك االجتامعية

 وطبيعة التدريبي، الربنامج وحمتوى األعامل،

 التدريبية، املؤسسات معها تتعامل التي املشكالت

 .اإنجازه املطلوب واملهام األعامل ونوعية

 ومهارات وخربات بمعارف الطالب تزويد -8

 من مغريه أو زمالئهم مع سواء الفريقي العمل

 .األخرى املهن يف املختصني

 اخلدمة يف امليداين التدريب خطة تتضمن -9

 يامرسها أن ينبغي التي األنشطة مجيع االجتامعية

 واخلربات املعارف اكتساب عىل ملساعدهتم الطالب

 وذلك املهنية الشخصية لتكوين ؛الالزمة واملهارات

 .املختلفة املهنية املامرسة ملجاالت اوفقً 

 أسلوب استخدام املفيد من يكون وقد -10

 اتوضيحً  يتضمن أن ينبغي الذي "التدريبي العقد"

 إكساهبا املراد واخلربات املهارات لنوعية ادقيقً 

 يف مشارك فرد كل ومسؤوليات ومهام الطالب،

 املؤسسة ومرشف الكلية مرشف التدريبية العملية

 مضمون عىل االتفاق جيري بحيث التدريب، وطالب

 مجيع من عليه ويوقع التدريب بداية من العقد هذا

 .األعضاء

 كبرية بدرجة االجتامعية اخلدمة مهنة تعتمد -11

 أهدافها، حتقيق يف أساس كمبدأ املهنية العالقة عىل

 كانت فكلام اإلرشافية العملية عىل اأيًض  ينطبق وهذا

 االحرتام عىل مبينة عالقة بالطالب املرشف عالقة

 وإتاحة -الفردية لفروقا ومراعاة -والتقبل -والتقدير

 وإتاحة -واملشاعر والفكر الرأي عن للتعبري الفرصة

 للتعلم الفرصة وإتاحة -القرار الختاذ الفرصة

 الطالب إقبال يف ذلك ساعد كلام والتجديد، واالبتكار

 حد   أقىص إىل منه واالستفادة امليداين التدريب عىل

  .ممكن

 عن وذلك ،امليداين التدريب طالب تقويم -12

 خالل للطالب املهني النمو حركة وتتبع رصد طريق

 الطالب تقدم مدى قياس ومن ثمَّ  ،التدريبي الفصل

 حتقيق يف التدريب برامج فعالية وتقويم التدريب يف

 واخلربات املعارف الطالب إكساب يف ،أهدافه

 اخلدمة مهنة ملامرسة تؤهلهم التي والسامت واملهارات

 .االجتامعية

 باإلمكان أنَّهالباحثتان  تشري متقدَّ  ما إطار ويف  

 االجتامعية اخلدمة يف امليداين التدريب أنَّ  استنتاج

 اميدانيً  االجتامعية اخلدمة طالب إعداد إىل هيدف

 املامرسة واقع من واملهارات اخلربات وإكساهبم

 حتقيق إىل إضافة ،املختلفة املجاالت يف امليدانية

 جرى التي ،النظرية اتاملعلوم من الفعلية االستفادة

 املجال يف تطبيقها هبدف وذلك ،للطالب تدريسها

 أن جيب التي األنشطة التدريب خطة وتتضمن. امليداين

 املعارف اكتساب عىل ملساعدهتم الطالب يامرسها

 الشخصية لتكوين ،الالزمة واملهارات واخلربات
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 ،االجتامعية اخلدمة يف امليداين التدريب لطالب املهنية

 . املتعددة املهنية املامرسة ملجاالت اقً وف

 

 تساؤالت عىل باإلجابة املتعلقة النتائج: اثالثً 

  : أهدافها وحتقيق الدراسة

 من عدد عىل اإلجابةإىل  الدراسة هدفت  

 قامت وقد البحثية قضيتها لتناول ،التساؤالت

عىل  االطالعو السابقة الدراسات الباحثتان بتحليل

 ملجموعة التوصل جرى خالله ومن ،ةالنظري الكتابات

 عىل اإلجابة يف الباحثتان  ساعدت االستنتاجات من

 عرض ويمكن، أهدافها وحتقيق الدراسة تساؤالت

 : ييل فيام ذلك

 اإلجابة عىل تساؤالت الدراسة: -1

 العامة للمامرسة احلاجة مدى ما :األول التساؤل

 تامعيةاالج اخلدمة لطالباخلدمة االجتامعية  يف املتقدمة

 ؟امليداين التدريب يف

 اإلطار من استنتاجها جرى التي النتائج أوضحت  

 امليداين التدريب أنَّ  السابقة والدراسات النظري

 املامرس يتمتع  نأ جيب ،االجتامعية اخلدمة لطالب

 بأدواره القيام من متكنه التي املهارات ببعض العام

. بكفاءة ياملهن التدخل برنامج يتطلبها التي املهنية

 وتأكيدا ،العامة املامرسة تطبيق يتطلب الذي األمر

يه الذي للدور  العامة املامرسة مهارات من خالل يؤدِّ

 .املتعددة املجاالت عن طريق ذلك حتقيق يف

 األنساق خمتلف مع املتقدمة العامة تتعامل املامرسة  

 ،(املجتمعات -اجلامعات -األرسة -األفراد) :مثل

 ما الختيار الفرص هلم يتيح انظريً  رإطا مستخدمني

 مشكالت مع التدخل وإسرتاتيجية ،أساليب من يناسب

 يف العربية فاملجتمعات لذلك  .األنساق ومستويات

 تتعامل التي ،احلديثة االجتاهات هذه مثل إىل ماسة حاجة

 ااجتاهً  تتطلب التي ،املعقدة االجتامعية مشكالتنا مع

 الشمولية من بدرجة تاملشكال هذه مثل مع يتعامل

 ومن. أبعادها املشكالت، وتعدد هذه طبيعة مع تتناسب

 للتعامل االجتاهات أفضل من العامة املامرسة تعد ثمَّ 

 األخصائي ىير بواسطته امنظورً  تقدم األَّنَّ  ؛انظرً  معها

 نظريات ويستخدم،عام بوجه املامرسة موقف االجتامعي

 الشخص بني اعلتف أي،األنساق بني التفاعل عيل تركز

 ،متنوع مهاري وأساس واسعة معرفة ويوفر،والبيئة

 املالئم األسلوب اختيار عىل اقادرً  املامرس يصبح بحيث

 .املستفيدين خلدمة

التوجهات األساس النظري وما  :ينالتساؤل الثا

البحثية يف املامرسة العامة املتقدمة لطالب اخلدمة 

 االجتامعية.؟

يف عملية  مهاَم  احموري   اجزءً يشكل التدريب امليداين 

حيث تتكامل املعارف املهنية  ،تعليم اخلدمة االجتامعية

 واملهارات والقيم مع احلياة الواقعية.

ويسهم التدريب امليداين يف تشكيل اخلربات   

التعليمية للطالب ومساعدهتم عىل حتقيق األغراض 
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وهي ) حتسني وتطوير  ،األساسية للخدمة االجتامعية

ا عىل تشكيل ياة للناس واملجتمع، كام يعمل أيًض احل

واإلعداد للمامرسة   professional identityاهلوية املهنية 

واكتساب مهارات  ،املهنية وتطوير املامرسة املبارشة

 العمل مع املجتمع (.

وحيصل الطالب عىل اخلربة من خالل التدريب   

 ،جتامعيةامليداين والقيام باألدوار املتعددة للخدمة اال

وتوظيف نامذج املامرسة واإلدراك الذايت والنقد الذايت 

 والتفكري النقدي واحرتام التنوع اإلنساين.

كام يكتسب الطالب يف جماالت املامرسة اخلربة 

 األوىل يف العمل مع الناس لتحقيق التغيري.

ويساعد التدريب امليداين الطالب عىل القيام   

 جرىالتي  ،ات واملفاهيمبتحقيق الرتابط بني النظري

والتغريات التي  ،قاعات الدراسيةالتعلمها داخل 

 حتدث يف عامل املامرسة.

من خالل التدريب امليداين يرتجم املفهوم  -

املجرد للمامرسة العامة للخدمة االجتامعية إىل أعامل 

ومهام منظمة وخمططة ومتوافقة، مع االهتامم بتشجيع 

يعتمد عىل تقوية  الطالب عىل تبني املدخل الذي

لتحديد جوانب  ؛تنشئتهم املهنية وإمدادهم بالفرص

القوة لدهيم ولدى عمالئهم من األفراد واألرس 

ومع أولئك الذين يعملون معهم عىل  ،واملجتمعات

، الوسطى  Microمجيع املستويات )الصغرى 

Mezzo الكربى،Macro)،  إضافة إىل الفهم والقدرة عىل

وتقوية  ،رسة يف املجاالت املتنوعةالعمل من خالل املام

مهارات الطالب يف التقدير والتدخل عىل مجيع 

وتكوين صورة أعمق حول تأثري  ،املستويات

املشكالت االجتامعية واستجابة السياسة االجتامعية 

وعىل أولئك الذين  ،عىل منظامت اخلدمة االجتامعية

 التدريب امليداين يف اخلدمة يقومون  بخدمتهم. إنَّ 

لتحقيق أهداف  ا؛جيدً  اخمططً  االجتامعية يقدم مدخاًل 

 املجتمع املعارص. املهنة يف

 للمامرسة النظري األساس هو ما: لثالثا التساؤل

 التدريب يفاخلدمة االجتامعية  يف املتقدمة العامة

 ؟امليداين

خالل  من استنتاجها جرى التي النتائج أشارت

 العامة ملامرسةا عليها اعتمدت الذي ،النظري اإلطار

 اخلدمة يف املهنية املامرسة نامذج تعدد املتقدمة

 يف احلديثة املتغريات طبيعة مع تتالءم لكي ،االجتامعية

 للتجريب النامذج هذه إخضاع ذلك ويتطلب ،املجتمع

 اخلدمة يف امليداين التدريب طالب خالل من امليداين

 ونظرية املشكلة وحل احلياة كنموذج االجتامعية

 .نساقاأل

 املتقدمة العامة للمامرسة العميل التطبيق نَّ أو  

 ،املتعددة املجاالت يف اعمقً  أكثر شكاًل  يمثل

 من العامة املامرسة وتتطلب الفردية واملشكالت

 حتديد عىل القدرة لدهيم يكون أن املامرسني

 يتسموا نأو املهني التدخل ومراحل ،العمليات
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 وأن املختلفة عالجيةال للمداخل تقنينهم يف باملرونة

 لكل املالئمة النظريات اختيار يف باملهارة يتصفوا

. املوقف هلذا املالئمة والتكنيكيات النامذج أو موقف

 يمكنهم حتى النموذج هذا تطوير عىل يقوموا وأن

 حل عىل وتعمل املجتمعية التغريات مسايرة من

 .العمالء منها يعاين التي املشكالت

خالل  من استنتاجها جرى تيال النتائج أشارت  

ا تعتمد أَّنَّ  ،املتقدمة العامة للمامرسة النظري اإلطار

النظرية العامة  :عىل مفاهيم العديد من النظريات منها

فيام يتعلق  ال سيام   ،يكولوجيأللألنساق، واملنظور ا

بتفسري مشكالت العمالء يف ضوء العالقة التبادلية 

 ،لبيئة التي تعيش فيهاوالتكاملية بني األنساق وبني ا

وتوجه املامرسة العامة للخدمة االجتامعية يف العمل مع 

الذي يركز  ،العمالء من خالل منظور القوة والتمكني

عىل أمهية حتديد قوة العميل واستخدامها يف تعديل 

ضافة إىل إ ،وحتقيق التوافق بني الفرد وبيئته ،البيئة

لقوة الشخصية مفهوم التميكن الذي يعتمد عىل زيادة ا

 للمامرسة أنَّ  كام لألفراد لتحسني مواقف حياهتم.

 ومن ،والتأثري املهني للتدخل ومداخل نظريات العامة

 يف التدخل مدخلو السلوكية، النظرية :النظريات هذه

 األرسي، العالجو املشكلة، حل نموذجو األزمات،

، املعريف العالج مدخلو املهام، عىل الرتكيز نموذجو

 .احلياة نموذجو

 

 يف املتقدمة العامة املامرسة آليات ما: الرابع التساؤل

 يف االجتامعية اخلدمة لطالباخلدمة االجتامعية 

 يف ظل الرؤية املستقبلية؟  امليداين التدريب

 اإلطار من استنتاجها جرى التي النتائج أشارت

   اآليت:إىل امليداين والتدريب املتقدمة العامة املامرسة ،النظري

املامرس العام يعمل مع  مستويات متعددة  -1

، الكربى Mezzo، الوسطى  Micro)الوحدات الصغرى 

Macro  )،  ويتحرك بني األنساق ومستويات املامرسة التي

تعتمد عىل احتياجات العميل / نسق العميل / واملوارد 

 .(لتحسني الوظائف املجتمعية وتسهيل التغري االجتامعي 

متنوعة ) املدافع /  اام أدوارً ي املامرس العيؤدِّ  -2

  networkerالوسيط / مشبك العمل )شبكة العمل( 

 ،واملسهل واملخطط ،واملرشد واملعلم ومدير احلالة

اإلداري. ويتحرك بني ووالباحث املتوسط )الوسيط ( 

ا األدوار ويالءم بينهم أو حيقق االنسجام بينهم طبقً 

 .واملوارد ،نسق العميل ،الحتياجات العميل

يستخدم املامرس العام منظورات وأطر عمل  -3

ومفاهيم متنوعة لتوجيه املامرسة واملتضمنة )منظور 

  يكولوجي، واملنظور املتنوع (.ألاملنظور ا القوة،

هة يستخدم املامرس العام نظريات موجَّ  -4

ومتنوعة لرتشد وتوجه املامرسة متضمنة نظرية 

ونظرية  ،نيةنظرية التنمية اإلنسا ، واألنساق االجتامعية

وتنمية املجتمع، ونظرية ، النظرية التنظيميةواجلامعة، 

 التنمية املجتمعية.
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يستخدم املامرس العام نظريات ونامذج  -5

ممارسة متنوعة لتوجيه املامرسة واملتضمنة  الرتكيز عىل 

والرتكيز عىل العميل ، والتدخل يف األزمة ،املهام

 ،كيونموذج التمكني، والنموذج املعريف السلو

نموذج و ،والنموذج البنائي ،نموذج املساعدة املتبادلةو

نموذج و ، نموذج تنمية املجتمعوالتنمية التنظيمي، 

 التغري االجتامعي.

يشرتك املامرس العام مع أنساق العميل يف  -6

استخدام عمليات التغيري املخطط للتقدير والتخطيط 

 والتدخل واإلَّناء والتقويم.
 

 حتقيق أهداف الدراسة

تناوله حتققت أهداف الدراسة  جرىا عىل ما بناءً 

 :عىل النحو اآليتالراهنة 

احلاجة للمامرسة العامة التعرف عىل مدى  -

املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية لطالب اخلدمة 

 .االجتامعية يف التدريب امليداين

التوجهات البحثية األساس النظري والتعرف عىل  -

 طالب اخلدمة االجتامعية.التي اهتمت بالتدريب امليداين ل

التوجهات األساس النظري و التعرف عىل -

التي اهتمت باملامرسة العامة املتقدمة يف  ،البحثية

 اخلدمة االجتامعية.

آليات املامرسة العامة املتقدمة يف التعرف عىل  -

اخلدمة االجتامعية لطالب اخلدمة االجتامعية يف 

 .التدريب امليداين

 ة ا: توصيات الدراسرابعً  -

وما  ،يف اإلطار النظري هعرض جرىا عىل ما بناءً 

 اترتا  عدد نياستنتاجه من نتائج يمكن للباحثت جرى

 من التوصيات تعرضها فيام ييل:

وضع خطة شاملة لعملية التدريب تم أن  -1

امليداين، وإعداد ورش عمل ولقاءات مع مرشيف 

والتعاون مع ممثيل مؤسسات املجتمع املحيل  ،التدريب

 .عىل توقعاهتم من طلبة التدريب امليداين للتعرف

عمل دورات تدريبية لألخصائيني  -2

 املهنية كفاءهتم لزيادة ،االجتامعيني باملؤسسات

 .املتقدمة العامة للمامرسة

 مع للتقييم وحمددة واضحة معايري وضع -3

 التدريب مكتب قبل من ومعلنة معتمدة خطة وجود

 امة املتقدمة.مع املامرسة الع متزامنة تكون امليداين

 اخلدمة تعليم ملحتوى وتطوير تغيري إحداث -4

متطلبات سوق العمل  مع يتناسب لكي ؛االجتامعية

 واجلودة.

العمل عىل زيادة وتطوير املهارات املهنية  -5

املهارات املتقدمة يف  ال سيام ،لطالب الدراسات العليا

التعامل مع احلاالت الفردية من خالل التدريب 

 امليداين. 

 

 املامرسة آليات لتطوير مستقبلية ةرؤي

يشكل التدريب امليداين لطالب اخلدمة االجتامعية   

 ،أمهية كربى يف اإلعداد العميل واملهني للمامرس العام
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الذي يساعد يف إكسابه املهارات املختلفة لتكوين 

الشخصية املهنية وهيدف برنامج تعليم اخلدمة 

 ،م والتدريباالجتامعية إيل تزويد الطالب بالتعلي

وذلك من  ،الذي يمكنهم من العمل كمامرس عام

خالل االلتزام بتحقيق العدالة االجتامعية يف ضوء 

جه مهنة اخلدمة ااملبادئ والقيم واألخالقيات التي تو

 االجتامعية.

لذلك احتل تعليم وإعداد األخصائي االجتامعي   

ا مكان الصدارة من اهتاممات املشتغلني ا وعمليً نظريً 

مع  رورة الربط بني  ،بتعليم اخلدمة االجتامعية

اجلانب النظري وأنامط التطبيق يف جماالت املامرسة 

 امليدانية املختلفة.

اإلعداد املهني عملية تعليمية تستهدف تكوين  يعدُّ 

الشخصية املهنية للطالب عن طريق تزويدهم 

التي تكسبهم املعارف  ،باملتطلبات النظرية والعملية

واملهنية  ،ت واملهارات والسامت الشخصيةواخلربا

ا ألحدث وفقً  ،الالزمة كأخصائيني اجتامعيني

التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل ومتطلباته 

 وإكساهبم االجتاهات السليمة.

وينقسم اإلعداد املهني لطالب اخلدمة االجتامعية   

اإلعداد النظري والتدريب  :مها ،إىل حمورين أساسيني

اين مع  رورة التأكيد عىل وجود استعداد شخيص امليد

 لدى املامرسني للمهنة.

 

ويركز اإلعداد النظري عىل إكساب طالب   

اخلدمة االجتامعية للمعارف النظرية من نظريات 

 ونامذج ومفاهيم ومبادئ.

فاألساس املعريف للخدمة االجتامعية يرشدنا إىل   

ربط املعرفة مهمة  أنَّ  من رغمعىل ال ،ما الذي نفعله

ا بني نا جيب أن نبني جسورً نَّ فإباملامرسة قد تكون صعبة 

 ما نعرفه وما نحن قادرون عىل عمله.

االهتامم بتعليم اخلدمة االجتامعية يستوجب  إنَّ 

االعتامد عىل التدريب امليداين كأحد الركائز األساسية 

التدريب امليداين أساس  حيث إنَّ  ،لتعليم املهنة

اخلدمة االجتامعية ال  وأنَّ  ،هنة ملقوماهتاالستكامل امل

إال إذا اهتمت بتوفري  ،يمكن منحها مكانتها الكاملة

 من التدريب لدارسيها. مدى كاف  

تتمثل أمهية التدريب امليداين يف ربط النظرية يف   

إضافة للنمو املهني  ،املواد األساسية واملهنية بالتطبيق

عىل أنشطة للطالب ومساعدهتم عىل أن يتعرفوا 

باملؤسسات واكتساب القيم  كافة، اخلدمة االجتامعية

 املهنية وأخالقيات املهنة عن طريق املامرسة امليدانية.

ا من اهتامم كليات اخلدمة االجتامعية وانطالقً   

كان التغيري والتطوير  ،باجلودة واالعتامد األكاديمي

التدريب  بوصف ،اا أساسيً للمقررات الدراسية هدفً 

يداين كجزء من متطلبات اإلعداد العلمي لطالب امل

  اخلدمة االجتامعية.

 اقرتاح عىل الباحثتان تركز سوف املوضوع وألمهية
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آليات املامرسة العامة املتقدمة يف  لتطوير مستقبلية رؤية

لتفعيل التدريب امليداين لطالب  ،اخلدمة االجتامعية

  اخلدمة االجتامعية.

آليات املامرسة  لتطوير املستقبلية الرؤية مقرت 

لتفعيل التدريب  ؛العامة املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية

 امليداين لطالب اخلدمة االجتامعية

 :visionالرؤية  -

 قسم اخلدمة االجتامعية إىل كلية اآلدابتسعى   

يتوافق مع  ،تقديم برنامج تعليمي  يف الدراسات العليا

املامرسني القادرين عىل إلعداد  ؛املعايري العاملية واجلودة

التعامل مع املشكالت وحتديات املجتمع. لتخريج 

نجاز املهني إلمستويات عالية من ابممارسني يظهرون 

يف حياهتم العملية يف املجاالت املختلفة وخدمة 

 املجتمع.

 :missionالرسالة  -

التدريب أحد عنارص العملية التعليمية التي  يعدُّ   

 لذا فإنَّ  ؛رحلة الدراسات العليايتلقاها الطالب يف م

 ،رسالة التدريب تتمثل يف مساعدة الطالب عىل السري

نحو خطوات االحرتاف املهني من خالل التجريب 

اكتساهبا خالل  جرىالتي  ،والتطبيق للحصيلة املعرفية

مرحلة التعليم، مع توفر توجيه أكاديمي ومهني 

إعداد متميز، والتعاون بني املؤسسات والكلية نحو 

 ا.ا وعمليً ممارسني مهنيني  متمكنني نظريً 

 

 األهداف والغايات: 

 اهلدف الرئيس:

مة يف اخلدمة تطوير آليات املامرسة العامة املتقدِّ "

لتفعيل التدريب امليداين لطالب اخلدمة  ؛االجتامعية

 ."االجتامعية 

 األهداف اإلجرائية:

 –) الكلية  هتيئة البيئة الداخلية واخلارجية -

ا ألسس علمية تستند عىل آليات وفقً  ،املؤسسات (

 املامرسة العامة املتقدمة.

إعداد طالب اخلدمة االجتامعية يف التدريب  -

عىل  ةقادر ة،ومهاري ةعلمي ةمتميز بدرجةامليداين 

 ليات املامرسة العامة املتقدمة.آتطبيق 

توظيف اإلطار النظري للمامرسة العامة املتقدمة   -

  .التدريب امليداين لطالب اخلدمة االجتامعيةيف برنامج 

إجراء العديد من البحوث العلمية لتطوير آليات  -

 املامرسة العامة املتقدمة.

 عرض الرؤية املستقبلية من خالل  سيجري

 :اآلتيةالعنارص 

: االعتبارات التي جيب األخذ هبا لتطبيق أواًل 

ة العامة وتفعيل الرؤية املستقبلية لتطوير آليات املامرس

لتفعيل التدريب امليداين  ؛املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية

 :لطالب اخلدمة االجتامعية

هناك جمموعة من االعتبارات التي جيب األخذ هبا 

عند تطبيق آليات املامرسة العامة املتقدمة يف اخلدمة 
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لتفعيل التدريب امليداين لطالب اخلدمة  ؛االجتامعية

 االجتامعية:

مامرسة لل إجرائية وأهداف ورسالة يةرؤ صياغة -

مة يف التدريب امليداين لطالب اخلدمة العامة املتقدَّ 

 االجتامعية.

جودة اإلعداد النظري والعميل لتطبيق آليات  -

مة يف التدريب امليداين لطالب املامرسة العامة املتقدَّ 

 اخلدمة االجتامعية.

رسة االستفادة من البحوث العلمية يف تطبيق املام -

 العامة املتقدمة يف التدريب امليداين.

 ،االجتامعيني لألخصائيني اجليد املهني اإلعداد -

 النظري املهارات واإلطار استخدام من يمكنهم الذي

يف تطبيق آليات املامرسة العامة املتقدمة يف التدريب 

 امليداين لطالب اخلدمة االجتامعية.

 ،والعاملية بيةوالعر املحلية التجارب من االستفادة -

 .يف تطبيق املامرسة العامة املتقدمة يف التدريب امليداين

تطبيق املامرسة املبنية عىل الرباهني يف التدريب  -

 امليداين لطالب اخلدمة االجتامعية.

واملتغريات املجتمعية عند  األوضاعمراعاة  -

تطبيق آليات املامرسة العامة املتقدمة يف التدريب 

 ب اخلدمة االجتامعية.امليداين لطال

تقييم قدرة املامرسني يف تطبيق آليات املامرسة  -

العامة املتقدمة يف التدريب امليداين لطالب اخلدمة 

 االجتامعية.

األسس واملوجهات النظرية التي ترتكز عليها  ا:ثانيً 

آليات املامرسة العامة املتقدمة  لتطوير املستقبلية الرؤية

لتفعيل التدريب امليداين لطالب  ؛يف اخلدمة االجتامعية

 اخلدمة االجتامعية

تعتمد الرؤية املستقبلية عىل جمموعة من األسس 

 واملوجهات النظرية تتمثل فيام ييل:

حتليل واستنتاج من الدراسات السابقة املرتبطة  -

 باملامرسة العامة املتقدمة.

نتائج التحليل الكمي والكيفي للدراسات  -

 موضوع الدراسة.السابقة املرتبطة ب

حتليل واستنتاج النتائج من اإلطار النظري   -

 املتعلق باملامرسة العامة.

 األدبيات النظرية املرتبطة بالتدريب امليداين. -

 نامذج املامرسة املهنية يف املامرسة العامة املتقدمة. -

 ا: الفلسفة النظرية التي ترتكز عليها الرؤيةثالثً 

املامرسة العامة املتقدمة يف  آليات لتطوير املستقبلية

لتفعيل التدريب امليداين لطالب  ؛اخلدمة االجتامعية

 اخلدمة االجتامعية.

 عىل تقوم تعليمية التدريب امليداين عملية أنَّ   -

 وإرشافية. وتربوية علمية أسس

 املهني النمو حتقيق التدريب امليداين من اهلدف أنَّ  -

خالل  من وذلك ،التدريب لطالب والشخيص

 والسامت الفنية واملهارات امليدانية اخلربات إكساهبم

 .الشخصية
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 تدريبي منهج خالل من جيري التدريب امليداين -

 دوره كل فرد يعرف فيها، املشاركني لكل واضح

 .العمل هذا جتاه ومسؤوليته

 مستمر إرشاف وجود امليداين التدريب يستلزم -

 يضمن من خالله حتقيق أهداف التدريب.  

 التي واألساليب املهارات العمل عىل تنمية  -

اخلدمة  طرق خمتلف إطار يف املامرسة يف تستخدم

 .وجماالهتا االجتامعية

 وترمجة الكتساب للطالب الفرصة إتاحة -

 واختبار املفاهيم ،تطبيقية عملية ممارسات إىل املعارف

 .الواقعية املواقف ضوء يف النظرية

 املهنة وأخالقيات هنيةامل القيم الطالب إكساب -

 .الذات املهنية ونمو امليدانية املامرسة طريق عن

 ومهارات وخربات بمعارف الطالب تزويد -

 غريهم من أو زمالئهم مع سواء الفريقي العمل

 .األخرى املهن يف املختصني

االلتزام باملامرسات املهنية املبنية عىل الرباهني  -

نظرية األنساق  العلمية والنظريات واالرتكاز إىل

والعمل يف نطاق خصائص البيئة التي  ة،األيكولوجي

تطبق فيها باستخدام منظور الفرد يف البيئة وطبيعة 

 .العالقة التبادلية بينهام

 املرتبطة امليدانية باخلربات الطالب تزويد -

املهنية املرتبطة باملامرسة العامة  املامرسة بعمليات

 التقويم(. –اإلَّناء  – التدخل -التخطيط  –)التقدير 

 يف فتتمثل ،األكاديميني للمرشفني التدريب أمهية -

 بالعامل لالتصال جيدة فرص من العملية توفره هذه ما

 طبيعة املشكالت عىل والتعرف  ،الواقع اخلارجي

 عملية تواجه التي واملعوقات املجتمع، يف املوجودة

  .املامرسة

مرشيف تواصل  يف يسهم امليداين التدريب -

 أو املؤسسات بكليات اخلدمة االجتامعية واستفادهتم

 التخصص. جمال يف جديد هو ما لكل اكتساهبم

 خالل من املجتمع خدمة يف التدريب يسهم -

 وتقديم علمية دراسة يواجهها التي دراسة املشكالت

  .هلا املناسبة احللول

 ا: اإلسرتاتيجية التي تعتمد عليها الرؤيةرابعً 

آليات املامرسة العامة املتقدمة يف  لتطوير ةاملستقبلي

لتفعيل التدريب امليداين لطالب  ؛اخلدمة االجتامعية

 :اخلدمة االجتامعية

آليات  لتطوير املستقبلية هيدف تطبيق هذه الرؤية

لتفعيل  ؛املامرسة العامة املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية

 ما ييل: التدريب امليداين لطالب اخلدمة االجتامعية إىل

رفع كفاءة ومهارة طالب اخلدمة االجتامعية يف  -

 .الدراسات العليا من خالل التدريب امليداين

حتقيق فعالية للتدريب امليداين من خالل آليات  -

 .املامرسة العامة املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية

التدريب امليداين هو يف احلقيقة احلقل الذي  دُّ يع -

التي  ،النظرية لب فيه املعارفيفرتض أن يوظف الطا
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قدمت له يف قاعات املحا رات من خالل املقررات 

تفاعلها مع خربات الطالب  الدراسية النظرية ثم

حه يويف إطار ما تت ه،احلياتية يف أرسته وجمتمع

 التدريب من خربات للعمل مع العمالء. مؤسسات

االستعانة بالتفكري النقدي واملهارات التقييمية  -

رات القيادة للوفاء باحتياجات العمالء يف عامل ومها

 .يتصف بالتعقيد والتغري الرسيع

 األكاديمية للخدمةفتح قنوات اتصال بني اجلهات  -

ومؤسسات التدريب امليداين يف املجتمع  ،االجتامعية

 لتقليل الفجوة بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي.

ة من اخلربات التدريب امليداين بأنه جمموعدُّ يع  -

حد املؤسسات أو جماالت أطار إالتي تقدم يف 

التي هتدف إىل  ،ةومقصود يةواع بصورة ،املامرسة

من الكفاءة  نقل الطالب إىل مستويات متقدمة

أثناء ممارسة عمليات وأنشطة ومهام  ،والفاعلية

 .اخلدمة االجتامعية

 

آليات املامرسة  ا: هتيئة البيئة املناسبة لتطويرخامًس 

لتفعيل التدريب  ؛العامة املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية

 :امليداين لطالب اخلدمة االجتامعية

تطوير املامرسة العامة املتقدمة يتطلب بيئة  إنَّ 

مناسبة إلحداث هذا التطوير واألخذ به يف التدريب 

امليداين، وهذه التهيئة أو املتطلبات تكون عىل 

 مستويات خمتلفة منها: 

ى تعليم املامرسة العامة املتقدمة عىل مستو -1

 والبحث العلمي:

أن تشتمل مقررات املامرسة العامة عىل  -

معارف حديثة ومهارات وقيم أخالقية واقعية مرتبطة 

التي متارس فيه لتدعم ممارسة  ،بطبيعة املجتمع

 الطالب يف التدريب امليداين.

تدريب طالب اخلدمة االجتامعية يف مرحلة  -

ويف مرحلة  ،املامرسة العامة البكالوريوس عىل

الدراسات العليا عىل تطبيق املامرسة العامة املتقدمة يف 

 العمل مع مشكالت وفئات خمتلفة.

أن تتضمن خطة التدريب امليداين املتعلقة  -

بالدراسات العليا سواء بقسم اخلدمة االجتامعية أو 

بتطبيق آليات املامرسة العامة املتقدمة  ،األقسام األخرى

 مادة التدريب امليداين.يف 

عقد حلقات نقاشية وسيمنارات علمية  -

تناقش آليات املامرسة العامة املتقدمة وكيفية تطبيقها يف 

 التعامل مع املشكالت يف التدريب امليداين.

أن تتضمن اخلطة البحثية لقسم اخلدمة  -

االجتامعية االهتامم بالبحوث العلمية عن آليات 

وكيفية تطبيقها يف التعامل مع  ،املامرسة العامة املتقدمة

 املشكالت والفئات املختلفة.

 عىل مستوى ممارسة اخلدمة االجتامعية:-2

عقد دورات تدريبية لألخصائيني  -

االجتامعيني يف املؤسسات حول آليات املامرسة العامة 
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 واملهارات املعارف إلكساهبم ؛يف التدريب امليداين

 واخلربات الالزمة.

بني  ةمستمر بصورةامعات عقد لقاءات واجت -

األخصائيني االجتامعيني يف املؤسسات وبني الكلية 

يف الواقع امليداين  ،للنقاش حول تطبيق املامرسة العامة

 والتعرف عىل التحديات والعمل عىل مواجهتها.

االستفادة من نتائج البحوث والدراسات  -

العلمية ذات االهتامم باملامرسة العامة واملامرسة العامة 

املامرسة املبنية عىل ، واملتقدمة يف التدريب امليداين

 الرباهني.

عقد دورات تدريبية لطالب الدراسات العليا  -

عىل آليات املامرسة العامة املتقدمة وكيفية تطبيقها يف 

 التدريب امليداين.

نرش ثقافة اإلعداد املهني لألخصائيني  -

االجتامعيني املرشفني عىل التدريب لالطالع 

واملامرسة العامة  ،فادة من املامرسة العامةواالست

 املتقدمة يف املامرسة املهنية يف املجاالت املختلفة.

لتطبيق  ؛جياد مؤسسات نموذجيةإالعمل عىل  -

املامرسة املهنية من خالل آليات املامرسة العامة 

 املتقدمة.

عمل مذكرات تفاهم بني اجلامعة  -

ن خدمات واملؤسسات يف املجتمع لضامن االستفادة م

خصائيني االجتامعني العاملني ألاملؤسسات وتعاون ا

 هبا.

ا: تطوير آليات املامرسة العامة املتقدمة يف سادًس 

 التدريب امليداين لطالب اخلدمة االجتامعية:

باملامرسة  املرتبط النظري اإلطار توطني  -

تعليمه  عىل العامة واملامرسة العامة املتقدمة واحلرص

 جتامعية.لطالب اخلدمة اال

عن املامرسة العامة  العلمية البحوث إجراء  -

يف التدريب  تطبيقه واملامرسة العامة املتقدمة ومعوقات

 تصور مهني لتفعيله. امليداين للتوصل إىل

تاصيل نامذج للتدخل املهني مع مشكالت  -

 نابعة من املجتمع.

عقد دورات تدريبية لألخصائيني   -

ة تطبيق املامرسة االجتامعيني يف املؤسسات عن كيفي

 العامة واملامرسة العامة املتقدمة.

ا عمل خطة للتدريب امليداين معلنة مسبقً   -

لطالب التدريب امليداين بالدراسات العليا بقسم 

 خدمة الفرد عن آليات املامرسة العامة املتقدمة.

خطة املقررات الدراسية بالدراسات العليا   -

 املتقدمة.  جيب أن تتضمن مقررات للمامرسة العامة

يتوىل عضو هيئة تدريس بدرجة أستاذ أو   -

أستاذ مساعد التوجيه واإلرشاف عىل طالب التدريب 

 امليداين يف الدراسات العليا.

مسارات  إىلتقسيم التدريب امليداين  جيري  -

 (.تعليمي – تأهييل –)طبي 
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إعداد دليل إرشادي ملرشفني الكلية، يكون   -

التدريب وحيتوى عىل مجيع ودليل لعملية  ةبمثابة موج

 املعلومات التي تساعد عىل القيام بالعملية التدريبية.

القدرة عىل تقييم وتقدير معارف الطالب   -

واملهارات املهنية يف جمال املامرسة وحتديد اخللل 

وجماالت النمو وتطوير وتنمية خطة  ،والفجوات

 واالستعداد للتعليم ،التقدير والتقييم الذايت والتغيري

 عىل مدى احلياة املهنية.

تعليم وتدريب طالب اخلدمة االجتامعية يف   -

ويف مرحلة  ،مرحلة البكالوريوس عىل املامرسة العامة

الدراسات العليا عىل تطبيق املامرسة العامة املتقدمة يف 

 العمل مع مشكالت وفئات خمتلفة.

تشجيع التفكري النقدي واإلدراك الذايت   -

لطالب املهنية واألحكام العميق لتنمية هوية ا

 األخالقية واملهارات العلمية.

تطبيق جمموعة من املقاييس اخلاصة   -

باملهارات العامة ومهارات عملية املساعدة يف اخلدمة 

للتأكد من  ؛(التقويم – التدخل –االجتامعية )التقدير 

إكساب طالب التدريب امليداين هلذه املهارات خالل 

  .فرتة التدريب

الب التدريب امليداين عىل عمل تشجيع ط  -

لكرتونية إللكرتونية تتضمن مجيع األنشطة اإحقيبة 

التي قام هبا طالب التدريب بالدراسات العليا من 

 ؛نرتنتإللكرتونية أو استخدام اإدخول مواقع 

للحصول عىل املعلومات املرتبطة بالتدريب 

 امليداين.

استخدام طالب التدريب امليداين لألبحاث   -

 ال.ييس التقييم لضامن تدخل مهني فعَّ ومقا

 –جتهيز قاعات دراسية مثل: السبورة الذكية   -

 .ومناقشتها الدراسية احلاالت لعرض الربوجوكرت

النقد الذايت للمهارات وللقاعدة املعرفية   -

والقدرة عىل حتديد وحتليل السياسات  والدور املهني.

د يف املؤثرة عىل اخلدمات واالستفادة من منظور الفر

 البيئة واملعارف النظرية يف العمل مع العمالء.

حث طالب الدراسات العليا عىل عمل   -

 املامرسة العامة املتقدمة. عنخطط بحثية 

ا يتطلب نجاح العملية التدريبية اهتاممً   -

فيها  ومشاركة فاعلة من مجيع األعضاء املشاركني

)القسم املختص، ومرشف الكلية، ومرشف املؤسسة، 

ملناهج التدريب،  فالتخطيط اجليد ،التدريب(وطالب 

والتنفيذ السليم، والتعاون البناء بني القسم 

القسم املختص لعملية التدريب  واملؤسسات، ومتابعة

 من أهم العوامل املؤثرة يف تشكيل وبناء دُّ تع ،امليداين

طالب اخلدمة االجتامعية، وينبغي أن ترتكز جهود 

دمة الفرد  يف عمليات مثل قسم خ ،األقسام املختصة

املؤسسات املناسبة، واملرشفني املؤهلني، وتنظيم  اختيار

طالب الدراسات  اللقاءات التمهيدية التي تعرف

 .العليا بالتدريب امليداين وأمهيته
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ي رصد أ ،تقويم طالب التدريب امليداين  -

للطالب خالل الفصل  وتتبع حركة النمو املهني

ى تقدم الطالب يف قياس مد ومن ثمَّ  ،التدريبي

فعالية برامج التدريب يف حتقيق  التدريب وتقويم

يف إكساب الطالب املعارف واخلربات  ،أهدافه

والسامت التي تؤهلهم ملامرسة مهنة اخلدمة  واملهارات

 االجتامعية.

داء املهني للطالب قبل التدريب ألتقويم ا  -

و أ ةدوري بصورة جيريعىل أن  ،وبعد التدريب

 قديم نتائج التقويم للكلية والقسم.وت ة،مرحلي

 طالب كل مع فردية إرشافية اجتامعات عقد  -

 عىل التغلب يف ومساعدته ،احلاجة حسب وتوجيهه

 التعليمية، اخلربات من استفادته تعيق التي الصعوبات

 .املهني ونموه أدائه ومتابعة سجالته، ومراجعة

 االعتامد معايري تطبيق بني عالقةإجياد  جيب  -

 تطبيقها مدى وبني اجتامعية مؤسسة ألي كاديمياأل

 هذا كون االجتامعية، للخدمة العامة املامرسة ألسلوب

 .الشاملة املهنية اجلودة بأسلوب أكثر يرتبط األسلوب

 النقدي التفكري مهارات عىل الرتكيز جيب  -

 اإلملام عىل قدرته حيث ،امليداين التدريب لطالب

 بالقيم والتزامه ة،االنتقائي املعارف من بمجموعة

 املهنية املهارات من عريضة ملجموعة وتطبيقه املهنية

 ،املختلفة األحجام ذات العميل أنساق من عدد مع

 ويتضمن األدوار، من عريضة جمموعة تبني يف وكفاءته

 استخدام عىل األخصائي قدرة النقدي التفكري

 واملناقشات العبارات لتقييم الفكرية العمليات

 .والتجارب

 خالقياتأو املهنية القيم الطالب كسابإ  -

 .املهنية الذات ونمو امليدانية املامرسة طريق عن املهنة

 ذات النظرية حاثألبا بعض الطالب جراءإ  -

 .امليداين التدريب بمجال العالقة

 ةوترمج الكتساب للطالب الفرصة تاحةإ -

 واختبار ،تطبيقية عملية ممارسات وحتويلها إىل املعارف

 .الواقعية املواقف ضوء يف النظرية اهيماملف

التعامل مع احلاالت من خالل تصميامت   -

تصميامت احلالة الواحدة  :مثل ،برامج التدخل املهني

 –حتقيق اهلدف  ةاناستب – املهام حتقيق مقياس –

 –قياس رضا العميل  ةاناستب – املضمون حتليل نموذج

 .الزمالء مراجعة أسلوب

اييس التقويم األخرى استخدام البحث ومق  -

الة وتقدير األساس املهاري لضامن تدخالت فعَّ 

 واملعريف للطالب والدور املهني هلم.

االختيار بني طرق املشاهدة املبنية عىل   -

    ،الرباهني للتدخل يف التميز واإلثبات والتقدير

لألسلوب الثقايف مع أنساق العمالء وتوضيح        

الطريقة  مة والكافية يفوالرباهني املالئ الدالئل

 املختارة.
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استخدام طرق متعددة لتقويم املامرسة   -

اخلاصة للطالب مع أنساق العمالء. )اختبارات. 

 مقاييس. مقاالت نقدية(.

 ،استخدام بعض املقاييس يف التدريب امليداين  -

داة   التقدير أ مقياس –مقياس التخطيط للتعلم  :مثل

 املامرسة عمليات مهارات مقياس –الذايت للطالب 

  .والتعلم النقدي التفكري مقياس – املهنية

ال للقيادة وبناء الفريق االستخدام الفعَّ   -

 ؛نظريات التغيري التنظيمي وإضافة ،ومهارات اإلدارة

لتحسني وتطوير وتغيري الربامج والتفاوض والتوسط 

وااللتزام بالسلوك املهني  ،والدفاع عن العمالء

حتاد الا للميثاق األخالقي لطبقً األخالقي املناسب 

وتطبيق ،  IFSWالدويل لألخصائيني االجتامعيني 

القوانني والسياسات واإلجراءات التنظيمية لتغيري 

 وتطوير وحتسني الربامج.

 اخلدمة يف امليداين التدريب أساليب تنوع  -

 املامرسة وطبيعة جماالت بتنوع وذلك ،االجتامعية

 املشكالت وطبيعة التدريبي، الربنامج وحمتوى األعامل،

 األعامل ونوعية املؤسسات التدريبية، معها تتعامل التي

 فإنَّ  ذلك كل عن النظر وبغض .إنجازها املطلوب واملهام

 يف واملمكنة املتاحة األساليب كل استخدام من الرضوري

 املرشفني عىل كام ينبغي العملية، هذه أهداف حتقيق سبيل

 قدرات وبني التدريبي سلوباأل بني املالئمة مراعاة

 .منها واالستفادة عىل استيعاهبا املتدربني

 االجتامعية اخلدمة يف التدريب أساليب أهم: 

 عرض عىل يعتمد الذي :املحا رة أسلوب -1

 جانب من معني موضوع عن ومعلومات احلقائق

 األسئلة. وتوجيه املتدربني قبل من واالستامع ،املرشف

 عىل يعتمد يالذ :النقاش حلقات أسلوب -2

 وتوجيه قيادة حتت واآلراء األفكار وتبادل املناقشة

 املرشف.

 أكثر اشرتاك عىل يعتمد الندوة: الذي أسلوب -3

وحتليله  وعرضه موضوع تناول يف امعً  مرشف من

 .املتدربني مع ومناقشته

 إتاحة خالل من احلالة: وذلك دراسة أسلوب -4

 دةحمدَّ  مشكالت أو حاالت لعرض للمتدربني الفرصة

 .هلا مناسب حل إىل التوصل ومناقشتها وحماولة

 قيام عىل يعتمد الذي :األدوار متثيل أسلوب -5

 ودراستها،  معينة مواقف بتمثيل واملتدربني املرشف

 بشأن اقرتاحات أو توصيات إىل وحتليلها والوصول

 .معها التعامل

 يف يتلخص الذي :التدريبية املؤمترات أسلوب -6

 مشكلة أو موقف بمناقشة نيواملتدرب املرشف قيام

 .واآلراء املعلومات خالل تبادل من والتعلم

 بتنفيذ املرشف يقوم :العميل التطبيق أسلوب  -7

العمليات  اموضحً  ،مهنية بطريقة حمددة وأنشطة أعامل

 لتنفيذ ؛الالزمة األساسية واألساليب واإلجراءات

 .صحيحة مهنية بطريقة العمل
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 املستقبلية الرؤية تطبيق وخطوات ا: مراحلسابعً 

 ؛آليات املامرسة العامة املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية لتطوير

 لتفعيل التدريب امليداين لطالب اخلدمة االجتامعية.

o  املرحلة األوىل: التقدير 

تقدير الوضع احلايل الستخدام  يكونوفيه 

 ،املامرسني للمامرسة العامة املتقدمة يف التدريب امليداين

حتياجات النظرية واملعرفية واملهارية وحتديد اال

وحتديد املعوقات التي تواجه املامرسني يف تطبيق 

 املامرسة العامة املتقدمة.

o  املرحلة الثانية: التخطيط 

وضع خطة شاملة متكاملة لتطوير آليات تم وفيه 

املامرسة العامة املتقدمة يف التدريب امليداين لطالب 

سرتاتيجيات لذلك إلا وحتديد أهم ،اخلدمة االجتامعية

 مع توضيح آليات التنفيذ. 

o  التنفيذ  الثالثة:املرحلة 

 لتطوير اسابقً  املوضوعة اخلطة تنفيذ يكون وفيها

 آليات املامرسة العامة املتقدمة.

o واإلهناء التقويم :الرابعة املرحة 

 خالل من اآلليات تطوير تقويم عملية جتريوفيها 

 ،الدراسات العليا هلاطالب التدريب امليداين ب تطبيق

 إضافة ،جيايب هلا يف التدريبإلومعرفة مناطق القوة والتأثري ا

ذلك  ويكون ،مواجهتها ةمعرفة نقاط الضعف وحماولإىل 

اعتامد املامرسة  وجيري ،من خالل جتريب هذه اآلليات

 العامة املتقدمة يف التدريب امليداين للدراسات العليا. 

 الرؤية: عليها عتمدت   تيال سرتاتيجياتإلا: اثامنً 

حد املتغريات األساسية التي أسرتاتيجيات هي إلا

لتحقيق أهداف املامرسة املهنية  وآلية؛ستخدم كأداة تم 

ومنها  ،والتدخل املهني باملامرسة العامة املتقدمة

 الدفاع. -املشاركة   –اإلقناع  –التفاوض  –التنسيق 

 لتطوير تقبليةاملس الرؤية تطبيق يف املشاركون :اتاسعً 

آليات املامرسة العامة املتقدمة يف التدريب امليداين 

 لطالب اخلدمة االجتامعية.

آليات املامرسة  لتطوير املستقبلية الرؤية حتقيق إن

العامة املتقدمة يف التدريب امليداين لطالب اخلدمة 

 من: االجتامعية يتطلب مشاركة كال  

ذ اخلطة جيب أن يكون املشاركون يف وضع وتنفي

كاديمية  للخدمة ألصني يف اجلهات امن املتخصِّ 

القسم املختص، و ،صوناألساتذة املتخصِّ  ،االجتامعية

املؤسسات، وطالب  وومرشف الكلية، ومرشف

ملناهج  فالتخطيط اجليد  ، لدراسات العليالالتدريب 

التدريب، والتنفيذ السليم، والتعاون البناء بني القسم 

القسم املختص لعملية التدريب  ةواملؤسسات، ومتابع

 من أهم العوامل املؤثرة يف تشكيل وبناء دُّ تع ،امليداين

طالب اخلدمة االجتامعية، وينبغي أن ترتكز جهود 

قسم خدمة الفرد  يف عمليات  :مثل ،األقسام املختصة

ن، ون املؤهلواملؤسسات املناسبة، واملرشف اختيار

ف طالب عرِّ وتنظيم اللقاءات التمهيدية التي تم 

 الدراسات العليا بالتدريب امليداين وأمهيته.
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 ا: األدوات التي تعتمد عليها الرؤية:عاًش 

تعتمد عملية إعداد وتطبيق الرؤية املستقبلية   

لتدريب التطوير آليات املامرسة العامة املتقدمة يف 

امليداين لطالب اخلدمة االجتامعية عىل جمموعة من 

 –املقابالت  –العمل ورش  " :األدوات منها

 –التطبيق العميل  –الندوات  –الدورات التدريبية 

 االجتامعات –صياغة العقد التدريبي  –متثيل األدوار 

  ."رشافية اجلامعيةإلا  االجتامعات –رشافية الفردية إلا

 احلادي عرش: املوضوعات البحثية املقرتحة:

يمكن اقرتاح بعض القضايا واملوضوعات البحثية   

املامرسة العامة  التي يمكن أن تسهم يف تطوير آليات

 املتقدمة لتفعيل التدريب امليداين: 

دليل إرشادي لألخصائيني االجتامعيني  -1

بمؤسسات التأهيل الشامل من منظور املامرسة العامة 

 املتقدمة.

االحتياجات التدريبية لألخصائيني االجتامعيني  -2

دمة االجتامعية يف لتطبيق املامرسة العامة املتقدمة للخ

 املجال املدريس.

االحتياجات التدريبية لألخصائيني االجتامعيني  -3

لتطبيق املامرسة العامة املتقدمة للخدمة االجتامعية يف 

 املجال الطبي.

االحتياجات التدريبية لألخصائيني االجتامعيني  -4

لتطبيق املامرسة العامة املتقدمة للخدمة االجتامعية يف 

 .املجال التأهييل

 

 :شكر وتقدير

كر والتقدير ملركز ـتان بالشـــدم الباحثـــتتق 

 .بحثهامالبحوث بجامعة امللك سعود لدعم 

 

 املصادر واملراجع

 : املراجع العربية واًل أ

برنامج  :(2011) إبراهيم، أبو احلسن عبداملوجود

تدريبي للمامرسة العامة يف اخلدمة االجتامعية 

جتربة يف التدريب امليداين  ،لتنمية املهارات القيادية

جملة  "باملعهد العايل للخدمة االجتامعية بقنا

دراسات يف اخلدمة االجتامعية والعلوم اإلنسانية، 

كلية اخلدمة االجتامعية،  ،5، اجلزء 30العدد 

 جامعة حلوان.

 معوقات"(: 2007) اللطيف عبد عامد ،أشتية

 مقررات تطبيق يف الشاملة اجلودة إىل الوصول

 يف االجتامعية ختصص اخلدمة يف امليداين لتدريبا

 ."املفتوحة القدس جامعة

طبيعة ممارسة (: 2006) مام، عائشة عبدالرسولإ

اخلدمة االجتامعية يف املدارس اخلاصة يف مرص 

، دراسة عن الطرق التقليدية واملامرسة العامة

مطبقة عن بعض املدارس الثانوية اخلاصة 

 ر العاملي التاسع عرش.بمحافظة القاهرة، املؤمت

 طريقة آليات :(2007) عبدالرسول عائشة إمام،

 التي املعوقات التنظيمية إزالة يف املجتمع تنظيم

 التسوية بمكاتب االجتامعيني األخصائيني تواجه
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 مطبقة مقارنة : دراسةاملرصية األرسة بمحاكم

 القاهرة بمحافظتي التسوية مكاتب من عينة عىل

 االجتامعية اخلدمة يف دراساتجملة  والبحرية.

 .3ج، 23 ع ، مرص اإلنسانية والعلوم

 املرشف األخصائي دور :(2000) عبلة البدري،

 املؤسسة يف األطفال بتكيف وعالقته االجتامعي

 معهد ،ةمنشور غري دكتوراه رسالة الرتبوية،

 .شمس عني جامعة للطفولة، العليا الدراسات

صطلحات معجم م :(1993) بدوي، أمحد زكي

 ، بريوت، مكتبة لبنان.العلوم االجتامعية

رعاية جمتمع (: 2006) بركات، وجدي حممد أمحد

الطلبة الفائقني من منظور املامرسة العامة يف 

، املؤمتر العلمي التاسع عرش، اخلدمة االجتامعية

 .جامعة حلوان

قراءات يف (: 2017) الربيثن، عبدالعزيز عبداهلل

لرياض، مكتبة امللك فهد ا اخلدمة االجتامعية،

 .2الوطنية ط

املؤمتر العلمي  :(2013) توفيق، حسام رفعت راغب

 الدويل السادس والعرشون للخدمة االجتامعية

 ،)اخلدمة االجتامعية وتطوير العشوائيات(

 .14زء ـــاجل

برنامج تدريبي يف إطار  (:2011) جاللة، أيمن أمحد

نمية لت االجتامعيةاملامرسة العامة للخدمة 

 التدريبواملهارية لطالب  املعرفيةاملتطلبات 

. جملة الرتبوي الشامل التقويمامليداين بنظام 

والعلوم اإلنسانية.  االجتامعيةاخلدمة  يفدراسات 

 اجلزء الرابع. (31العدد) جامعة حلوان.

التنمية البرشية (: 2003) أمحد جمدي ،حجازي

رابع املؤمتر السنوي ال التعليم، وإسرتاتيجيات

عرش، كلية اخلدمة االجتامعية، جامعة القاهرة، 

 مايو. 15 -14

حتديد االحتياجات التدريبية (: 2007) صفاء خضري،

لألخصائيني االجتامعيني يف العمل مع مجاعات 

األقران املدرسية لوقايتهم من التدخني 

دراسات يف  ة، بحث منشور يف جملواملخدرات

سانية، جامعه اخلدمة االجتامعية والعلوم اإلن

حلوان، كلية اخلدمة االجتامعية، العدد الثالث 

 والعرشون، القاهرة.

 اخلدمة تعليم :(2000) زيدان عرفات خليل،

 ،مرص يف االجتامعية الرعاية ومستقبل االجتامعية

 عرش احلادي السنوي املؤمتر يف منشور بحث

 فرع -القاهرة جامعة االجتامعية، اخلدمة لكلية

 .الفيوم

 الصحية الرعاية جودة (:2010) أمحد توفيق ،خوجة

 التنفيذي املكتب .الرياض .املصطلحات تفسري

 لدول التعاون جملس لدول الصحة وزراء ملجلس

 العربية. اخلليج
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 استخدام(: 2011) الربيع، أمحد بن إبراهيم بن حممد

 االجتامعيةنموذج املامرسة العامة يف اخلدمة 

راسات يف اخلدمة جملة د ،لوحتديات املستقب

 1، اجلزء 31 االجتامعية والعلوم اإلنسانية، العدد

 كلية اخلدمة االجتامعية، جامعة حلوان.

(: 2012) حممد، عبري أمحد، عيل، حممود رضوان،

 من االجتامعية اخلدمة طالب استفادة معوقات

 مطبقة دراسة :املدريس باملجال امليداين التدريب

. حلوان جامعة – ةاالجتامعي اخلدمة كلية عىل

 والعلوم االجتامعية اخلدمة يف دراسات جملة

 .33 العدد االنسانية

تصور مقرتح من  :(2012) سعد، عيل عبداهلل حممد
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لتحقيق السالم االجتامعي لدى الشباب اجلامعي 

املؤمتر العلمي الدويل اخلامس  والعرشون 

الجتامعية )مستقبل اخلدمة االجتامعية للخدمة ا

 .10اجلزء  ،يف ظل الدولة املدنية احلديثة(

مدى استخدام  :(2010) سويدان، جمدي صابر

أساليب التدريب باملشاركة يف حتقيق النمو املهني 

جملة دراسات يف . لطالب اخلدمة االجتامعية

اخلدمة االجتامعية والعلوم اإلنسانية. جامعة 

 ( اجلزء السادس.28د )حلوان. العد

اجتاهات الطالب (: 2011) صالح، أمحد فاروق

واملرشفني نحو التدريب اإللكرتوين يف اخلدمة 

بحث مقدم يف املؤمتر العلمي الرابع  .االجتامعية

والعرشون للخدمة االجتامعية )اخلدمة 

االجتامعية والعدالة االجتامعية(. كلية اخلدمة 

 االجتامعية، جامعة حلوان. 

دراسة (: 2005) صالح، عامد فاروق حممد 

االحتياجات التدريبية لألخصائيني االجتامعيني 

املؤمتر العلمي الثامن  العاملني باملجال املدريس،

عرش، جامعة حلوان، كلية اخلدمة االجتامعية، 

 القاهرة.

املتغريات االجتامعية (: 2011) براهيمإ آياتصبيح، 
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اإلنسانية، جامعه حلوان، كلية اخلدمة 

 االجتامعية، العدد التاسع عرش، القاهرة.

حتديد (: 2004) عزة عبد اجلليل ،عبدالعزيز

ريبية ألخصائي العمل مع االحتياجات التد
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املشكالت  ةاجلامعات للتخفيف من حد

 ة، بحث منشور يف جملاملسنني ىاالجتامعية لد
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 املسؤولية االجتامعية وعالقتها ببعض املتغريات الديموجرافية: 

  جامعة امللك سعود -دراسة ميدانية عىل عينة من املوظفات بكلية اآلداب

 أسامء بنت حممد البنيان 

 الرياض، - جامعة امللك سعود  قاسم ال راسات االجاامدية، كلية اآلداب، ب ،اساد املساا  األ 

 لعربية الاسعوديةاململكة ا  
 
 

 

 ـ(ه15/7/1439يف  للنرش وقبل   ،هـ8/1/1439)ق م  للنرش يف  

 

 .املاسؤولية االجاامدية، أبعاد املاسؤولية، املوظفات، كلية اآلداب، اجلامعة، املجامع:  املفتاحية الكلامت

املاغريات ه فت هذه ال راسة إىل الاعرف دىل املاسؤولية االجاامدية ودالقاها ببعض البحث: ملخص

ال يموغرافية والبيئية، ل ى دينة من موظفات كلية اآلداب بجامعة امللك سعود، حيث تألفت دينة ال راسة 

( موظفات، ولاحقيق أه اف ال راسة قامت الباحثة باساخ ام اسابانة املاسؤولية االجاامدية. وق  205من )

. وق  أظهرت tset-tت املعيارية، واخابار اساخ مت الساخالص الناائج املاوسطات احلاسابية، واالنحرافا

ناائج ال راسة أنَّ ماساوى املاسؤولية االجاامدية جاء ب رجة ماوسطة دىل األداة ككل، حيث نال حمور 

املاسؤولية ال ينية واألخالقية الرتتيب األول، ويف الرتتيب األخري حمور املاسؤولية اجلامدية. وأظهرت الناائج 

لة إحاائية  يف درجة محمل املاسؤولية االجاامدية تععىى إىل ماغري العمر، وماغري أيًضا وجود فروق  ات دال

ى الوظيفي أو احلالة  املاساوى الاعليمي للموظفة،  ومل تعظهر الناائج وجود فروق دالة إحاائًيا للماسمَّ

ل راسة ببعض االجاامدية أو وجود األوالد، أو سنوات اخل مة يف الكلية دىل املقياس الكيل. وق  خرجت ا

 .الاوصيات يف ضوء الناائج واملناقشة
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Keywords: Social Responsibility, Responsibility Dimensions, Female Employees, college of arts,   

  university, society. 

Abstract: This study aims at identifying the social responsibility and its relation to some 
demographic and environmental variables in a sample of the female employees in the College of Arts 
at King Saud University. The sample of the study consists of (205) female employees and to achieve 
the objectives of the study, the researcher used the social responsibility questionnaire. The arithmetic 
means Standard deviation and T-test have been used to extract the results. The study results revealed 
that the social responsibility level is average on the tool as a whole, where the religious and moral 
responsibility part is the first and the last is the collective responsibility. The results revealed that 
there are statistical evident differences in the degree of bearing social responsibility attributed to the 
age and educational level variables of the employee. The results revealed that there are no statistical 
evident differences for the job title, marital status, having children or the years of experiences in the 
college on the total scale. The study introduced some recommendations based on the results and 
discussions.  
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 املقدمـــة

أهم القضايا من قضية املاسؤولية االجاامدية     تع

من  اجانبً  تنميا ّنَّ إحيث  ،اجل يرة بالبحث واالهاامم

حيااج إليه الفرد الذي جوانب الوجود االجاامدي 

 ،للحامية والوقاية والعالج من بعض ظواهر الالمباالة

والكثري من  ،وافاقاد اهلوية ود م محمل املاسؤولية

  اهر الاسلبية الاي تعوق دملية الانمية.املظ

محمل املاسؤولية من أهم الافات االجاامدية  ع   ويع 

نبه  ؛الاي ال يمكن تنمياها إال دن طريق املامرسة لذا يع

املجامع بام دليه من واجبات، وأن يكون العمل أفراد 

مبنيًّا دىل أساس األخذ والعطاء بني من يعيشون يف 

ؤولون ماسؤولية اجاامدية نحو املجامع، فاألفراد ماس

 .أنفاسهم ونحو املجامع والوطن

ولية االجاامدية واح ًة من ددائم ؤاملاس تع    كام

القيمة احلقيقية  إنَّ  كاماحلياة املجامعية الرضورية، 

ولية جتاه نفاسه ؤقاس باحمله املاسللفرد يف جمامعه تع 

وجتاه اآلخرين، ولذلك ال ب  من بث الودي بأمهياها 

الربامج الكفيلة برتسيخها ل ى األفراد ووضع 

 واملؤساسات.

ولية االجاامدية تعني الاىام الفرد بالقواد  ؤاملاس إنَّ 

االجاامدية وتوقعات ال ور، ويمثل إحاساس الفرد 

 يف مفهوم ا أصياًل لياه يف الرداية االجاامدية ركنً ؤوبماس

ولية االجاامدية، وق  ددا إليها اإلسالم فيام رواه ؤاملاس

يقول: سمعت رسول اهلل )صىل اهلل  إ  ،اهلل بن دمردب 

ل دن ؤوكلكم راٍع وكلكم ماس "دليه وسلم( يقول: 

ل دن ردياه، والرجل راٍع ؤوردياه؛ اإلمام راٍع و ماس

ل دن ردياه، واملرأة راديٌة يف بيت ؤويف أهله و ماس

ولة دن ردياها، واخلادم راٍع يف مال ؤزوجها وماس

 ."ل دن ردياهؤوسي ه وماس

وإ ا كان املجامع بكل مؤساساته وقطاداته وأفراده  

أكثر  لية، فإنَّ ؤومطالب باحمل نايبهم من املاس

أهم القطادات  أنَّ     تع باملاسؤولية،الكاابات املهامة 

الاي ياوقع منها الكثري يف االلاىام باملاسؤولية 

جهىة أواجلامعة من  ،قطاع الاعليم ،االجاامدية

رص يف الاعليم فقط، بل إن ف ورها ال ينح ،الاعليم

ماسؤولياها متا  إىل مواجهة احلاجات االجاامدية، وهو 

يف حقيقاه الاىام أخالقي وادرتاف بفضل املجامع 

 ي وصلت إليه.ذال اق مدليها يف ال

ل اإلحاساس باملاسؤولية االجاامدية األساَس يع   شكِّ

االجاامدي املاني لعمليات اإلصالح والبناء والانمية يف 

امعات اإلناسانية؛ الرتباطه بام يق مه األفراد املج

ملجامعهم من مبادرات شخاية وأدامل تطودية، 

 وهذاجاامدية، الؤساسات ااملختفف العبء دن كواهل 

ال ياحقق يف الواقع االجاامدي دون ارتفاع ماساوى 

ألفراد، وتربهن جتارب لالشعور باملاسؤولية االجاامدية 

ا يااف منها بارتفاع م املجامعات املحلية دىل أنَّ 

غالبًا ما  ،ماساويات الشعور باملاسؤولية االجاامدية

افر والاضامن والاق م ظتنارش فيها أيًضا مظاهر الا
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االجاامدية ، إن ضعف االهاامم باملاسؤولية روالاطو

ي شكل أزمة يف البناء والاطوير االجاامدي، وق  يؤدَّ يع 

 .عليميعمل الرتبوي والاالإىل شلل أو فشل كامل يف 

 

 مشكلة الدراسة:

املاسؤولية االجاامدية  تشري دراسات ماع دة إىل أنَّ   

ه ويرى اخلرباء أنَّ  هي ولي ة ماطلبات الانمية املاسا امة،

 ألوضاع اوفقً  هامن هنا تكمن أمهية تطوير براجم

جمامعاتنا العربية واإلسالمية واحاياجاهتا لاحقيق 

كل  نَّ إ  إالانمية، بمعنى وضع تطبيقات خاصة، 

؛ جمامع خيالف يف تطبيقاته ملفهوم املاسؤولية االجاامدية

محااج دملية نرش ثقافة املاسؤولية االجاامدية إىل   لذا

غرسها يف كل موظفة يف اجلامعة، ولن تقانع املوظفة 

بأمهية ممارسة برامج املاسؤولية االجاامدية للمنظمة 

هذه إال إ ا كان هلا نايب كاف من  ،فيها اوماسامهاه

واساشعرت أمهياها يف حياهتا املهنية ومن  ،املاسؤولية

ول ى أصحاب املالحة  ،أمهياها يف املجامع والبيئة ثمَّ 

 ككل.

املوارد البرشية هي طرف من  ودىل ادابار أنَّ 

أصحاب املالحة الذين تاأثر هبم املنظمةوتؤثر 

ول ؤدىل املنظمة االلاىام باسلوك ماس دليهم، فإنَّ 

املاسؤولية ال تاوقف دن  ح ود جتاههم، وهذه 

الانظيامت اإلدارية والارشيعات القانونية، بل تاع ى 

ومن هذا إىل أمور أخالقية كثرية ماع دة األبعاد، 

الاعرف دىل املاسؤولية  املنطلق تاسعى ال راسة اىل

بأبعادها األربعة )األخالقية، ال ينية،  االجاامدية

 .آلدابل ى موظفات كلية ا األرسية، الوطنية(،

 

 الدراسات السابقة:

دور "( بعنوان 2013دراسة نبيل الاميمي ) *

املامرسة العامة للخ مة االجاامدية يف تنمية الشعور 

دراسة  "فراد املجامعأباملاسؤولية االجاامدية دن  

زهر ألمطبقة دىل الطالب واملوظفني بكليات جامعة ا

ف ه فت ال راسة اىل الاعر ،بافهنا حمافظة ال قهلية

دىل املاسؤولية االجاامدية دن  أفراد املجامع جتاه 

والاعرف دىل دور  ،رسة واملجامع والوطنألا

االحااساب االجاامدي يف تنمية الشعور باملاسؤولية دن  

الاعرف دىل الااور املقرتح  ومن ثمَّ  ،فراد املجامعأ

يف تنمية  ،للمامرسة العامة يف اخل مة االجاامدية

 فراد املجامع.أالجاامدية دن  الشعور باملاسؤولية ا

حمور الوالء واالناامء  وأظهرت ناائج ال راسة أنَّ 

وق   ،من أهم أبعاد املاسؤولية االجاامدية ابعع ً     يع

  املبحوثني حبهم كَّ أحيث  ،ولألحال دىل الرتتيب ا

ويف  ،واناامءهم لألرسة واملجامع الذي يعيشون فيه

ويف الرتتيب  ،جاامديةالرتتيب الثاين حمور العالقات اال

  كَّ أ إ  ،الثالث حمور املحافظة دىل املمالكات العامة

% من املبحوثني م ى حمافظاهم دىل املمالكات 49

ويف الرتتيب الرابع  ،العامة من الاخريب واالدا اء
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و املجامع أرسة ألحمور املشاركة االجاامدية سواًء مع ا

 و املشاركة لاالح الوطن.أو داخل الكلية أ

 (2012) دراسة ليث حاسني وريم اجلميل *

املاسؤولية االجاامدية جتاه العاملني  "بعنوان 

دراسة لعينة من  "وانعكاسها دىل اخالقيات العمل

ه فت ، منااسبي بعض ماساشفيات م ينة املوصل

 ،نوفني ،طباءأىل تشخيص آراء املبحوثني )إال راسة 

ية حول االهاامم بأبعاد معينة للماسؤول ،ن(وداريإ

خالقيات العمل مقارنة باألبعاد أاالجاامدية و

 خرى.ألا

دينة البحث  أغلب أنظهرت ناائج ال راسة أو

جتاه  ،بعاد املاسؤولية االجاامديةأمهية أمافقون دىل 

 وًصاوخا ،العاملني يف املاساشفيات ورضورة توفريها

ي أتق يم اخل مات الاحية ومنع ترسب العاملني ب

هلم وحثهم دىل املىي  من  وبث روح املعنوية ،شكل

 ،صابات العملإالعمل واالهاامم باحلوافى وتعويض 

 فضل للعاملني.ألومراداة الاسلوك ا

( 2013دراسة فايى شل ان وسميه صايمه )  *

دضاء هيئة أبعنوان )املاسؤولية االجاامدية ل ى 

بل تفعيلهاإلالا ريس يف اجلامعة ا  (،سالمية بغىة وسع

اعرف دىل واقع املاسؤولية ىل الإوه فت ال راسة 

 ،دضاء هيئة الا ريس يف اجلامعةأاالجاامدية ل ى 

بل تفعيل املاسؤولية االجاامدية ل هيم.  والاعرف دىل سع

املاسؤولية االجاامدية ل ى  ظهرت الناائج أنَّ أو 

كام أظهرت  ،دضاء هيئة الا ريس بلغت درجة كبريةأ

دضاء هيئة أحاائية ل ى إوجود فروق  ات داللة 

 الا ريس تععىى ملاغري الكلية.

( بعنوان واقع املاسؤولية 2001دراسة احلارثي ) *

بل  الشخاية االجاامدية ل ى الشباب الاسعودي وسع

تنمياها. قام الباحث باباكار مقياس املاسؤولية 

باطبيقه دىل فئات خمالفة من املجامع و االجاامدية

، ن(ون وموظفون وداسكريوومعلم ،الاسعودي )أطباء

 ،( فرد من الذكور600ت دينة ال راسة )وكان

 وتوصلت ملجمودة من الناائج منها:

حاائية لاالح فئة إتوج  فروق  ات داللة  -

ولاالح فئة  ،املعلمني يف جمال املاسؤولية الشخاية

ولاالح  ،العاسكريني يف جمال املاسؤولية الوطنية

العاسكريني واالخاااصيني االجاامديني يف جمال 

 بيئة والنظام.املاسؤولية نحو ال

توج  دالقة موجبة بني ماغري العمر واملاساوى  -

وبني جمال املاسؤولية  ،الاعليمي ألفراد العينة

العالقة دكاسية بني املاغريات  يف حني ،الشخاية

 خالقية والوطنية.ألالاسابقة وجمال املاسؤولية ا

الافكري  "( بعنوان 2011)دارسة اللحياين  *

االجاامدية يف ضوء   األخالقي ودالقاه باملاسؤولية

ت األكاديمية ل ى دينة من طالبات أم ابعض املاغري

هب ف الكشف دن  ،"القرى بم ينة مكة املكرمة 

دــــالقة الافكري األخـــــالقي باملاسؤولية 
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ت األكاديمية ااالجاامدية يف ضوء بعض املاـــــغري

، احلالة ال رايسوالاخاص، املاساوى  ،)العمر

 (.اساوى االقاااديامل االجاامدية،

من أهم النتائج التي توصلت إليها الدارسة ما و

 ييل: 

وجود دالقة إجيابية دالة بني درجات الافكري  -1   

 ، كذلك بنيوال رجة الكلية للماسؤولية االجاامدية

للماسؤولية  اإلدراكيالافكري األخالقي واجلانب 

 (، يف حني مل تظهر ناائج)اإلحاساس باملاسؤولية

وجود دالقة بني الافكري األخالقي واجلانب ال ارسة 

 الاسلوكي للماسؤولية )الاسلوك املاسؤول(. 

أظهرت الناائج تأثر الافكري األخالقي -2

ال رايس، فق  تبنيَّ واملاسؤولية االجاامدية باملاساوى 

د العينة لاالح املاساوى افروق دالة بني أفر وجود

 األدىل. ال رايس

األخالقي  أظهرت الناائج تأثر الافكري-3

فق  تبني وجود فروق  ،واملاسؤولية االجاامدية بالعمر

 د العينة لاالح الفئة العمرية األكرب. ابني أفر دالة

ت االجاامدية اتبني د م وجود أثر للماغري-4 

 تاواملاغري ،احلالة االجاامدية( ،)املاساوى االقااادي

دىل الافكري  ،(ال رايساألكاديمية )الاخاص 

 .اسؤولية االجاامديةاألخالقي وامل

( بعنوان العوامل 2011دراسة املؤمني ) *

ال يموجرافية والبيئية املؤثرة يف املاسؤولية االجاامدية 

ل ى الطلبة اجلامعيني، وتألفت دينة ال راسة من 

( طالب وطالبة يف اجلامعة األردنية، وأظهرت 420)

ناائج ال راسة أنَّ ماساوى املاسؤولية االجاامدية جاء 

جة ماوسطة دىل أداة املاسؤولية االجاامدية، كام ب ر

أظهرت الناائج وجود فروق  ات داللة إحاائية يف 

محمل املاسؤولية تععىى إىل ماغري الاخاص، وماغري 

ج منها  القطاع الرتبوي الذي تابع له امل رسة الاي خترَّ

الطلبة يف املرحلة الثانوية، وإىل ماغري ممارسة العمل 

ممارسة الوال ين للعمل الاطودي، الاطودي وماغري 

وماغري مكان إقامة األرسة، ومل تظهر فروق دالة 

 إحاائًيا، تععىى ملاغري اجلنس دىل املقياس الكيل.

 & Nicholsonقام نيكوالس وديموس ) *

Demoss, 2009 ب راسة ه فت إىل تقييم املقررات ،)

ال راسية املاعلقة باجلوانب األخالقية واملاسؤولية 

اامدية، يف برامج األدامل اجلامعية يف جامعة االج

Deland ) بفلوري ا، وأظهرت الناائج أنَّ هناك )

مشكلة واضحة، وهي خلو برامج األدامل يف درجة 

البكالوريس من املاسارات )املقررات( املاعلقة 

باجلوانب األخالقية واملاسؤولية االجاامدية، كذلك 

ملاجاساري يف %( من برامج ا84أظهرت الناائج أنَّ )

بحاجة إىل إدخال مقررات  MBAإدارة األدامل 

خاصة، باجلوانب األخالقية للماسؤولية االجاامدية 

 يف اخلطط ال راسية. 
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 الدراسات السابقة: التعقيب عىل

اتفقت ال راسة احلالية مع ال راسات الاسابقة يف 

تناول املاسؤولية االجاامدية وأمهياها ألفراد املجامع، 

دن واقعها ودور بعض األفراد يف محملها  ويف البحث

 والقيام بواجباهتا جتاه املجامع.

وختالف ال راسة احلالية دن ال راسات الاسابقة يف 

دراسة املاسؤولية االجاامدية، ل ى املوظفات يف 

اجلامعة وربطها ببعض املاغريات كالاعليم واألرسة، 

ة والقيام بواجبات املاسؤولية االجاامدية داخل اجلامع

واسافادت منها يف مح ي  وصياغة  ويف حميط العمل.

مشكلة ال راسة، وأه افها وتاساؤالهتا وكاابة حماور 

 ودنارص البحث وتفاسري الناائج.

 

 :ة الدراسةأمهي

ظهور الع ي  من األح اث العاملية واملحلية  -1

العوملة  :مثل ،رت دىل املجامعات البرشيةالاي أثَّ 

تب دليها تغريات اقااادية واألزمة االقااادية، وتر

وأصبح  ،واجاامدية أثرت دىل مفهوم األمن القومي

وحقوق اإلناسان ومحمل املاسؤولية  محقيق الع الة

ي الذ ،االجاامدية من أهم ماادر محقيق األمن القومي

 تاسعى ال ول املاق مة والنامية إليه.

 ،ددم الانمية األخالقية واملاسؤولية االجاامدية -2

يم واملبادئ حاى يمكن بناء املجامع املاساقر وتعىيى الق

 والوطن املاامسك.

 تع   املاسؤولية املابادلة بني أفراد املجامع  إنَّ  -3

 وتىي  ،ي ددائم املجامعمب أ وقاد ة صلبة تقوِّ 

، وهذا ما يؤك ه ال ين ّنيارإلمتاسكه ومحميه من ا

 .اإلسالمي

فراد قضية تنمية املاسؤولية االجاامدية أل    تع -4

املجامع من أهم املوضودات لاعىيى الِقيَم واملبادئ 

 واألخالق.

مفاهيم يعشكل حافى للموظفات للاعرف دىل  -5

 نم ى ممارساهاملاسؤولية االجاامدية والودي هبا، و

 للماسؤولية االجاامدية .

من املنظامت  ان تفي  هذه ال راسة كثريً أيعمكن  -6

 موظفيها توجه يف وضع تعليامت وقوانني  ،املجامعية

 نحو املاسؤولية االجاامدية.

 

 أهداف الدراسة:

املاسؤولية االجاامدية ل ى  ماساوىالاعرف دىل  -1

ه اف الفردية ألموظفات كلية اآلداب من خالل ا

 :اآلتية

دن  األرسية الاعرف دىل املاسؤولية االجاامدية  (ا 

 املوظفات.

ن  داجلامدية الاعرف دىل املاسؤولية االجاامدية  (ب

 املوظفات.

دن  الوطنية الاعرف دىل املاسؤولية االجاامدية  (ج

 املوظفات.
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ال ينية الاعرف دىل املاسؤولية االجاامدية  (د

  دن  املوظفات.واألخالقية 

الاعرف دىل وجود الفروق  ات ال اللة  -2

( بني ماوسطات 0.05اإلحاائية دن  ماساوى )

امدية، إجابات املوظفات دن حماور املاسؤولية االجا

تبًعا ملاغريات ) العمر، احلالة االجاامدية، املاساوى 

ى الوظيفي، وسنوات  الاعليمي، وجود األطفال، املاسمَّ

 اخل مة يف العمل(.

 

 تساؤالت الدراسة:

املاسؤولية  ماساوىما الااساؤل الرئيس األول:    

االجاامدية دن  املوظفات ؟ ويافرع من هذا الاسؤال 

 د ة أسئلة فردية:

الذاتية االجاامدية املاسؤولية  ماساوىا مأ(  

 والشخاية ل ى املوظفات؟

اجلامدية دن   االجاامديةاملاسؤولية  ماساوىما ب(  

 املوظفات ؟

الوطنية ل ى  االجاامديةاملاسؤولية  ماساوىما ج(  

 املوظفات ؟

ال ينية  االجاامديةاملاسؤولية  ماساوىما د(  

 خالقية ل ى املوظفات ؟ألوا

هل توج  فروق  ات س الثاين: الااساؤل الرئي

( بني ماوسطات 0.05داللة إحاائية دن  ماساوى )

إجابات املوظفات دن حماور املاسؤولية االجاامدية، 

تبًعا ملاغريات ) العمر، احلالة االجاامدية، املاساوى 

ى الوظيفي، وسنوات  الاعليمي، وجود األطفال، املاسمَّ

 اخل مة يف العمل(؟

 

هة لل  دراسةالنظرية املوجَّ

 :Syastems Theoryنظرية األنساق 

تعع   من النظريات الاي تاناسب مع موضوع ال راسة 

ل ما له سامت وخاائص  احلالية، فالناسق دبارة دن كع

مااميىة، وهو جىء من أناساق أكرب، وحياوي دىل جممودة 

 (.78: 2000من األناساق الفردية )رجب، 

طة وكل  ناسق من تلك األناساق له وظيفة مرتب

بالوظائف األساسية للناسق االجاامدي، وهو ما يععرف 

بالااسان  الوظيفي، فالناسق هو شبكة من العالقات بني 

الناس وبني اجلامدات، وهو هيام باحلفاظ دىل الاوازن، 

الذي ياساد  دىل الاكيف مع الاغريات الاي مح ث 

خارج الناسق، بحيث حيقق أقل ق ر ممكن من الاأثري 

البناء الانظيمي، واناظام العالقات  دىل الاغريات يف

 (.31: 2011بع  الاغيري) املاسريي وآخرون، 

: 1989وللناسق ثالثة رشوط: ) اجلوهري وزاي ، 

69:) 

الرشط البنائي: الناسق ووح اته جيب أن يعشبع  -1

بعض املاطلبات الانظيمية، وتعكون جممودة من 

طة األجىاء أو العنارص الثاباة ناسبًيا، ويعاساخ م كنق

 انطالق للاحليل الناسقي.
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الرشط الوظيفي: وهو أنَّ الناسق جيب أن يعشبع  -2

 حاجات الناسق األساسية حاى ياسامر وجوده.

رشط ال يناميات ال اخلية للناسق، فهو بطبيعاه  -3

ياضمن تنويعات وتغريات تظهر من خالل بعض 

 املبادئ والقواد .

فاألناساق تاساد  دىل فهم املنظمة واملجامع من 

دهتا   )املاسريي  Hardina2002خالل د ة ادابارات ح َّ

 (:129: 2011وآخرون، 

الاغري احلادث يف مظهر أو جانب واح  من  -1

الناسق، يناج دنه تغريات يف األجىاء األخرى من 

 املنظمة أو املجامع.

العمل يف الوح ات الفردية يف املجامع يؤثر  -2

 درب الناسق األكرب.

اعرف ومح ي  كيفية أداء ق رة الناسق دىل ال -3

املجامع لوظائفه ب رجة جي ة، وق رته دىل مقارنة 

 فعالياه باملجامعات األخرى.

دفع املجامع للاحول، نحو: الثبات  -4

واالساقرار، إ  ياساطيع كل فرٍد أن يشارك يف حياة 

 املجامع؛ ليابح قوة دافعة.

وبع  هذا العرض إلطار النظرية يمكن توظيفها    

اسة احلالية، بوصف أنَّ املوظفة ناسق أصغر يف يف ال ر

أناساق كربى، كاألرسة والكلية واجلامعة، وأخرًيا 

املجامع األكرب؛ لذلك فإنَّ املاسؤولية االجاامدية الاي 

ملها وترتكها تعاسهم باورة  تاحملها وتقوم هبا أو هتع

مبارشة، يف الق رة دىل أداء دورها والقيام بوظيفاها مع 

ى، وهذا حي   من املشكالت األناساق الكرب

واالحاياجات الاي تواجهها يف دملها، وتؤثر دىل أداء 

أدوارها داخل اجلامعة أو خارجها، كام أنَّ النظرية 

ه بأن متكني املوظفة يف اساعادة توازّنا والاكامل  توجَّ

نها من املاسامهة يف احلفاظ دىل توازن  واالساقرار، يمكِّ

  ي تاكامل معها. وأداء األناساق األخرى الا

 

 مفاهيم الدراسة:

 :Social Responsibility املاسؤولية االجاامدية

( املاسؤولية 1995درف دافي  دونوك )   

ا دامل اجاامديً ألا رضورة الاىام منشتت اّنَّ أاالجاامدية ب

رفع ماساوى الرفاهية ل ،جتاه املجامع الاي تعمل به

 (.76: 2016 ،بو النرصأ ) للمجامع بفئاته املخالفة

املاسؤولية االجاامدية يف جوهرها هي احلاول    

دىل ماساوى داِل من الاوازن بني ماالح خمالف 

 ،نواملاساثمر ،العامل ،دنارص املجامع )املوظفون

 (.18: 2007 ،)الارييف (،املاساهلكون...

دامل العاملي للانمية املاسا امة ألجملس ا هافودرَّ 

ا ،(2004) امر من قبل رشكات االلاىام املاس " بأّنَّ

واملاسامهة يف محقيق الانمية  ،اخالقيً أدامل بالارصف ألا

االقااادية والعمل دىل محاسني نودية الظروف 

املعيشية للقوى العاملة ودائالهتم واملجامع املحيل 

 (.77: 2016 ،بو النرصأ ) "واملجامع ككل
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( هي 2012) ISOتعريف املنظمة ال ولية للمعايري  

نشطاها الاي تؤثر دىل أظامت دن قراراهتا وماسؤولية املن

من خالل الاىامها بالشفافية والاسلوك  ،املجامع والبيئة

 خالقي الذي جيب أن:ألا

 يااسق مع الانمية املاسا امة ورفاهية املجامع. - 

 صحاب املالحة.أتوقعات  وصفهيضع يف  -

ويافق مع  ،القوانني املاعلقة وصفهيضع يف  -

 للاسلوك.املعايري العاملية 

 يكون ماكامل مع املنظمة نفاسها. -

باساعراض املفاهيم الاسابقة ترى الباحثة أنَّ  

املاسؤولية االجاامدية، هي: سلوك تقوم به املوظفات 

من أجل املاسامهة يف نمو وتطور العمل داخل الكلية 

 واجلامعة، ومن ثمَّ تطور املجامع.

ا: شعور املوظفة  ويمكن تعريفها إجرائًيا بأّنَّ

 بااللاىام نحو اآليت: 

 .جمامعها ووطنها -3مجاداها   -2نفاسها -1

 

 مفهوم املسؤولية االجتامعية وأبعادها األربعة: 

 Self or مفهوم )املاسؤولية الذاتية والشخايةأ(  

Personal Responsibility): 

هي ق رة الفرد دىل محمل أدباء ما يعاسن  إليه من أدامل 

قق  اته واحرتام وحرصه، دىل اتقان هذه األدام ل حاى حيع

اآلخرين له، وتاضمن ماسؤولية الفرد يف دالقاه بربه 

 (.60 -59: 2016ودالقاه بنفاسه ) أبو النرص، 

 وظفةدراك املإا: شعور وجرائيً إويمكن تعريفها 

 .ا ونحو نفاسهارسهتأ :نحو اووديه الذاهت

  Collective  مفهوم )املاسؤولية اجلامديةب(   

Responsibility). 

وتعني ماسؤولية دضو اجلامدة باقي أدضاء اجلامدة 

 (.62: 2016النرص،  ) أبوودن اجلامدة ككل 

 ارسهتأجتاه  وظفةا: الاىام املجرائيً إويمكن تعريفها 

 داخل الكلية وخارجها.  اومرؤوسيه اص قائهأو

 .(National  Responsibility) مفهوم املاسؤولية الوطنيةج(   

د دن الوطن الذي يعيش فيه، وتعني ماسؤولية الفر

واتباع قوانينه وتعليامته ود م املاساس بأمنه ومق راته، 

 (.62: 2016والوالء واالناامء له ) أبو النرص، 

 احاساسهإو وظفةا: اناامء املجرائيً إويمكن تعريفها 

    .اومكاناه انحو وطنه ،اخلعلقي والاسلوكي اوالاىامه

 Ethical ) القيةخألمفهوم املاسؤولية ال ينية واد(  

Responsibility). 

هي سمة من سامت اخلعلق والوفاء بالودود 

 وااللاىام بالواجبات والقابلية للمحاسبة.

ا: صحوة الضمري وشعور ويمكن تعريفها إجرائيً 

نحو تعاليم ال ين  اوسلوكه ،اخلاصة ابقيمه وظفةامل

 . اخالقية دمومً ألسالمي واملبادئ اإلا

 

 الجتامعية:أمهية املسؤولية ا

ا مهاًم يف حياة األفراد القيم واملبادئ دورً  تؤدِّي

ة دجممو دنثل القيم املعاق ات متع  إ ، واملجامعات
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اد رؤثر يف ممارسات األفتالاي  ،الافات املثالية

متثل املبادئ قواد   يف حنيات، عواملؤساسات واملجام

 . (.(Tandon, 2012:11وقوانني توجه الاسلوك اإلناساين

ساس ألحاساس باملاسؤولية االجاامدية اإلل ايعشكو

صالح والبناء والانمية إللعمليات ا ،االجاامدي املاني

د اد إا مطلب مهم يف دملية ّنَّ أكام  ،يف املجامعات

فراد لاحمل واجباهتم جتاه اجلامدة الاي ينامون ألا

 .ليهاإ

يف  مهاًم  اي دورً املاسؤولية االجاامدية تؤدِّ  أيًضا

حيث تعمل دىل  ،ة لألفراد واملجامعاتاساقرار احليا

صيانة نظم املجامع ومحفظ قوانينه وح وده من 

ويقوم كل فرد بواجبه وماسؤولياه جتاه نفاسه  ،االدا اء

مانة ألويعمل ما جيب دليه دمله ألداء ا ،وجمامعه

 امللقاة دىل داتقه.  

 

 عنارص املسؤولية االجتامعية:

 ،(31 -29: 2010 ،)دثامن :من يقاسمها كاًل 

، و)اللحياين، (220 -210: 2000 ،)زهرانو

 :إىل ( 54 -53: 2011

 Interestingاالهاامم  -1

ليها إهو االرتباط العاطفي باجلامدة الاي ينامي 

واحلرص دىل اسامرار تق مها واخلوف من  ،الفرد

و أىل تفككها إي و ظرف يؤدِّ أبأي دامل  اإلصابة

 وهي:  ،ضعافهاأ

 .االنفعال باجلامدة (.باالنفعال مع اجلامدة ( أ

 .تعقل اجلامدة (د   الاوح  مع اجلامدة.  ( ب

  Understandingالفهم -2

الفهم هو فهم الفرد للجامدة وفهم الفرد للمغىى 

 ىل:إوينقاسم  ،االجاامدي ألفعاله

فهم الفرد لألمهية ب. فهم الفرد للجامدة.أ. 

 دىل اجلامدة. هاالجاامدية لاسلوكه وآثار

 Participationاملشاركة  -3

هي اشرتاك الفرد مع اآلخرين يف دمل يمليه 

دىل  اجلامدة،دامل تاساد  أوياطلبه الفهم من  ،االهاامم

 ،وهلا ثالث جوانب ،شباع حاجاهتا وحل مشكالهتاإ

 هي:

 الاقييم. (ج الانفيذ. (ب الاقبل. (أ

 :إىليمكن تقاسيمها  ،أبعاد املسؤولية االجتامعية

 Individual Socialالفردية املاسؤولية االجاامدية -1

Responsibility 

شعور الفرد من تلقاء نفاسه بالاىامه بفعل ما  وهي

ويطلق دىل  ،حيقق املالحة واخلري نحو اآلخرين

الشخص الذي ل يه الشعور باملاسؤولية االجاامدية 

 ،واملاربع ،الفردية ماطلحات د ي ة منها) املاطوع

 ....(واملانح  ،والكفيل ،وفادل اخلري

 Instituional Socialاملاسؤولية االجاامدية املؤساسية -2

Responsibility 
قا  هبا شعور املنظمة )املؤساسة/ الرشكة/ ويع 

بفعلام حيقق  ،من تلقاء نفاسها بالاىامها ،املنشأة/...(

لماساد ة لو جىء منه أاملالحة واخلري نحو املجامع 
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 شباع احلاجات وحل املشكالت بام ياساد  ال ولةإيف 

 . (83-82: 2016 ،النرص أبويف هذه املهمة )

 

 املظاهر السلوكية للمسؤولية االجتامعية: 

جممودة  ،(232: 2000 ،د ال كاور )زهرانح َّ 

 منها:  ،من مظاهر املاسؤولية االجاامدية

بناء و وي القربى ألاملاسؤولية دن الوال ين واأ(

 واملاساكني وغريهم.

 ،العمل خالص يفإلاملاسؤولية املهنية واب(

 . قىص جهأنجازه واتقانه والافاين فيه وبذل إو

يثار إلوا األمانة ، هي:خالقيةألاملاسؤولية ا ( ج

 مر باملعروف والنهي دن املنكر.ألوالاعاون وا

 االهاامم بمشكالت جمامعه واملاساد ة يف حلها. ( د

ماسؤولية اخل مة العامة واالشرتاك يف هـ( 

 ااجني.اجلمعيات اخلريية ل دمها يف رداية املح

ماسؤولية احلفاظ دىل سمعة اجلامدة  ( و

 وممالكاهتا وال فاع دنها.

 

دور اجلامعة يف تعزيز املسؤولية االجتامعية لدى 

 موظفيها:

كرب اجلامعات يف اململكة أجامعة امللك سعود من 

ا مهها وق  اناهجت اجلامعة ّنجً أو ،العربية الاسعودية

اجلودة  ىلإا هبا ككل جامعة يف اململكة للوصول خاًص 

من  ،سرتاتيجيةإله افها اأيف أدائها وخمرجاهتا ومحقيق 

تنطلق من ال ين اإلسالمي  خالل تبني قيمها الاي

احلنيف وثقافة املجامع لضامن محقيق أه اف إجيابية 

ملجامع ألفراد اتق م خ ماهتا  ،وبناء بيئة دلمية وبحثية

بالشكل الفادل والاحيح، وبإلقاء نظرة محليلية 

تلك القيم، ودالقاها باملبادئ الاي صاغاها  ملضمون

( اخلاصة باملاسؤولية 26000مواصفة اآليىو )

قيم جامعة امللك سعود ما هي  االجاامدية، نالحظ أنَّ 

، إ  نادت انعكاس للمبادئ الاي أساساها املواصفة إال

تلك القيم إىل محقيق جممودة من املعايري األخالقية 

 ت دليها الاي أكَّ  ،ميةوالاسلوكية والقانونية والعل

 يف  لك (، وق  متثل26000مواصفة اآليىو ) مبادئ

جلميع مناسويب  والقيم املوجهةكثري من اخلطوات 

 ،دضاء هيئة الا ريس واملوظفني والطلبةأاجلامعة من 

وياضح  تعىيىها للماسؤولية االجاامدية من خالل 

 جممودة من العنارص:

 سرتاتيجية للجامعة:إلاخلطة ا -1

سرتاتيجية للجامعة حاى دام إلاضمن اخلطة ات

م جممودة من القيم الاي تععىز املاسؤولية 2030

سالمية الاي يلاىم إلوهي نابعة من القيم ا ،االجاامدية

( للماسؤولية االجاامدية، ISO 26000ونظام )هبا املجامع 

 : منها

 ى.اجلودة والامي (أ

ار وتعىيى األدو القيادة والعمل بروح الفريق (ب 

القيادية الفردية واملؤساسية، الاي ت فع دجلة الانمية 

 مع االهاامم باالحرتافية واملاسؤولية واإلب اع.
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ىم اجلامعة بمبادئ الع الة لات ،الع الة والنىاهة (ج

ويلاىم  ،وع الثقايفنافؤ الفرص والاكاالجاامدية وت

مجيع أدضاء جمامع اجلامعة بأدىل درجات األمانة 

 خالقيات املهنية. ام واألواالحرت

 راسًخا اتلاىم اجلامعة الاىامً  ،الشفافية واملاساءلة (د

بعرض فكرها وأفكارها دىل املجامع، ويلاىم مجيع 

األنشطة مجيع  القيم يفجمامع اجلامعة باحرتام  أدضاء

 .وال راسيةالعلمية 

تلاىم اجلامعة ب دم الاعلم املاسامر داخل جمامع كام 

النمو الفكري املاسامر  وتعىيى ،اجلامعة وخارجه

 ت اخلطة دىل الاىام وأكَّ  ،ورفاهية املجامع املاسا امة

خالص والاعاون والاعاطف إلاجلامعة بقيم االناامء وا

  دليها الاي تؤكِّ  نفاسها وهي القيم ،واالحرتام

 املاسؤولية االجاامدية.

 ددم األداء املاميى -2 

 دملت اجلامعة من خالل شؤون املوظفني دىل

فىة للموظفنيااله ودىل بناء نمو ج ،اامم باوفري بيئة حمع

م ال دم املادي ويق ِّ  ،داري يع دم رؤية اجلامعةإ

كام  ،جامعيةاملقضايا الالاي خت م  للمرشوداتديب ألوا

تعق  دامدة تطوير املهارات دورات ت ريبية وتأهيلية 

بام ياناسب مع  ،للموظفني اجل د والق امى يف اجلامعة

رشادية إدلة أوتعا ر نام ج و ،ؤهالهتمق راهتم وم

تاساد  املوظفني باجلامعة دىل معرفة حقوقهم 

نفاسهم وجامعاهم وجمامعهم أجتاه  ،وواجباهتم

والقيام املهني  أدائهمللنجاح يف  ،دهم بناائحوتىوِّ 

 .بماسؤولياهتم

 تقييم الكادر الوظيفي: -3

م دامدة شؤون املوظفني باجلامعة وتعرشف دىل نظِّ تع 

 لية تقييم املوظفني ضمن:دم

اجلوانب  :ويشمل ،الاقييم من الرئيس املبارش

 املجامعية يف شخاية املوظف.

دىل وحيع د االلاىام ألالاقييم من الرئيس ا

 بأخالقيات اجلامعة وقوانينها وجهوده للاطوير.

، كام  كرها )البكري، أهداف املسؤولية االجتامعية

2010 :18:) 

واملاكامل ألفراد املجامع  محقيق النمو الشامل-1

 يف النواحي املخالفة.

 بناء املجامع محت ماسؤولية اجلميع.-2

تعليم األفراد أمهية دورهم االجاامدي يف -3

 املجامع، وماساد هتم دىل الاكيف مع املجامع.

إتاحة الفرصة للا ريب دىل معارضة احلياة -4

 فياساد  بعض األفراد بعًضا.

اكار واملخاطرة اكاشاف الق رة دىل االب-5

 والافكري الواقعي واإليامن بالاسالم العاملي.

 

)آل  للمسؤولية االجتامعية جمموعة من األصول 

 (:16 -15: 2004، سعود

املاسؤولية االجاامدية  ات طبيعة خلقية  إنَّ   -1 

 .اجاامدية دينية
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تنمية املاسؤولية تنمية للجانب األخالقي  إنَّ  -2 

  .االجاامدي للشخاية

املاسؤولة دن تنمية املاسؤولية األوىل املؤساسة  -3 

 ا؛وتعليميً  اا مؤهلة دلميً ألّنَّ  ؛االجاامدية هي امل رسة

 لبناء شخايات أبناء املجامع. 

ن ووسائل ااسهم األرسة ومجادات األقرتع   -4 

ومؤساسات املجامع يف تنمية املاسؤولية  ،اإلدالم

 املجامع.  راداالجاامدية ل ى أف

راد ين املسؤولية االجتامعية لدى األفومن مظاهر تد

 :  (53: 2009)اهلذيل، 

دىل اداالل دميق يف  ي لوهو   :الاهاون -1

 الفرد.  أخالقية املاسؤولية االجاامدية دن 

وتوزع القلب وهي قرينة الاهاون   :الالمباالة -2 

لك وح ة الشخاية.   وهتع

 أكثر من العىلةوتعني العىلة النفاسية   :العىلة -3 

 .  ها دىلة نفاسية من اخايارّنَّ أأي املادية 

ر من املاسؤولية  يعني اإلدالن دن د م االفر -4

 .ق رة اجلامدة والفرد دىل احاامل أدبائها

 الدراسة:ومنهج نوع 

 ،املنهج املاساخ م هو املنهج الوصفي )املاسحي(   

(Survey Descriptive Method؛ ملالءماه ملوضوع) ال راسة 

ه بأنَّ  ،(179م، ص 2012فه العاساف )عرِّ ويع وأه افها، 

اساجواب مجيع  اهنوع من البحوث يام بواسط "

وصف الظاهرة ل ،مفردات جمامع البحث أو دينة كبرية

امل روسة من حيث طبيعاها ودرجة وجودها فقط، 

 ."دون دراسة العالقة أو اسانااج األسباب

 جمتمع وعينة الدراسة:

ع موظفات كلية ياكون جمامع ال راسة من مجي

العام ال رايس  يفاآلداب، خالل فرتة إجراء ال راسة 

، واساغرقت دملية مجع البيانات هـ1437/1438

( 205حالت الباحثة دىل ) إ ، ( أشهر تقريًبا5)

اساخ مت ، واسابانة صاحلة للاحليل اإلحاائي

 ميع مفردات املجامع. جلأسلوب احلرص الشامل 

 أداة الدراسة:

قامت ، حيث احثة االسابانةاساخ مت الب

بع  مراجعة لإلطار النظري وال راسات  هابااميم

الاسابقة وتوصيات املؤمترات، والن وات املحلية 

 مها: ،نت من جىأينوالعربية، وتكوَّ 

املاغريات  وهي :: املعلومات األساسيةأواًل 

املاساقلة، وتاضمن البيانات الشخاية والوظيفية، 

العمر، احلالة االجاامدية،  )املاساوى الاعليمي، مثل:

 ى الوظيفي، اإلدارة، سنوات اخل مة(.املاسمَّ 

تشمل االسابانة د ة فقرات  حماور االستبانة:ثانًيا: 

 :آليتكاوهي  ،مانفة محت أربعة حماور

املاسؤولية الذاتية )الشخاية(، املحور األول: 

 ( دبارة.25احاوى هذا املحور دىل )
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خالقية، ألال ينية وا املاسؤوليةاملحور الثاين: 

 ( دبارة.23احاوى هذا املحور دىل )

املاسؤولية اجلامدية، احاوى هذا املحور الثالث: 

 ( دبارة.23املحور دىل )

املاسؤولية الوطنية، احاوى هذا املحور الرابع: 

 ( دبارة.24املحور دىل )

 

 ثبات أداة الدراسة:

 

  .اة الدراسةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أد .(1جدول رقم )

 االستبانةحماور 
عدد 

 العبارات

ثبات 

 املحور

 0.782 25 املاسؤولية الذاتية )الشخاية(

 0.722 23 خالقيةألاملاسؤولية ال ينية وا

 0.732 23 املاسؤولية اجلامدية

 0.772 24 املاسؤولية الوطنية

 0.884 95 الثبات العام

 

معامالت الثبات  ( أنَّ 1) رقم ياضح من اجل ول

 وأنَّ  ،(0.78 – 0.72ملحاور ال راسة تراوحت بني )

(، وهذا 0.88حيث بلغ ) ،معامل الثبات العام دال

االسابانة تاماع ب رجة دالية من الثبات  ي ل دىل أنَّ 

 يمكن االداامد دليها يف الاطبيق املي اين.

 

 :خصائص عينة الدراسة
 

املستوى ملتغري  وفًقا توزيع مفردات الدراسة .(2اجلدول رقم )

 .التعليمي

 النسبة التكرار املستوى التعليمي

 1.0 2 ابا ائي

 2.0 4 ماوسط

 25.5 42 ثانوي

 66.8 137 جامعي

 9.8 20 دراسات دليا

 %100 205 املجموع

 

الناسبة األكرب من  ( أنَّ 2)رقم ياضح من اجل ول 

 ،%(66.8يمثلن ما ناسباه ) ،(137مفردات ال راسة )

( 42) جامعي، يف حني أنَّ  ماساواهن الاعليمي

%(، مقابل 20.5ماساواهن الاعليمي ثانوي بناسبة )

%( ماساواهن الاعليمي 9.8( يمثلن ناسبة )20)

( ماساواهن الاعليمي ماوسط 4دراسات دليا، و)

( ماساواهن الاعليمي ابا ائي بناسبة 2%(، و)2بناسبة )

(1.)% 
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 . العمرملتغري وفًقا توزيع مفردات الدراسة .(3اجلدول رقم )

 النسبة التكرار العمر

 6.3 13 25قل من أ

 62.4 128 35قلأىل إ 25من 

 26.8 55 45قلأىل إ 35من 

 4.4 9 55قل أىل إ 45من

 %100 205 املجموع

 

الناسبة األكرب من  ( أنَّ 3) رقم ياضح من اجل ول

%( أدامرهن 62.4يمثلن ) ،(128مفردات ال راسة )

( أدامرهن من 55) حنييف سنة،  35إىل أقل  25من 

( 13%(، مقابل )26.8سنة بناسبة ) 45إىل أقل  35

( 9سنة، و) 25%( أدامرهن أقل من 6.3ناسبة )ب

 %(.4.4سنة بناسبة ) 55إىل أقل  45أدامرهن من 

 

توزيع مفردات الدراسة وفًقا ملتغري احلالة  . (4جدول رقم )

 .االجتامعية

 ويةالنسبة املئ التكرارات احلالة االجتامعية

 34.1 70 غري ماىوجة

 55.6 114 ماىوجة

 7.8 16 مطلقة

   . (4جدول رقم )تابع 

 النسبة املئوية التكرارات احلالة االجتامعية

 2.4 5 رملةأ

 %100 205 اإلمجايل

 

( من مفردات 114) ( أنَّ 4) رقم ياضح من ج ول

من إمجايل مفردات  ،%(55.6ال راسة يمثلن )

ناسباه ما ( يمثلن 70)  حنييفال راسة ماىوجات، 

( يمثلن ما 16)  ماىوجات، كام أنَّ ري%( غ34.1)

( يمثلن ما 5) %( مطلقات، يف حني أنَّ 7.8ناسباه )

 %( أرامل.2.4ناسباه )

 

توزيع مفردات الدراسة وفًقا ملتغري وجود  .(5جدول رقم )

 .األطفال

 النسبة املئوية التكرارات هل لديك أطفال

 54.6 112 نعم

 45.4 93 ال

 %100 205 اإلمجايل

( من مفردات 112) ( أنَّ 5ياضح من ج ول )

ل هين أطفال  ،%(54.6ال راسة يمثلن ما ناسباه )

( يمثلن ما ناسباه 93) وهن الفئة األكثر، يف حني أنَّ 

 %( ليس ل هين أطفال.54.4)



 165                                                          (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  3ع  ،30مجملة اآلداب، 

ى  . (6جدول رقم )  توزيع مفردات الدراسة وفًقا ملتغري املسمَّ

 .الوظيفي

 النسبة املئوية التكرارات سمى الوظيفيامل

 3.9 8 خاائية اجاامديةإ

 4.9 10 ال دم الفني

 4.9 10 باحثة اجاامدية

 3.0 6 خ مات الطالب

 5.9 12 سكرترية

 5.9 12 كاتبة

 1.5 3 مراسلة

 6.3 13 مراقب طلبة

 54.1 111 داريإماساد  

 3.4 7 ماسجل معلومات

 6.3 13 مشغلة خ مات

 %100 205 يلاإلمجا

 

( من مفردات 111) ( أنَّ 6) رقم ياضح من ج ول

ى الوظيفي %( املاسمَّ 54.1ال راسة يمثلن ما ناسباه )

( يمثلن ما ناسباه 13نج  ) يف حنيهلن ماساد  إداري، 

( يمثلن ما ناسباه 12) %( مراقب طلبة، كام أنَّ 6.3)

دت بقية املوظفات دىل ، وتوزَّ (كاتبة)%( 5.9)

 ابقية.اسميات املاملع 

( توزيع مفردات الدراسة وفًقا ملتغري اإلدارة التي 7جدول رقم )

 تتبع هلا املوظفة

 النسبة املئوية التكرارات اإلدارة

 3.9 8 لكرتونيةإلالاعامالت ا

 8.8 18 كاديميةألالشؤون ا

 2.4 5 اجلودة والاطوير

 4.0 8 نشطة ألا

 5.0 10 اخل مات

 5.9 12 شؤون املوظفات

 2.0 4 علوماتقاسم امل

 2.9 6 دالمإلقاسم ا

 2.0 4 نجليىيإلقاسم ا

 1.5 3 قاسم الااريخ

 0.5 1 قاسم اجلغرافيا

قاسم ال راسات 

 االجاامدية
6 2.9 

 2.4 5 قاسم العريب

 55.1 113 كلية اآلداب

 1.0 2 وكالة ال راسات العليا

 %100 205 اإلمجايل
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 ( من مفردات113) ( أنَّ 7) رقم ياضح من ج ول

يابعن لكلية  ،%(55.1ال راسة يمثلن ما ناسباه )

%( يابعن للشؤون 8.8( يمثلن )18) يف حنياآلداب، 

%( يابعن 5.9( يمثلن )12) األكاديمية، كام أنَّ 

دت بقية املوظفات دىل لشؤون املوظفات، وتوزَّ 

 اإلدارات املابقية.
 

توزيع مفردات الدراسة وفًقا ملتغري سنوات  .(8جدول رقم )

 .دمة يف العملاخل

 النسبة املئوية التكرارات سنوات اخلدمة يف العمل

 8.8 18 3قل منأ

 69.8 143 6 من قلإىل أ 3 من

 11.2 23 9 قلأىل إ 6 من

 10.2 21 فأكثر 9

 %100 205 اإلمجايل

 

( من مفردات 143) ( أنَّ 8) رقم ياضح من ج ول

إىل  3سنوات خربهتن من  ،%(69.8ال راسة يمثلن )

( 23) سنوات وهن الفئة األكثر، يف حني أنَّ  6ل من أق

 9إىل أقل من  6ربهتن من خ%( سنوات 11.2يمثلن )

 9%( خربهتن 10.2( يمثلن )21) يف حنيسنوات، 

%( 8.8( يمثلن )18) نَّ أسنوات فأكثر، ونج  

 سنوات. 3خربهتن أقل من 

 

 حتليل النتائج املتعلقة بتساؤالت الدراسة

ألول: ما مستوى املسؤولية التساؤل الرئيس ا

  االجتامعية عند املوظفات؟

 

 .فردات عىل حماور واقع املسؤولية االجتامعية عند املوظفاتاملاملتوسطات احلسابية واالنحرافات إلجابات  .(9اجلدول رقم )

الرتتيب يف 

 االستبانة
 املحاور

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

الرتتيب يف 

 النتائج

 3 0.193 1.67 ؤولية الذاتية )الشخاية(املاس 1

 1 0.247 1.85 خالقيةألاملاسؤولية ال ينية وا 2

 4 0.218 1.57 املاسؤولية اجلامدية 3

 2 0.249 1.68 املاسؤولية الوطنية 4

  0.182 1.69 واقع املاسؤولية االجاامدية دن  املوظفات 
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أهم حماور املاسؤولية  ( أنَّ 9) رقم اجل ول ضحوي

 ينية املاسؤولية ال هياامدية دن  املوظفات، االج

(، 3من  1.85باملرتبة األويل بماوسط ) واألخالقية

 1.68تليها املاسؤولية الوطنية باملرتبة الثانية بماوسط )

(، ثم املاسؤولية الذاتية )الشخاية( باملرتبة الثالثة 3من 

(، وجاءت املاسؤولية 3من  1.67بماوسط بلغ )

 (.3من  1.57الرابعة بماوسط )باملرتبة  اجلامدية

لألسئلة الفردية  الافايليةوفيام ييل الناائج    

 ماساوىدىل )ما  والذي نصَّ  ،للاسؤال الرئيس األول

 املاسؤولية االجاامدية دن  املوظفات(؟

)أ( ما مستوى املسؤولية الذاتية والشخصية لدى  

 املوظفات؟

 

 

 .مرتبة تنازليًا حسب متوسطات درجة املوافقةاملسؤولية الذاتية والشخصية  عبارات حمور إجابات مفردات الدراسة عىل . (10) رقم جدول

رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة املوافقة التكرار

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتبة

 النسبة 
ال 

 أوافق 

إىل  أوافق

 حد ما
 أوافق

 ة.اسطحيالظهر دليل دىل املهاامم بالا 22
 37 47 121 ك

2.41 0.778 1 
% 59.0 22.9 18.0 

12 
باملثل )أنا ومن بع ي  أؤمن

 .الطوفان(

 26 76 103 ك
2.38 0.700 2 

% 50.2 37.1 12.7 

 .سبق يل الاربع بال م 15
 49 38 118 ك

2.34 0.840 3 
% 57.6 18.5 23.9 

9 
ساعني بىمياليت حلل مشكاليت أ

 الشخاية

 26 96 83 ك
2.28 0.676 4 

% 40.5 46.8 12.7 

 .صعوبة يف املحافظة دىل املوادي  أج  20
 38 101 66 ك

2.14 0.701 5 
% 32.2 49.3 18.5 
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  (.  10جدول رقم )تابع 

رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة املوافقة التكرار

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتبة

 النسبة 
ال 

 أوافق 

إىل  أوافق

 حد ما
 أوافق

4 
 رأيت إ احرص دىل د م الا خل أ

 .أ ى لآلخرين يف تاسبب يزميلا

 43 101 61 ك
2.09 0.709 6 

% 29.8 49.3 21.0 

18 
الكلية  تاهاامم املوظفات بمشكال

 .ضياع للوقت

 54 78 73 ك
2.09 0.784 7 

% 35.6 38.0 26.3 

11 
غري بأين  ال هيمني ما تقوله زمياليت

 ة.اجاامدي

 72 88 45 ك
1.87 0.746 8 

% 22.0 42.9 35.1 

2 
أي مشكلة تواجهني ب ون  أحل

 .االساعانة بالىميالت

 72 110 23 ك
1.76 0.639 9 

% 11.2 53.7 35.1 

 .رصفه وامتاع بهأتوفر يل مال  إ ا 10
 79 104 22 ك

1.72 0.646 10 
% 10.7 50.7 38.5 

1 
الوقت للاثقيف  خاص بعضأ

 .الذايت

 89 108 8 ك
1.60 0.564 11 

% 3.9 52.7 43.4 

14 
خاص بعض الوقت لىيارة موقعي أ

  .يف الاواصل

 101 93 11 ك
1.56 0.596 12 

% 5.4 45.4 49.3 

13 
ترك أ ا سمعت الن اء وإقوم للاالة أ

  .أي دمل

 105 93 7 ك
1.52 0.565 13 

% 3.4 45.4 51.2 

24 
ن تشاورنا الكلية يف حل أأفضل 

 .مشاكلها

 119 73 13 ك
1.48 0.615 14 

% 6.3 35.6 58.0 
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  (.  10جدول رقم )تابع 

رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة املوافقة التكرار

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتبة

 النسبة 
ال 

 أوافق 

إىل  أوافق

 حد ما
 أوافق

3 
يف حل مشكالت اآلخرين املاسامهة 

 .واجب ديني

 120 75 10 ك
1.46 0.590 15 

% 4.9 36.6 58.5 

 0.193 1.67 املاوسط العام

 

مفردات ال راسة موافقات  الناائج أداله أنَّ  توضح

درجة ماوسطة من املاسؤولية الذاتية  هينل  دىل أنَّ 

وهو يقع  ،(3.00من  1.67والشخاية بماوسط )

وهي تشري إىل  ،(2.33إىل  1.67انية )من يف الفئة الث

 دىل أداة ال راسة. ،ما( خيار )أوافق إىل ح   

اباين يف موافقة مفردات ال راسة دىل الياضح  كام

حيث  هيندرجة املاسؤولية الذاتية والشخاية ل 

إىل  1.20تراوحت ماوسطات موافقاهن ما بني ) 

 وهي ماوسطات ترتاوح بني الفئاني األويل ،( 2.41

 ،دىل الاوايل ،تشريان إىل )أوافق / ال أوافق ( ووالثالثة 

مما يوضح الافاوت يف موافقة مفردات ال راسة دىل 

ن حيث ياضح أّنَّ  ،درجة املاسؤولية الذاتية والشخاية

تامثل يف  ،بثالث ماسؤوليات القيام دىل غري موافقات

ا حاسب ترتيبها تنازليً  جرىوالاي  اآلتية،العبارات 

 :كاآليتدليها اهن فقد م موا

اهاامم الفرد  "( وهي22جاءت العبارة ) -1

باملرتبة األوىل من حيث  "بمظهره دليل دىل سطحياه

 (.3من  2.41بماوسط ) اهن دليهاد م موافق

باملثل )أنا  أؤمن "( وهي12جاءت العبارة ) -2

باملرتبة الثانية من حيث د م  "ومن بع ي الطوفان(

 (.3من  2.38دليها بماوسط ) اهنموافق

سبق يل الاربع  "( وهي15جاءت العبارة ) -3

دليها  اهنباملرتبة الثالثة من حيث د م موافق "بال م

 (.3من  2.34بماوسط )

مفردات ال راسة  ياضح من الناائج أنَّ  يف حني  

يقمن باسبع ماسؤوليات ب رجة  نموافقات دىل أّنَّ 

 جرىوالاي  اآلتيةتامثل يف العبارات  ،ماوسطة أبرزها

دليها إىل ح  ما  اهنا حاسب موافقتيبها تنازليً تر

 :كاآليت

ساعني بىمياليت أ "( وهي9جاءت العبارة ) -1

باملرتبة األوىل من حيث  "حلل مشكاليت الشخاية

 (.3من  2.28ما بماوسط ) دليها إىل ح    اهنموافق
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صعوبة يف  أج  "( وهي20جاءت العبارة ) -2

من حيث  باملرتبة الثانية "املحافظة دىل املوادي 

 (.3من  2.14ما بماوسط ) دليها إىل ح ِّ  اهنموافق

احرص دىل د م  "( وهي4جاءت العبارة ) -3

الىميالت تاسبب أ ى  أح  رأيت إ االا خل 

دليها إىل  اهنباملرتبة الثالثة من حيث موافق "لآلخرين

 (.3من  2.09ما بماوسط ) ح   

اهاامم املوظفات  "( وهي18جاءت العبارة ) -4

باملرتبة الرابعة من  "لكلية ضياع للوقتا تبمشكال

من  2.09دليها إىل ح  ما بماوسط ) اهنحيث موافق

3.) 

ال هيمني ما تقوله  "( وهي11جاءت العبارة ) -5

باملرتبة اخلاماسة من  "زمياليت دني بأين غري اجاامدي

من  1.87دليها إىل ح  ما بماوسط ) اهنحيث موافق

3.) 

فردات ال راسة م يف حني ياضح من الناائج أنَّ 

يقمن بخماسة درش ماسؤولية أبرزها  نموافقات دىل أّن

ا ترتيبها تنازليً  جرىوالاي  اآلتيةتامثل يف العبارات 

 :كاآليتدليها  اهنحاسب موافق

خاص بعض أ "( وهي1جاءت العبارة ) -1

باملرتبة األوىل من  "الوقت للمطالعة وللاثقيف الذايت

 (.3 من 1.60دليها بماوسط ) اهنحيث موافق

خاص بعض أ "( وهي14جاءت العبارة ) -2

باملرتبة  "الوقت لىيارة موقعي يف الاواصل االجاامدي

من  1.56دليها بماوسط ) اهنالثانية من حيث موافق

3.) 

 إ اقوم للاالة أ "( وهي13جاءت العبارة ) -3

باملرتبة الثالثة  "ترك أي دمل بي يأسمعت الن اء و

 (.3من  1.52دليها بماوسط ) اهنمن حيث موافق

ن أأفضل  "( وهي24جاءت العبارة ) -4

باملرتبة  "تشاورنا إدارة الكلية يف حل بعض مشاكلها

 1.48دليها بماوسط ) اهنالرابعة من حيث موافق

 (.3من 

املاسامهة يف حل  "( وهي3جاءت العبارة ) -5

باملرتبة  "مشكالت اآلخرين واجب ديني واجاامدي

 1.46دليها بماوسط ) اهناخلاماسة من حيث موافق

  .(3من 
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 خالقية لدى املوظفات؟أل)ب( ما مستوى املسؤولية الدينية وا 

 

مرتبة تنازليًا حسب متوسطات خالقية ألاملسؤولية الدينية وا إجابات مفردات الدراسة عىل عبارات حمور .(11جدول رقم )

 .درجة املوافقة

رقم 

 العبارة
 العبارة

 ةدرجة املوافق التكرار

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتبة

 أوافق ال  النسبة 
إىل  أوافق

 حد ما
 أوافق

 نفيس يف مشكالت اآلخرين أقحم 26
 8 28 169 ك

2.79 0.498 1 
% 82.4 13.7 3.9 

40 
صنبور ماء مفاوح فاين  الحظت إ ا

 اتركه 

 22 27 156 ك
2.65 0.66 2 

% 76.1 13.2 10.7 

 .اقاطع اآلخرين دن ما ياح ثون 33
 16 62 127 ك

2.54 0.637 3 
% 62.0 30.2 7.8 

45 
املحافظة دىل النظام ماسؤولية إدارة 

  .الكلية

 35 63 107 ك
2.35 0.756 4 

% 52.2 30.7 17.1 

47 
يف  أقعنادرًا ما احاسب نفيس دن ما 

 .خطاء فهذا ال يالح اخلطأألا

 38 69 98 ك
2.29 0.762 5 

% 47.8 33.7 18.5 

41 
حث دن الفوز البناسان إلمن حق ا

  .دىل اآلخرين

 43 68 94 ك
2.25 0.781 6 

% 45.9 33.2 21.0 

34 
صعوبة يف اساعارة أدوات  أج 

 .زمياليت

 42 89 74 ك
2.16 0.738 7 

% 36.1 43.4 20.5 
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  (. 11جدول رقم )تابع 

رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة املوافقة التكرار

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتبة

 أوافق ال  النسبة 
إىل  أوافق

 حد ما
 أوافق

 1 0.498 2.79 8 28 169 ك نفيس يف مشكالت اآلخرين أقحم 26

46 
سلوب حم د لانظيم حيايت أليس ل ي 

  .مور هللألترك اأو

 46 87 72 ك
2.13 0.750 8 

% 35.1 42.4 22.4 

43 
خطائه دليل دىل أقبول الفرد لناائج 

 .محمله املاسؤولية

 53 99 53 ك
2.00 0.721 9 

% 25.9 48.3 25.9 

 .شعاري )الغاية تربر الوسيلة( 31
 62 91 52 ك

1.95 0.746 10 
% 25.4 44.4 30.2 

30 
ه ايف بغض النظر أأدمل دىل محقيق 

 .دن الوسيلة

 71 78 56 ك
1.93 0.786 11 

% 27.3 38.0 34.6 

48 
تكثر النىادات واخلالفات بني 

  .املوظفات

 57 113 35 ك
1.89 0.663 12 

% 17.1 55.1 27.8 

37 
دمل أشاه  نفايات يف اجلامعة أحينام 

 .زالاهاأدىل 

 74 98 33 ك
1.80 0.696 13 

% 16.0 47.8 36.1 

 .العمل يفزمياليت دن  تقاريهن  أنبه 39
 90 95 30 ك

1.76 0.692 14 
% 14.6 46.3 39.0 

32 
حرص دىل تذكري زمياليت بالاالة أ

 .يف وقاها

 99 92 14 ك
1.59 0.617 15 

% 6.8 44.9 48.3 
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  (. 11جدول رقم )تابع 

رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة املوافقة التكرار

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتبة

 أوافق ال  النسبة 
إىل  أوافق

 حد ما
 أوافق

 1 0.498 2.79 8 28 169 ك نفيس يف مشكالت اآلخرين أقحم 26

 .د م املباالة سبب الفشل 44
 130 53 22 ك

1.47 0.683 16 
% 10.7 25.9 63.4 

 .حياة أي شخص إلنقا تربع بال م أ 27
 133 58 14 ك

1.42 0.618 17 
% 6.8 28.3 64.9 

 .كاسب مودة رؤسائيلنافق أال  28
 139 48 18 ك

1.41 0.648 18 
% 8.8 23.4 67.8 

38 
حافظ دىل مقانيات الكلية من أ

 .رضارألا

 142 58 5 ك
1.33 0.521 19 

% 2.4 28.3 69.3 

 0.247 1.85 املاوسط العام

 

مفردات ال راسة  أنَّ  يابنيمن خالل الناائج أداله 

درجة ماوسطة من املاسؤولية  هينقات دىل أن ل مواف

 ،(3.00من  1.85خالقية بماوسط )ألال ينية وا

ما( دىل  وهي الفئة الاي تشري إىل خيار )أوافق إىل ح   

 أداة ال راسة.

هناك تباين يف موافقة مفردات  أنَّ  كام ياضح

 إ  واألخالقية،ال راسة دىل درجة املاسؤولية ال ينية 

إىل  1.18ت موافقاهن ما بني ) تراوحت ماوسطا

وهي ترتاوح ما بني الفئاني األويل والثالثة  ،( 2.79

مما  ،دىل الاوايل ،تشريان إىل )أوافق / ال أوافق (و

يوضح الافاوت يف موافقة مفردات ال راسة دىل درجة 

مفردات  نَّ كذلك فإ ،خالقيةألاملاسؤولية ال ينية وا

قمن بأربع ي نال راسة غري موافقات دىل أّنَّ 

 جرىوالاي  اآلتية،ماسؤوليات تامثل يف العبارات 

 :كاآليتدليها  اهنا حاسب د م موافقترتيبها تنازليً 
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نفيس يف  أقحم" ( وهي26جاءت العبارة ) -1

باملرتبة األوىل من حيث د م  "مشكالت اآلخرين

 (.3من  2.79دليها بماوسط ) اهنموافق

الحظت أي  إ ا" ( وهي40جاءت العبارة ) -2

باملرتبة  "تركه لغريي لقفلهأ ينِّ إبور ماء مفاوح فصن

دليها بماوسط  اهنالثانية من حيث د م موافق

 (.3من  2.65)

قاطع اآلخرين أ" ( وهي33جاءت العبارة ) -3

باملرتبة الثالثة من حيث د م  "دن ما ياح ثون

 (.3من  2.54دليها بماوسط ) اهنموافق

املحافظة دىل  "( وهي45جاءت العبارة ) -4

باملرتبة  "نظام يف الكلية ماسؤولية إدارة الكلية وح هاال

دليها بماوسط  اهنالرابعة من حيث د م موافق

 (.3من  2.35)

مفردات ال راسة  بينام ياضح من الناائج أنَّ 

ب رجة  ،يقمن بعرش ماسؤوليات نموافقات دىل أّنَّ 

 جرىالاي  اآلتية،ماوسطة أبرزها تامثل يف العبارات 

دىل ما  دليها إىل ح    اهنا حاسب موافقترتيبها تنازليً 

 :النحو اآليت

حاسب أما  انادرً " ( وهي47جاءت العبارة ) -1

 "خطاء فهذا ال يالح اخلطأألقع يف اأنفيس دن ما 

ما  دليها إىل ح    اهنباملرتبة األوىل من حيث موافق

 (.3من  2.29بماوسط )

 

 

ناسان إلمن حق ا "( وهي41جاءت العبارة ) -2

باملرتبة  "الفوز دىل اآلخرين بأية طريقة ن يبحث دن أ

ما بماوسط  دليها إىل ح    اهنالثانية من حيث موافق

 (.3من  2.25)

صعوبة يف  أج " ( وهي34جاءت العبارة ) -3

باملرتبة الثالثة من حيث  "اساعارة أدوات زمياليت

 (.3من  2.16ما بماوسط ) دليها إىل ح    اهنموافق

يس ل ي أي ل" ( وهي46جاءت العبارة ) -4

مور هلل سبحانه ألترك اأسلوب حم د لانظيم حيايت وأ

ما  إىل ح    اهنباملرتبة الرابعة من حيث موافق "وتعاىل

 .(3من  2.13بماوسط )

الكذب دىل " ( وهي43جاءت العبارة ) -5

ياساد  دىل  أنويمكن  ،رسة ال يعني د م احرتامهاألا

 ح    إىلاهن باملرتبة اخلاماسة من حيث موافق "وح هتا

 (.3من  2.00ما بماوسط )

مفردات ال راسة  يف حني ياضح من الناائج أنَّ 

يقمن بااسع ماسؤوليات أبرزها  نموافقات دىل أّنَّ 

دىل ا ترتيبها تنازليً  جرىو اآلتيةتامثل يف العبارات 

 :النحو اآليت

حرص دىل أ" ( وهي32جاءت العبارة ) -1

وىل من باملرتبة األ "تذكري زمياليت بالاالة يف وقاها

 (.3من  1.59دليها بماوسط ) اهنحيث موافق
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د م املباالة " ( وهي44جاءت العبارة ) -2

دليها  اهنباملرتبة الثانية من حيث موافق "سبب الفشل

 (.3من  1.47بماوسط )

تربع بال م أ "( وهي27جاءت العبارة ) -3

باملرتبة الثالثة من حيث  "حياة أي شخصٍ  إلنقا 

 (.3من  1.42ط )دليها بماوس اهنموافق

جل أنافق من أال  "( وهي28جاءت العبارة ) -4

باملرتبة الرابعة من حيث  "كاسب مودة رؤسائي

 (.3من  1.41دليها بماوسط ) اهنموافق

حافظ أهام وأ "( وهي38جاءت العبارة ) -5

باملرتبة اخلاماسة من  "رضارألدىل مقانيات الكلية من ا

 (.3من  1.33دليها بماوسط ) اهنحيث موافق

 

 )ج( ما مستوى املسؤولية اجلامعية عند املوظفات؟

 

 .مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات درجة املوافقةاملسؤولية اجلامعية  إجابات مفردات الدراسة عىل عبارات حمور .(12جدول رقم )

رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة املوافقة التكرار

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتبة

 النسبة 
ال 

 أوافق 

إىل  أوافق

 حد ما
 أوافق

 .ليس ل ي أص قاء 68
 16 41 148 ك

2.64 0.622 1 
% 72.2 20.0 7.8 

71 
املحافظة دىل نظافة مكان العمل 

 .لياست من ماسؤوليايت

 27 30 148 ك
2.59 0.713 2 

% 72.2 14.6 13.2 

59 
يف  ددىأشعر بالضيق دن ما أ

  .املناسبات

 37 87 81 ك
2.21 0.729 3 

% 39.5 42.4 18.0 

63 
ا من خاف من مواجهة املخطئني خوفً أ

 .حلاقهم الرضر بأرسيتإ

 55 95 55 ك
2.00 0.734 4 

% 26.8 46.3 26.8 

65 
العمل منفردًا دىل العمل  أفضل

 .مجادة

 65 87 53 ك
1.94 0.758 5 

% 25.9 42.4 31.7 
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   .(12جدول رقم )تابع 

رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة املوافقة التكرار

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتبة

 النسبة 
ال 

 أوافق 

إىل  أوافق

 حد ما
 أوافق

 .اختذ قرارايت بع  اساشارة اآلخرين 61
 71 106 28 ك

1.79 0.664 6 
% 13.7 51.7 34.6 

 .ادامل الاطودية دومً أليف ا أسهم 51
 77 115 13 ك

1.69 0.586 7 
% 6.3 56.1 37.6 

50 
العمل يف مجادة دىل العمل  أفضل

 .املنفرد

 96 89 20 ك
1.63 0.656 8 

% 9.8 43.4 46.8 

 .العمل اجلامدي حيميني من األخطاء 57
 100 87 18 ك

1.60 0.646 9 
% 8.8 42.4 48.8 

69 
معظم املوظفات ق وة صاحلة 

  .صهنخالإللطالبات يف 

 107 81 17 ك
1.56 0.644 10 

% 8.3 39.5 52.2 

60 
مشاركاي به ايف أسعى لاحقيق أ

 .ه اف املجامعأباحقيق 

 108 93 4 ك
1.49 0.539 11 

% 2.0 45.4 52.7 

52 
منع أي شخص يقوم بالاكاسري أ

 .العامة باألماكن

 122 70 13 ك
1.47 0.615 12 

% 6.3 34.1 59.5 

 0.218 1.57 سط العاماملاو

 

من خالل الناائج ياضح أن مفردات ال راسة 

درجة كبرية من املاسؤولية  هينموافقات دىل أن ل 

وهو يقع يف  ،(3.0من  1.57اجلامدية بماوسط )

 ،(1.66إىل  1.0الفئة األويل من فئات املقياس )من 
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 كام    وهي تشري إىل خيار )أوافق( دىل أداة ال راسة.

باين يف موافقة مفردات ال راسة دىل درجة االياضح 

حيث تراوحت ماوسطات  ،املاسؤولية اجلامدية

وهي  ،( 2.64إىل  1.09موافقاهن ما بني ) 

ومها والثالثة  ماوسطات ترتاوح بني الفئاني األوىل

مما يوضح الافاوت يف  (،تشريان إىل )أوافق / ال أوافق

 ،اجلامدية موافقة مفردات ال راسة دىل درجة املاسؤولية

 نمفردات ال راسة غري موافقات دىل أّنَّ  ياضح أنَّ  إ 

يقمن باثنني من املاسؤولية اجلامدية تامثالن يف 

دىل ا ترتيبهام تنازليً  وجرى( 71،  68العبارتني رقم )

 :النحو اآليت

ليس ل ي  "( وهي68جاءت العبارة ) -1

دليها  اهنباملرتبة األوىل من حيث د م موافق "أص قاء

 (.3من  2.64سط )بماو

املحافظة دىل  "( وهي71جاءت العبارة ) -2

باملرتبة  "نظافة مكان العمل لياست من ماسؤوليايت

دليها بماوسط  اهنالثانية من حيث د م موافق

 (.3من  2.59)

مفردات ال راسة  بينام ياضح من الناائج أنَّ    

يقمن بخمس ماسؤوليات ب رجة  نموافقات دىل أّنَّ 

ترتيبها  وجرى اآلتيةالعبارات  تامثل يف ،ماوسطة

دىل النحو ما  دليها إىل ح    اهنا حاسب موافقتنازليً 

 :اآليت

 

شعر بالضيق أ"وهي ( 59جاءت العبارة ) -1

باملرتبة األوىل  "ددى للمشاركة يف املناسباتأع دن ما 

 2.21ما بماوسط ) دليها إىل ح    اهنمن حيث موافق

 (.3من 

من خاف أ" ( وهي63جاءت العبارة ) -2

 "حلاقهم الرضر بأرسيتإا من مواجهة املخطئني خوفً 

ما  دليها إىل ح    اهنباملرتبة الثانية من حيث موافق

 (.3من  2.00بماوسط )

العمل  أفضل" ( وهي65جاءت العبارة ) -3

باملرتبة الثالثة من حيث  "ا دىل العمل مجادةمنفردً 

 (.3من  1.94ما بماوسط ) دليها إىل ح    اهنموافق

ختذ قرارايت بع  أ "( وهي61العبارة )جاءت  -4

 اهنباملرتبة الرابعة من حيث موافق "اساشارة اآلخرين

 (.3من  1.79ما بماوسط ) دليها إىل ح   

دامل أليف ا أسهم" ( وهي51جاءت العبارة ) -5

 اهنباملرتبة اخلاماسة من حيث موافق "االاطودية دومً 

 (.3من  1.69دليها إىل ح  ما بماوسط )

مفردات ال راسة موافقات دىل  ضح أنَّ يف حني يا

ماسؤولية تامثل يف العبارات  ةيقمن باست درش نأّنَّ 

 :دىل النحو اآليتا ترتيبها تنازليً  وجرى اآلتية،

العمل  أفضل" ( وهي50جاءت العبارة ) -1

باملرتبة  "يف مجادة من زمياليت دىل العمل املنفرد

 1.60دليها بماوسط ) اهناألوىل من حيث موافق

 (.3من 
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العمل اجلامدي " ( وهي57جاءت العبارة ) -2

باملرتبة الثانية من حيث  "حيميني من األخطاء

 (.3من  1.56دليها بماوسط ) اهنموافق

معظم املوظفات " ( وهي69جاءت العبارة ) -3

 "خالصهن ملجامعهنإهن ق وة صاحلة للطالبات يف 

دليها بماوسط  اهنباملرتبة الثالثة من حيث موافق

 (.3من  1.49)

ه ايف أسعى لاحقيق أ"( 60جاءت العبارة ) -4

باملرتبة  "ه اف املجامعأمن خالل مشاركاي باحقيق 

 1.47دليها بماوسط ) اهنالرابعة من حيث موافق

 .(3من 

منع أي شخص أ" ( وهي52جاءت العبارة ) -5

باملرتبة اخلاماسة من  "ماكن العامةأليقوم بالاكاسري يف ا

 (.3من  1.40دليها بماوسط ) اهنحيث موافق

 

 ؟املسؤولية الوطنية لدى املوظفات مستوىما )د( 

 

 .مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات درجة املوافقةاملسؤولية الوطنية  إجابات مفردات الدراسة عىل عبارات حمور .(13جدول رقم )

رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة املوافقة التكرار

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتبة

 أوافق ال  النسبة 
إىل  أوافق

 حد ما
 أوافق

93 

رساف يف اخل مات كاملياه إلا

الفرد فوالكهرباء ال يؤثر دىل املجامع 

 .سي فع الفاتورة

 28 33 144 ك

2.57 0.722 1 
% 70.2 16.1 13.7 

74 
دوري يف املجامع ال يق م  نَّ أشعر أ

 .وال يؤخر

 34 66 105 ك
2.35 0.749 2 

% 51.2 32.2 16.6 

73 
مشاركاي يف املناسبات  نَّ أ شعرأ

 .العامة ال قيمة هلا

 32 86 87 ك
2.27 0.715 3 

% 42.4 42.0 15.6 

  .تشغيل العاملة غري النظامية رضورة 94
 41 67 97 ك

2.27 0.776 4 
% 47.3 32.7 20.0 
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   .(13جدول رقم )تابع 

رقم 

 العبارة
 العبارة

 جة املوافقةدر التكرار

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتبة

 أوافق ال  النسبة 
إىل  أوافق

 حد ما
 أوافق

85 
بالعمل دن املشاركة  األشغال أفضل

 .يف يوم تطودي

 54 104 47 ك
1.97 0.703 5 

% 22.9 50.7 26.3 

84 
شارك يف الفعاليات الاي تقيمها أ

 .اجلامعة

 54 117 34 ك
1.90 0.649 6 

% 16.6 57.1 26.3 

82 
خبار ألحرص دىل سامع نرشة اأ

 .ايوميً 

 63 102 40 ك
189 0.702 7 

% 19.5 49.8 30.7 

83 
جتنبه حاى ال أيرسق  أح رأيت  إ ا

 .يؤ يني

 77 82 46 ك
1.85 0.762 8 

% 22.4 40.4 37.6 

87 
وزارة الاجارة دن أي حمل يبيع  أبلغ

 .كثر مما هو مقررأ بأسعار

 73 97 35 ك
1.81 0.703 9 

% 17.1 47.3 36.6 

 .ثناء احلوادثأتطوع مع املاسعفني أ 81
 85 85 35 ك

1.76 0.727 10 
% 17.1 41.5 41.5 

 .حرص دىل االناامء للجان الكليةأ 78
 84 88 33 ك

1.75 0.715 11 
% 16.1 42.9 41.0 

 .حطات املحليةامل يف باألخبارثق أ 79
 81 99 25 ك

1.73 0.667 12 
% 12.2 48.3 39.5 

 .القضايا االجاامدية املحلية دنقرأ أ 88
 80 104 12 ك

1.71 0.642 13 
% 102 50.7 39.0 
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     .(13جدول رقم )تابع 

رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة املوافقة التكرار

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 ةالرتب

 أوافق ال  النسبة 
إىل  أوافق

 حد ما
 أوافق

 .دري االهاامم لألح اث باملجامعاع  86
 95 102 8 ك

1.58 0.569 14 
% 3.9 49.8 46.3 

72 
شارك يف املناسبات ال ينية أ

 .واالجاامدية والوطنية

 96 99 10 ك
1.58 0.585 15 

% 4.9 48.3 46.8 

90 
عامل بالرشوة يا ان شخًا أدلمت  إ ا

  .بلغ املاسؤولنيأ

 127 62 16 ك
1.46 0.637 16 

% 7.8 30.2 62.0 

 .لمحااجنيليف مجع الاربدات  أسهم 76
 129 66 10 ك

1.42 0.585 17 
% 4.9 32.3 62.9 

89 
ال فاع امل ين جىء من ماسؤولية 

 .واطنامل

 147 57 1 ك
1.29 0.465 18 

% 0.5 27.8 71.7 

 0.249 1.68 وسط العاماملا

 

مفردات ال راسة  من خالل الناائج ياضح أنَّ 

درجة ماوسطة من املاسؤولية  هيندىل أن ل  /موافقات

وهو ماوسط  ،(3.00من  1.68الوطنية بماوسط )

وهي  ،(2.33إىل  1.67يقع يف الفئة الثانية )من 

 دىل أداة ال راسة. ،ما( تشري إىل خيار )أوافق إىل ح   

هناك تباين يف موافقة مفردات  ياضح أنَّ  كام 

حيث تراوحت  ،ال راسة دىل درجة املاسؤولية الوطنية

 ،( 2.57إىل  1.14ماوسطات موافقاهن ما بني ) 

مما  ،وهي تشريان إىل )أوافق / ال أوافق ( دىل الاوايل

يوضح الافاوت يف موافقة مفردات ال راسة دىل درجة 

مفردات  لناائج أنَّ ا تظهر كام ،املاسؤولية الوطنية

يقمن باثنني من  نال راسة غري موافقات دىل أّن

دىل ا ترتيبهام تنازليً  جرىن االاملاسؤولية الوطنية وال

 :النحو اآليت
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رساف يف إلا" ( وهي93جاءت العبارة ) -1

اساهالك اخل مات العامة كاملياه والكهرباء ال يؤثر دىل 

من  ،باملرتبة األوىل "الفرد سي فع الفاتورة نَّ أاملجامع طاملا 

 (.3من  2.57دليها بماوسط ) اهنحيث د م موافق

 نَّ أشعر أ" ( وهي74جاءت العبارة رقم ) -2

باملرتبة  "دوري حم ود يف املجامع ال يق م وال يؤخر

دليها بماوسط  اهنالثانية من حيث د م موافق

 (.3من  2.35)

مفردات ال راسة  بينام ياضح من الناائج أنَّ 

درش ماسؤولية ب رجة بأح  يقمن  نأّن موافقات دىل

والاي  اآلتية،أبرزها تامثل يف العبارات  ،ماوسطة

 ما: دليها إىل ح    اهنا حاسب موافقترتيبها تنازليً  جرى

مشاركاي يف  نَّ أ شعرأ"( 73جاءت العبارة ) -1

باملرتبة األوىل  "الع ي  من املناسبات العامة ال قيمة هلا

 .(3من  2.27ا بماوسط )م دليها إىل ح    اهنوافقمل

تشغيل العاملة غري "( 94جاءت العبارة ) -2

 اهنوافقملباملرتبة الثانية  "النظامية رضورة ال مفر منها 

 (.3من  2.27ما بماوسط ) دليها إىل ح ِّ 

االنشغال  أفضل"( 85جاءت العبارة رقم ) -3

باملرتبة الثالثة  "بالعمل دن املشاركة يف يوم تطودي

 .(3من  1.97ما بماوسط ) إىل ح   دليها  اهنوافقمل

شارك يف أ" ( وهي84جاءت العبارة ) -4

باملرتبة الرابعة  "الفعاليات الاي تقيمها اجلامعة

 (.3من  1.90ما بماوسط ) دليها إىل ح    اهنوافقمل

حرص دىل أ" ( وهي82جاءت العبارة ) -5

 اهنوافقملباملرتبة اخلاماسة  "اخبار يوميً ألسامع نرشة ا

 (.3من  1.89ما بماوسط )    دليها إىل ح

مفردات ال راسة  يف حني ياضح من الناائج أنَّ  

درش ماسؤولية من  بأح يقمن  نموافقات دىل أّنَّ 

 اآلتيةأبرزها تامثل يف العبارات  ،الوطنية اتاملاسؤولي

 :دىل النحو اآليت اترتيبها تنازليً  جرىوالاي 

دري االهاامم أع " ( وهي86جاءت العبارة ) -1

باملرتبة األوىل  "الاي ت ور باملجامع لألح اث

 (.3من  1.58دليها بماوسط ) اهنوافقمل

شارك يف أ "( وهي72جاءت العبارة ) -2

باملرتبة الثانية  "املناسبات ال ينية واالجاامدية والوطنية

 (.3من  1.58دليها بماوسط ) اهنوافقمل

ا شخًا  نَّ أدلمت  إ ا "( 90جاءت العبارة ) -3

باملرتبة  "بلغ املاسؤولني دنهأوطني ياعامل بالرشوة يف 

 (.3من  1.46دليها بماوسط ) اهنوافقملالثالثة 

يف مجع  أسهم "( وهي76جاءت العبارة ) -4

باملرتبة الرابعة  "الاربدات ملاساد ة املحااجني 

 (.3من  1.42دليها بماوسط ) اهنوافقمل

ال فاع امل ين  "( وهي89جاءت العبارة ) -5

باملرتبة اخلاماسة  "جىء من ماسؤولية كل مواطن

 (.3من  1.29دليها بماوسط ) اهنوافقمل

هل توج  فروق  ات داللة "التساؤل الثاين: 

ماوسطات  ( بني0.05)إحاائية دن  ماساوى 
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املاسؤولية  واقع دن إجابات مفردات ال راسة

 ،الوطنية( ،ال ينية ،الشخاية ،االجاامدية )اجلامدية

احلالة  ،رعىى إىل )املاساوى الاعليمي، العمتع 

ى الوظيفي، املاسمَّ  طفال،ألاالجاامدية، وجود ا

 ؟اإلدارة، سنوات اخل مة يف العمل(

 

 

 أواًل: الفروق باختالف متغري املستوى التعليمي:

 

للفروق يف إجابات مفردات الدراسة طبًقا إىل اختالف  (  One Way ANOVA)  "حتليل التباين األحادي  "نتائج  .(14جدول رقم )

 ى التعليمياملستو

 درجات احلرية جمموع مربعات مصدر التباين املحاور
متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 الذاتية املاسؤولية

 (الشخاية)

 0.019 4 0.076 بني املجمودات

 0.038 200 7.508 داخل املجمودات 0.733 0.504

  204 7.584 املجموع

 ال ينية املاسؤولية

 واألخالقية

 0.100 4 0.39 ني املجموداتب

 0.060 200 12.016 داخل املجمودات 0.160 1.661

  204 12.415 املجموع

 اجلامدية املاسؤولية

 0.087 4 0.349 بني املجمودات

 0.047 200 9.355 داخل املجمودات 0.118 1.868

  204 9.704 املجموع

 الوطنية املاسؤولية

 0.164 4 0.656 بني املجمودات

 0.060 200 11.996 داخل املجمودات *0.030 2.733

  204 12.652 املجموع
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   .(14جدول رقم )تابع 

 درجات احلرية جمموع مربعات مصدر التباين املحاور
متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 الذاتية املاسؤولية

 (الشخاية)
 0.733 0.504 0.019 4 0.076 بني املجمودات

ال رجة الكلية 

 املاسؤولية لواقع

االجاامدية دن  

 املوظفات 

 0.073 4 0.291 بني املجمودات

 0.032 200 6.451 داخل املجمودات 0.065 2.253

  204 6.742 املجموع

   

 

وجود فروق (: د م 14) رقم ياضح من اجل ول

( فأقل يف 0.05 ات داللة إحاائية دن  ماساوى )

املاسؤولية  ماساوى دندات ال راسة جابات مفرإ

باخاالف  ،ال ينية( ،الشخاية ،االجاامدية )اجلامدية

 ماغري املاساوى الاعليمي.

وجود فروق  ات داللة إحاائية دن   كام ياضح  

جابات إفأقل يف  ،(0.05ماساوى ال اللة اإلحاائية )

املاسؤولية الوطنية(  ماساوى) دنمفردات ال راسة 

 اوى الاعليمي.باخاالف ماغري املاس

ولاح ي  صالح الفروق بني كل فئاني من فئات   

 LSD "املاساوى الاعليمي اساخ مت الباحثة اخابار 

 :اآليتوهذه الناائج يوضحها اجل ول "
 

 .للفروق بني فئات املستوى التعليمي "LSD "نتائج اختبار  . (15جدول رقم )

 دراسات عليا جامعي ثانوي سطمتو ابتدائي املتوسط ن املستوى التعليمي املحاور

 املاسؤولية

 الوطنية

     - 1.54 2 ابا ائي

    -  1.54 4 ماوسط

   -   1.59 42 ثانوي

  - **   1.71 137 جامعي

 -     1.67 20 دراسات دليا

 .( فأقل0.05* فروق دالة دن  ماساوى ).   ( فأقل0.01** فروق دالة دن  ماساوى )
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(: وجود فروق  ات 15) رقم ياضح من اجل ول

بني  ،( فأقل0.01داللة إحاائية دن  ماساوى )

ماساواهن الاعليمي  الاليتإجابات مفردات ال راسة 

 دنماساواهن الاعليمي ثانوي  والاليتجامعي، 

 جامعي. تعليمهن الاليتلاالح  ،)املاسؤولية الوطنية(

 

 

 ثانًيا: الفروق باختالف متغري العمر:

 

للفروق يف إجابات مفردات الدراسة طبًقا إىل  (  One Way ANOVA)  "حتليل التباين األحادي  "ئج نتا .(16جدول رقم )

 . اختالف العمر

 جمموع مربعات مصدر التباين املحاور
درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 الذاتية املاسؤولية

 (الشخاية)

 0.032 3 0.096 بني املجمودات

 0.037 201 7.488 داخل املجمودات 0.464 0.858

  204 7.584 املجموع

 ال ينية املاسؤولية

 واألخالقية

 0.096 3 0.287 بني املجمودات

 0.060 201 12.129 داخل املجمودات 0.194 1.584

  204 12.415 املجموع

 اجلامدية املاسؤولية

 0.131 3 0.392 بني املجمودات

 0.046 201 9.313 داخل املجمودات *0.040 2.820

  204 9.704 املجموع

 الوطنية املاسؤولية

 0.080 3 0.240 بني املجمودات

 0.062 201 12.412 داخل املجمودات 0.278 1.294

  204 12.652 املجموع
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   (. 16جدول رقم )تابع 

 جمموع مربعات مصدر التباين املحاور
درجات 

 احلرية

متوسط 

 ربعاتامل
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 ال رجة الكلية لواقع

االجاامدية دن   املاسؤولية

 املوظفات. 

 0.070 3 0.209 بني املجمودات

 0.033 201 6.533 داخل املجمودات 0.095 2.148

  204 6.742 املجموع

 

وجود فروق ذات داللة (: عدم 16) رقم يتضح من اجلدول

جابات مفردات إ( فأقل يف 0.05)إحصائية عند مستوى 

الدينية،  ،املسؤولية االجتامعية )الشخصية مستوى عنالدراسة 

 باختالف متغري العمر. ،الوطنية(

داللة إحصائية عند مستوى  وجود فروق ذات يتضحام ك

 مستوىجابات مفردات الدراسة حول )إ( فأقل يف 0.05)

 باختالف متغري العمر. ،املسؤولية اجلامعية(

 

 

 للفروق بني فئات العمر "LSD "( نتائج اختبار 17جدول رقم )

 املتوسط ن العمر املحاور

أقل 

من 

25 

إىل  25من 

 35أقل من 

إىل  35من 

 45أقل من 

إىل  45من 

 55أقل من 

 اجلامدية املاسؤولية

    - 1.55 13 25أقل من 

   -  1.58 128 35إىل أقل من  25من 

  -   1.53 55 45إىل أقل من  35من 

 - ** * * 1.74 9 55إىل أقل من  45من 

 .( فأقل0.05* فروق دالة دن  ماساوى )   .( فأقل0.01** فروق دالة دن  ماساوى )

 

(: وجود فروق  ات 17ياضح من اجل ول رقم )

( فأقل بني 0.01داللة إحاائية دن  ماساوى )

إىل  45أدامرهن من  الاليتإجابات مفردات ال راسة 

إىل أقل من  35أدامرهن من  والاليتسنة،  55أقل من 
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لاالح مفردات  ،دية(جلام)املاسؤولية ا دنسنة  45

، سنة 55إىل أقل من  45أدامرهن من  الاليتال راسة 

وجود فروق  ات داللة إحاائية دن   كام ياضح

( فأقل بني إجابات 0.05ماساوى ال اللة اإلحاائية )

إىل أقل من  45أدامرهن من  الاليتمفردات ال راسة 

أدامرهن )أقل من  الاليتسنة، ومفردات ال راسة  55

 دن ،سنة( 35إىل أقل من  25سنة، ومن  25

 الاليتلاالح مفردات ال راسة  ،امدية()املاسؤولية اجل

 سنة. 55إىل أقل من  45أدامرهن من 

 

 

 : الفروق باختالف متغري احلالة االجتامعية:اثالثً 

 

للفروق يف إجابات مفردات الدراسة طبًقا إىل اختالف  (  One Way ANOVA)  "حتليل التباين األحادي  "نتائج  .(18جدول رقم )

 .احلالة االجتامعية

 جمموع مربعات مصدر التباين املحاور
درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 الذاتية املاسؤولية

 (الشخاية)

 0.071 3 0.213 بني املجمودات

 0.037 201 7.371 داخل املجمودات 0.125 1.935

  204 7.584 املجموع

 ال ينية املاسؤولية

 واألخالقية

 0.035 3 0.104 بني املجمودات

 0.061 201 12.312 داخل املجمودات 0.639 0.564

  204 12.415 املجموع

 اجلامدية املاسؤولية

 0.017 3 0.052 بني املجمودات

 0.048 201 9.652 داخل املجمودات 0.780 0.363

  204 9.704 املجموع
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 .( 18جدول رقم )تابع 

 جمموع مربعات مصدر التباين املحاور
درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 الوطنية املاسؤولية

 0.016 3 0.048 بني املجمودات

 0.063 201 12.604 داخل املجمودات 0.856 0.257

  204 12.652 املجموع

 ال رجة الكلية لواقع

االجاامدية دن   املاسؤولية

 املوظفات 

 0.025 3 0.074 بني املجمودات

 0.033 201 6.668 داخل املجمودات 0.525 0.747

  204 6.742 املجموع

 

وجود فروق (: د م 18) رقم ياضح من اجل ول

( فأقل يف 0.05وى ) ات داللة إحاائية دن  ماسا

املاسؤولية  ماساوى دنجابات مفردات ال راسة إ

باخاالف  ،ال ينية، الوطنية( ،االجاامدية )الشخاية

 ماغري احلالة االجاامدية.

 

 

 ا: الفروق باختالف متغري وجود األطفال:رابعً 

 

ت إجابات مفردات الدراسة طبًقا إىل للفروق يف متوسطا " Independent Sample T-testت:  "نتائج اختبار  .(19جدول رقم )

 .اختالف متغري وجود األطفال

 الداللة قيمة ت االنحراف املتوسط العدد وجود األطفال املحاور

 .(الشخاية) الذاتية املاسؤولية
 0.205 1.65 112 نعم 

1.705 0.090 
 0.175 1.69 93 ال

 واألخالقية. ال ينية املاسؤولية
 0.258 1.84 112 نعم 

1.270 0.205 
 0.231 1.88 93 ال
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  ( 19جدول رقم )تابع 

 الداللة قيمة ت االنحراف املتوسط العدد وجود األطفال املحاور

 اجلامدية. املاسؤولية
 0.224 1.56 112 نعم 

1.138 0.256 
 0.210 1.59 93 ال

 الوطنية. املاسؤولية
 0.251 1.66 112 نعم 

1.381 0.169 
 0.245 1.70 93 ال

 املاسؤولية ال رجة الكلية لواقع

 االجاامدية دن  املوظفات. 

 0.186 1.67 112 نعم 
1.701 0.90 

 0.174 1.72 93 ال

 ( فأقل.0.05* فروق دالة دن  ماساوى )

  

وجود فروق  ات د م (: 19) رقم اجل ول يوضح

( فأقل يف إجابات 0.01داللة إحاائية دن  ماساوى )

املاسؤولية االجاامدية  اساوىم دنمفردات ال راسة 

الوطنية( باخاالف  ،ال ينية ،الشخاية ،)اجلامدية

 ماغري وجود األطفال.

 

 

 ى الوظيفي:ا: الفروق باختالف متغري املسمَّ خامًس 

 

ف للفروق يف إجابات مفردات الدراسة طبًقا إىل اختال (  One Way ANOVA)  "حتليل التباين األحادي  "نتائج  .(20جدول رقم )

 .املسمى الوظيفي

 جمموع مربعات مصدر التباين املحاور
درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 الذاتية املاسؤولية

 (الشخاية)

 0.033 19 0.621 بني املجمودات

 0.038 185 6.963 داخل املجمودات 0.623 0.868

  204 7.584 املجموع
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 .( 20جدول رقم )تابع 

 جمموع مربعات مصدر التباين ملحاورا
درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 واألخالقية ال ينية املاسؤولية

 0.071 19 1.350 بني املجمودات

 0.060 185 11.065 داخل املجمودات 0.272 1.188

  204 12.415 املجموع

 اجلامدية املاسؤولية

 0.045 19 0.853 بني املجمودات

 0.048 185 8.852 داخل املجمودات 0.537 0.938

  204 9.704 املجموع

 الوطنية املاسؤولية

 0.068 19 1.294 بني املجمودات

 0.061 185 11.358 داخل املجمودات 0.344 1.110

  204 12.652 املجموع

 ال رجة الكلية لواقع

االجاامدية دن   املاسؤولية

 املوظفات 

 0.038 19 0.722 بني املجمودات

 0.033 185 6.020 داخل املجمودات 0.290 1.167

  204 6.742 املجموع

 

وجود فروق  ات (: د م 20ياضح من اجل ول )

( فأقل يف اجابات 0.05داللة إحاائية دن  ماساوى )

املاسؤولية االجاامدية  ماساوى دنمفردات ال راسة 

ى باخاالف ماغري املاسمَّ  ،ية(ال ينية، الوطن ،)الشخاية

 الوظيفي.
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 : الفروق باختالف متغري اإلدارة:اسادًس 

 

 ( للفروق يف إجابات مفردات الدراسة طبًقا One Way ANOVA)  "حتليل التباين األحادي  "نتائج  . (21جدول رقم )

 .إىل اختالف اإلدارة 

 جمموع مربعات مصدر التباين املحاور
درجات 

 احلرية

سط متو

 املربعات
 الداللة اإلحصائية قيمة ف

 الذاتية املاسؤولية

 (الشخاية)

 0.050 20 0.991 بني املجمودات

1.383 0.135 
داخل 

 املجمودات
6.592 184 0.063 

  204 7.584 املجموع

 ال ينية املاسؤولية

 واألخالقية

 0.058 20 1.157 بني املجمودات

0.946 0.530 
داخل 

 املجمودات
11.258 184 0.061 

  204 12.415 املجموع

 اجلامدية املاسؤولية

 0.043 20 0.856 بني املجمودات

0.890 0.600 
داخل 

 املجمودات
8.848 184 0.048 

  204 9.704 املجموع

 الوطنية املاسؤولية

 0.057 20 1.133 بني املجمودات

0.905 0.581 
داخل 

 املجمودات
11.519 184 0.063 

  204 12.652 املجموع
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   . (21جدول رقم )تابع 

 جمموع مربعات مصدر التباين املحاور
درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 الداللة اإلحصائية قيمة ف

 ال رجة الكلية لواقع

االجاامدية  املاسؤولية

 دن  املوظفات 

 0.033 20 0.669 بني املجمودات

1.014 0.448 
داخل 

 املجمودات
6.073 184 0.033 

  204 6.742 املجموع

 

وجود فروق (: د م 21)رقم ياضح من اجل ول 

( فأقل يف 0.05 ات داللة إحاائية دن  ماساوى )

املاسؤولية  ماساوى دنجابات مفردات ال راسة إ

باخاالف  ،ال ينية، الوطنية( ،االجاامدية )الشخاية

 ماغري اإلدارة.

 

 

 نوات اخلدمة يف العمل:: الفروق باختالف متغري ساخامًس 
 

( للفروق يف إجابات مفردات الدراسة طبًقا إىل اختالف  One Way ANOVA)  "حتليل التباين األحادي  "نتائج  .(22جدول رقم )

 سنوات اخلدمة يف العمل.

 جمموع مربعات مصدر التباين املحاور
درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 الذاتية ةاملاسؤولي

 (الشخاية)

 0.017 3 0.051 بني املجمودات

 0.037 201 7.532 داخل املجمودات 0.714 0.455

  204 7.584 املجموع

 ال ينية املاسؤولية

 واألخالقية

 0.051 3 0.152 بني املجمودات

 0.061 201 12.263 داخل املجمودات 0.477 0.833

  204 12.415 املجموع
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   .(22ول رقم )جدتابع 

 جمموع مربعات مصدر التباين املحاور
درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 اجلامدية املاسؤولية

 0.059 3 0.176 بني املجمودات

 0.047 201 9.528 داخل املجمودات 0.296 1.241

  204 9.704 املجموع

 الوطنية املاسؤولية

 0.046 3 0.137 بني املجمودات

 0.062 201 12.515 داخل املجمودات 0.534 0.731

  204 12.652 املجموع

 ال رجة الكلية لواقع

االجاامدية دن   املاسؤولية

 املوظفات 

 0.018 3 0.055 بني املجمودات

 0.033 201 6.687 داخل املجمودات 0.650 0.548

  204 6.742 املجموع

 

وجود فروق (: د م 22) قمر ياضح من اجل ول

( فأقل يف 0.05 ات داللة إحاائية دن  ماساوى )

املاسؤولية  ماساوى دنجابات مفردات ال راسة إ

باخاالف  ،ال ينية، الوطنية( ،االجاامدية )الشخاية

 ماغري سنوات اخل مة يف العمل.

 

 مناقشة وتفسري النتائج

أوضحت ناائج ال راسة أنَّ ماساوى املاسؤولية 

ية ل ى املوظفات يف املاساوى املاوسط، وهذا االجاامد

مؤرش جي ، ي ل دىل أمهية املاسؤولية االجاامدية ل ى 

املوظفات، وق  محااج إىل إضافات حاى ترتفع ناسباها 

من خالل نرش ثقافة املاسؤولية، واجراء دورات 

ت ريبية؛ لاوضيح املفاهيم واألداء للماسؤولية 

اور املاسؤولية ا ترتيب ماساويات حممَّ أ االجاامدية،

ت فق  نال حمور املاسؤولية االجاامدية ل ى املوظفا

ال ينية واألخالقية، املرتبة األوىل يف األمهية، ويرجع 

 لك إىل أنَّ املجامع الاسعودي، ل يه متاسك كبري بال ين 

وإقامة واجباته وحقوقه، الاي تعركى دىل أمهية 

قيامه  املاسؤولية االجاامدية، وأنَّ اإلناسان سيؤجر دىل

هبذه املاسؤوليات، إ  تافق مع دراسة اللحياين 
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(، كام يؤكِّ  ما قامت دليه نظرية األناساق الاي 2011)

تع   املجامع جممودة من األناساق، كل ناسق له أمهياه 

يف هذا املجامع، والناسق ال يني واألخالقي من أهم 

األناساق يف املجامع الاسعودي؛ ألنَّه قائم دىل الاماسك 

اإلسالمي، الذي ي دو إىل إقامة الفروض بال ين 

والواجبات ال ينية، مقابل جممودة من احلقوق 

واألجور الاي حيال دليها الفرد، حيث ترى دينة 

ال راسة أمهية احلرص دىل تذكري زميالهتن بالاالة يف 

وقاها، كام اتفقت دينة ال راسة دىل أنَّ الفشل الذي 

ة، ومن ثمَّ يعيشه األفراد هو باسبب د م املباال

ا كان نوده، كذلك أظهرت  انعكاست دليه بالفشل أيًّ

دينة ال راسة اهااممهم وحمافظاهم دىل مقانيات الكلية 

من األرضار، وهذه من القيم اإلسالمية الاي تعىزها 

 (.2030اخلطة اإلسرتاتيجية للجامعة )

كام بيَّنت الناائج أنَّ حمور املاسؤولية الوطنية نال  

نية ل ى دينة ال راسة، إ  إنَّ دبارة ) أعدري املرتبة الثا

االهاامم لألح اث يف املجامع(، جاءت بالرتتيب 

األول من موافقاهن، يليها يف الرتتيب دبارة ) أعشارك 

يف املناسبات ال ينية واالجاامدية والوطنية(، ثم دبارة 

) أعبلغ املاسؤولني دن املرتشني(، وهذا دليل دىل م ى 

هين واحلرص دىل بقائه واسامراره أمهية الوطن ل 

باملشاركة اإلجيابية يف أح اثه أو بالابليغ دن املفاس ين 

(، 2013فيه، وهذا يافق مع ناائج دراسة الاميمي )

إضافة إىل أنَّ دينة ال راسة مجيعهن حرياات دىل 

ن  د م اإلرساف يف اساهالك اخل مات العامة، وأّنَّ

املجامع، حرياات دىل القيام بأدوارهن داخل 

 للوصول للاق م والرقي بمجامعهن.

كام بيَّنت ناائج ال راسة أنَّ حمور املاسؤولية 

االجاامدية الذاتية )الشخاية(، نالت املرتبة الثالثة، 

ص بعض الوقت للمطالعة  وحالت دبارة ) أعخاِّ

والاثقيف الذايت(، دىل الرتتيب األول يف دبارات هذا 

ال راسة دىل االهاامم  املحور، وهذا يؤكِّ  حرص دينة

باطوير الذات واحلاول دىل املعرفة والثقافة من 

ماادر خمالفة، حاى تاسامر دجلة الاق م والانمية 

(، ويف 2001الذاتية، وهذا يافق مع دراسة احلارثي )

الرتتيب األخري من حيث املوافقة دبارة )املاسامهة يف 

حل مشكالت اآلخرين واجب ديني واجاامدي(، 

يرجع إىل أنَّ املجامع الاسعودي قائم دىل  و لك ق 

األرس املما ة الاي تاعاون مع بعضها يف احلاول دىل 

ماطلبات احلياة، واالهاامم بالعطاء والاعاون كقيم 

إسالمية واجاامدية هي من ددائم املجامع الاسعودي، 

وهذا ما تؤكِّ ه نظرية األناساق بالرتابط بني األناساق 

 ومن أمهها الناسق األرسي.املخالفة يف املجامع، 

وأوضحت الناائج أنَّ حمور املاسؤولية االجاامدية 

اجلامدية حالت دىل املرتبة الرابعة، وق  حالت 

دبارة ) أعفضل العمل يف مجادة من زمياليت دىل العمل 

املنفرد(، دىل أدىل ماوسط يف املحور، ثم دبارة )العمل 

دراسة  اجلامدي حيميني من األخطاء(، وهذا يافق مع
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(، كام أنَّ  لك ق  يرجع إىل 2012ليث وآخرون )

اهاامم اجلامعة باحلثِّ دىل العمل اجلامدي واإلنجاز 

داخل الكلية والعمل، بروح الفريق الاي ارتكىت دليه 

 (.2030اخلطة اإلسرتاتيجية للجامعة )

كام أظهرت الناائج أنَّ هناك فروق  ات داللة 

ل املاسؤولية (، حو0.05إحاائية دن  ماساوى )

االجاامدية الوطنية باخاالف ماغري الاعليم، حيث 

ارتفع ماساوى املاسؤولية االجاامدية الوطنية ل ى 

املوظفات احلاصالت دىل الاعليم اجلامعي، وق  يععىى 

 لك إىل ما يالقينه خالل تعلمهن يف اجلامعة من 

احلاول دىل الاعليم، وزيادة الشعور باالناامء للوطن 

ن هذه الفرصة ملواصلة املاسرية الاعليمية الذي منحه

واحلاول دىل الشهادة اجلامعية، كام أظهرت الناائج 

فروق  ات داللة إحاائية دن  ماساوى ال اللة 

إىل أقل من  45( باخاالف العمر، فالعمر من 0.05)

ارتفعت ل هين درجة املاسؤولية االجاامدية الوطنية  55

يافق مع دراسة املؤمني أكثر من بقية أفراد العينة، وهذا 

(، وهذا الفرق ق  يععىى إىل العمر األكرب، 2011)

حيث إنَّ هذه الفئة ق  دشن فرتة أطول يف الوطن 

واساماعن بخرياته واساف ن من مناجاته، ووصلن إىل 

مرحلة االساقرار املعييش يف هذا العمر، ومن ثمَّ 

 ارتفعت ل هين الوطنية.

جود فروق  ات داللة وأشارت الناائج إىل د م و   

إحاائية يف ماساوى املاسؤولية االجاامدية ل ى 

املوظفات )دينة ال راسة(، وماغريات )احلالة 

ى الوظيفي،  االجاامدية، ووجود األطفال، واملاسمَّ

واخاالف اإلدارة، وسنوات اخل مة يف العمل(، مما 

يعاساد  يف رسم وترتيب أولويات العمل، وتشجيع 

ية ومحفيىها ل ى املوظفات كام يف املاسؤولية االجاامد

 (.2009دراسة نيكوالس وديموس )

 

 التوصيات

بام  ةالباحثاحلالية تعويص يف ضوء ناائج ال راسة   

 : ييل

بناء برنامج إرشادي ماكامل لانمية املاسؤولية  *

  اجلامعات. موظفياالجاامدية ل ى 

اة وم روسة لافعيل  * إقامة برامج ون وات خماَّ

 االجاامدية ودورها يف إنجاح العمل. املاسؤولية

إدطاء حوافى مادية ومعنوية للموظفات الاليت  *

يعملن دىل االهاامم بمحاور املاسؤولية االجاامدية 

 ويفعلن  لك يف أدامهلن.

إجراء دراسات مشاهبة تاناول ماغريات أخرى مل  *

املاساوى االقااادي،  :مثل ،تاناوهلا ال راسة

والا ين، واملاساوى الاعليمي واالجتاهات القيمية، 

 للوال ين، والشخاية. 

* تضمني املناهج ال راسية يف املراحل املاع دة 

ملفاهيم املاسؤولية االجاامدية وتعىيىها، ل ى األفراد 

 ودورها يف تنمية املجامع واحلاول دىل احاياجاته.
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*تفعيل دور اإلدالم يف تنمية املاسؤولية االجاامدية 

 ع ودورها يف الرقي والاق م. ل ى أفراد املجام

 

 شكر وتقدير

دعدم هذا البحث من قبل مركى بحوث ال راسات  

 .جامعة امللك سعود-دامدة البحث العلمي-اإلناسانية

 

 عـــاملراج

 أوالً: املراجع العربية:

ممارسة اخل مة االجاامدية "أبو النرص، مدحت حممد. 

. الطبعة األوىل "يف جمال املاسؤولية االجاامدية

 م.2015مرص: املكاب اجلامعي احل يث، 

اإلطار "املاسؤولية االجاامدية البكري، نورمان عبد. 

للن وة العاملية  "(11)املؤمتر العاملي "  ،"النظري

، 1، الرياض، ج للشباب اإلسالمي يف جاكرتا

(2010.) 

دور املامرسة العامة للخ مة  "التميمي، نبيل . 

املاسؤولية االجاامدية يف تنمية الشعور ب

طبقة "االجاامدية دن  أفراد املجامع ، دراسة مع

دىل الطالب واملوظفني بكليات جامعة األزهر 

بافهنا، حمافظة ال قهلية. بحث منشور، مرص 

(2013.) 

 ،"دراسة دلم االجاامع"اجلوهري، حممد وزايد حممد،  

 .(1989القاهرة، دار املعارف، ) 

اسؤولية الشخاية واقع امل"احلارثي، زايد بن عجري،  

االجاامدية ل ى الشباب الاسعودي وسبل 

، رسالة ماجاساري، أكاديمية نايف "تنمياها

العربية للعلوم األمنية، اململكة العربية الاسعودية، 

 (.2001الرياض، )

املاسؤولية االجاامدية جتاه "حسني، ليث وريم اجلميل،  

، "أخالقيات العمل العاملني وانعكاسها دىل

ء دينة من منااسبي بعض ماساشفيات دراسة آلرا

 (.2011م ينة املوصل، العراق، )

 ."مناهج البحث يف الرتبية ودلم النفس"، دالني، فان

. القاهرة. 4)ترمجة حمم  نبيل نوفل وآخرون(، ط

 (.1994) ،مكابة األنجلو املرصية

اجتاهات ح يثة يف اخل مة "رجب، إبراهيم، 

وحيةوال ينية االجاامدية األمريكية. العوامل الر

، مرص، 1ط "يف ممارسة اخل مة االجاامدية

(2000.) 

 "دلم النفس االجاامدي"زهران، حامد عبدالسالم، 

 (.2000القاهرة: دامل الكاب،) 

دور امل رسة يف تنمية املاسؤولية " )آل سعود، مشاعل، 

االجاامدية ل ى طالبات الثانوية بامل ارس 

ة جامعة رسالة ماجاساري غري منشور "احلكومية

  (.2004امللك سعود، الرياض، )

 شلدان، فايز كامل. و صايمة، سمية مصطفى

املاسؤولية االجاامدية ل ى أدضاء هيئة "
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 "الا ريس يف اجلامعة اإلسالمية وسبل تفعيلها

، املجلة العربية لضامن جودة الاعليم اجلامعي

 -150(، 2014(، )18املجل  الاسابع، )الع د 

179. 
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يف خالل أقل من عقدين من الزمان حصل تغري كبري يف واقع الشباب ووسائل التواصل البحث: ملخص

من ناحية أخرى، كام تغريت كثري من الوسائل التي  االجتامعي فيام بينهم من ناحية، وفيام بينهم وبني اآلخر

يستخدموهنا، هذه الوسائل هلا آثر سلبية وكذلك آثار إجيابية كثرية يمكن االستفادة منها، فالشباب 

يستخدمون هذه الوسائل يف التواصل مع أصدقائهم الذين يعرفوهنم من قبل، وكذلك يكونون عالقات 

هي: الفيسبوك  والواتساب، وتويرت، وأنَّ أبرز املوضوعات التي تثري جديدة، وأنَّ أبرز هذه الوسائل 
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Abstract: :In less than two decades, there has been a significant change in the reality of youth, and 
the means of communication between them, as well as these means are changing. These means have a 
negative impact as well as many positive effects that can be utilized; young people uses these means 
to communicate with friends they have already know and also to make new friends. The most 
prominent  means are Facebook, WhatsApp,Twitter, and the most important topics of interest are 
social, religious and educational.  
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 مقدمة الدراسة

منتصف  منذيثة بسبب التطورات التكنولوجية احلد

التسعينيات من القرن املايض حدثت نقلة نوعية وثورة 

حقيقية يف عامل االتصال، األمر الذي جعل أفراد 

ا، يعيشون يف ظل عامل تقني ا وصغار  املجتمع، كبار  

 ،وجمتمع افرتايض سيطر عليهم وأصبح حمور اهتاممهم

ثار سلبية عىل آ هوأخذ الكثري من أوقاهتم مما نتج عن

: 2012)املنصور، هتم العامة واخلاصة واألرسية حيا

22.) 

املجتمع السعودي ليس ببعيد عن هذه إنَّ 

يشهد منذ عقود  فهوالتطورات والثورة التكنولوجية، 

 جرىا نحو التحول إىل جمتمع تقني، حيث  كبري  إقباال  

حتقيق االستفادة من املزايا التي تقدمها تقنية االتصال 

احلديثة التي ظهرت من خالل  خاص، والتقنية بوجه

عام يف مجيع امليادين  بوجهوسائل االتصال احلديثة 

 (.57: 2012)خالد، 

عرف باإلنسان هذه التكنولوجيا أوجدت لنا ما ي  

 ،الرقمي الذي حترر من القيود اجلغرافية ومن التقاليد

لكنه  ؛ بوولا عىل املستجدات أوال  وأصبح مطلع  

عن هذه التكنولوجيا  منفصل عن الواقع، كام نتج

انتشار أكرب للعالقات أفرزت وتسبَّبت يف  متغريات

يف الفضاء اإللكرتوين مقابل انحسار  االفرتاضية

 )السويدي،العالقات التقليدية األرسية واالجتامعية 

21:2013.) 

ما تعارف من املتغريات التكنلوجية التي حصلت 

التي  ،سائل التواصل االجتامعيعىل تسميته بو

ا أصبحت   من أكثر األنشطة التي يامرسها الشبامؤخر 

 Gwenn Schurgin O'Keeffe, Kathleenب هذه األيام )

Clarke-Pearson, 2013,،) يرى  إذZhan and others   َّهلذه  أن

 الوسائل آثارها السلبية واإلجيابية. 

تعددت وسائل التواصل االجتامعي احلديثة 

الفيس  :د أشهرهاويع ،واختلفت منصاهتا وانترشت

جوجل "و  "Twitter" "تويرت"و  "Facebook"بوك 

ماي "و ”Snapchat“وسناب شات  "Google plus" "بلس

والواتساب  "Linkedin" "لينكد إن"و "MySpaceسبيس 

“Whatsapp”،  رفت بسهولة استخدامها وتوفري وقد ع 

عامة وجذبت الشباب إليها للناس متنوعة  خدمات

الشباب السعودي ذكر عبداجلليل أنَّ بدرجة كبرية، وي

 واملنصات الوسائلا هلذه استخدام   ثرمن الفئات األك

مقارنة بكثري من دول العامل )عبد اجلليل،  اإللكرتونية

2011 :12 .) 

استطاعت شبكات التواصل االجتامعي احلديثة 

العامل ويف  نواحيوذات التقنية العالية أن تسود مجيع 

تستقطب  وأنَّ بصورة واضحة،  منطقة الرشق األوسط

ا يف االشرتاك واالستخدام منذ  متزايد  ا وإقباال  اهتامم  

كل من  حتى وصلتبداية العام املايض، وامتدت 

ملا توفره هذه  ، دول الرشق األوسطبقية السعودية، و

الشبكات من مساحات واسعة للتواصل والتعبري عن 
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ة عن يف  دراسة صادر (.55: 2012)الرعود،  الرأي

ذكر   Global Web Index "جلوبال ويب إندبيكس"رشكة 

ا من حيث لوا أعىل نسبة نمو عاملي  السعوديني سج   بونَّ 

ما  أنَّ   اعدد مستخدمي موقع )تويرت(، ويف التقرير أيض  

% من رواد الشبكة من السعوديني يرتددون 51نسبته 

بانتظام عىل مواقع التواصل االجتامعي، وذكرت 

مستخدمي وسائل التواصل احلديثة  ا أنَّ يض  الدراسة أ

 د  وتع ،و اإلنرتنت من السعوديني هم من فئة الشباب

داة للتواصل و التعبري أوسائل التواصل االجتامعي 

ونتج عنها   ،ي و احلصول عىل املعلوماتأعن الر

تثقيف العقول و تنميتها و حتقيق  :مثل ،نتائج إجيابية

رت عىل عقول تائج سلبية أثَّ وكذلك ن ،جيايبإلا التوثري

الشباب داخل املجتمع السعودي، وهناك من الشباب 

ابوسائل االتصال احلديثة  يتوثرونمن  ا يف بالغ   توثر 

ومنهم من يستفيد منها يف تسيري  ،حياهتم االجتامعية

عدد  حصائيات فإنَّ إلا لبعض اموره العامة، و طبق  أ

سائل تويرت والو :مستخدمي تلك الوسائل  مثل

خرى باململكة العربية السعودية جتاوز ثالثة ماليني ألا

وهؤالء ينرشون  ،% من جمموع السكان12و هو يمثل 

ا ) عبداجلليل، لف رسالة يومي  أكثر من مخسامئة أ

2011 :22) 

 https://www.globalwebindex.net/thinking/twitter-the-
fastest-growing-social-platform-infographic 

وتقنية  االتصاالتويف إحصائيات أصدرهتا هيئة 

عدد  نَّ أذكرت  ، إذااملعلومات السعودية مؤخر  

مستخدمي اإلنرتنت يف السعودية يف الربع الثاين من 

 االنتشارنسبة  مليون وأنَّ  24.1قد وصل إىل  ،2017العام 

% يف العام 76إىل  2012%  يف عام 54.1قد ارتفعت من

2017. 

http://www.citc.gov.sa/ar/mediacenter/citcinthemedia/P
ages/2017030801.aspx 

تزداد اتصاالت الشباب وتواصلهم عرب وسائل 

 اموضوع   ةخاص بدرجةصبحت متثل أالتي  ،التواصل

يمكن  ، التيدور حوله كثري من النقاشاتت مهام  

وىل ترى يف ألتقسيمها إىل وجهتي نظر،  وجهة النظر ا

هذه املواقع املتصلة بالشبكات فرصة للشباب لتبادل 

املعرفة والتواصل وجتاوز عوائق الزمان و املكان، 

فتزيد من تقارب الشباب بني بعضهم البعض من 

صال احلديثة، و ترفع خالل استخدامهم لوسائل االت

و تفاعلهم و تساعدهم عىل إنشاء  من درجة تعارفهم

 من ا هائال  ا تختزل قدر  هنَّ أعالقات اجتامعية جديدة، كام 

جل حتقيق أجراءات يف الوقت و التعامل من إلا

التواصل االجتامعي، فيام وجهة النظر الثانية تنظر إىل 

هنا متثل أ وسائل االتصال احلديثة نظرة سلبية، إذ ترى

ي مصدر خطر حقيقي عىل العالقات االجتامعية وتؤد  

مما يتناىف  مع  ،إىل ميالد جمتمع حيمل عوامل القطيعة

ي إىل ا تؤد  أهنَّ و  ،قيم وعادات وتقاليد ودين املجتمع

فراد أنسيج االجتامعي وانعزال الالعزلة و تفكك 

نانية و انتشار األ ،رسة عن بعضهم البعضاأل

احلياة  نَّ أزية و الفرقة فيام بينهم، و يرون واالنتها

صبحت عىل وشك االهنيار نتيجة انتشار تلك أالعائلية 

نتيجة عدم  ،الوسائل و جلوء الشباب الستخدامها

https://www.globalwebindex.net/thinking/twitter-the-fastest-growing-social-platform-infographic
https://www.globalwebindex.net/thinking/twitter-the-fastest-growing-social-platform-infographic
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ا صبحت أيض  أالتي  ،رسةو املتابعة من األأالرقابة 

ى إىل تقليل دَّ أمما  ،مشغولة ومنغمسة يف تلك الوسائل

: 2006داخلها ) بوشليبي،  فرص التواصل والتفاعل

144 .) 

 الدراسة تسعى إىل إلقاء الضوء من خالل ذلك فإنَّ 

واستخدمهم  حول واقع استخدام الشباب السعودي

 لوسائل التواصل احلديثة.

 

 أوالً: مشكلة الدراسة:

بالعديد من مظاهر  املجتمعات البرشية اآلن متر  

التطور والتقدم يف أغلب املجاالت سواء كانت 

اقتصادية أو سياسية أو اجتامعية أو يف جمال 

التكنولوجيا، ولعل أبرزها هو التقدم التقني الذي قد 

تغري يف كل مناحي احلياة، فمن التقدم والا يف يكون سبب  

ت أنام  كثرية يف خالل التقدم التكنولوجي تغريَّ 

املجتمع، ومن أبرزها نمط العالقات االجتامعية 

وأشكاله، فقد كَفلت لنا  وأنام  االتصال الشخيص

وسائل التواصل احلديثة التواصل مع اآلخرين يف أي 

سهولة كبرية، وكذلك التواصل مع بوقت وأي مكان و

ايعيشهذا التغري الشعوب والثقافات األخرى.   ه أيض 

 ،حالة من التغريباآلن ، الذي يمر املجتمع السعودي

ب التي تشمل التغري الثقايف وذلك يعود لعدة أسبا

االبتعاث اخلارجي، عوامل وعوامل منها: اقتصادية، و

إىل االنفتاح بني الذي أدَّى  ،التكنولوجياالنفتاح و

وعادات وأنام   ثقافات أخرى ذات قيموالشباب 

 .خمتلفة اجتامعية وحضارات

 بعض الدراسات العربية واملحلية يذكر اخللف أنَّ 

م التفاعالت حتدث من خالل استخدا إىل أنَّ  تشري

الشباب لوسائل التواصل احلديثة هبدف حتقيق تواصل 

(.، وهذا  قد يشكل 6: 2012اجتامعي )اخللف، 

احلفاظ عىل اهلوية، با يف بعض األحيان و هيدد خطر  

والقيم االجتامعية و الثقافية، وقد حتدث تغريات يف 

العالقات والقيم فيام بينهم بسبب وجود فئة مؤثرة 

والترصفات والعالقات  باألوضاعوأخرى متوثرة 

وكيفية تنظيمها، وقد تسوغ الواقع أو تسعى إىل تغيريه، 

ومن القيم تستمد املعايري واألعراف والعادات 

والتقاليد املتبعة يف املجتمع التي يمكن تتوثر هبذه 

 (.25: 2011املتغريات  )الشقري، 

احلديثة تغيريات  الوسائلقد حتدث من خالل هذه  

رتة األخرية كنتيجة الستخدام الشباب خمتلفة، ففي الف

هلذه الوسائل شهد املجتمع السعودي اهتامم فئة 

وبالتواصل من خالهلا وتبادل األفكار  ،الشباب هبا

و االنفتاح عىل أوالتعرف عىل الشعوب األخرى 

وسائل االتصال  ثقافتهم ومنهجهم. واملالحظ أنَّ 

ور احلديثة كان هلا الدور يف نقل بعض األفكار بص

خمتلفة عن املوجودة يف فكر الشباب والسائدة يف 

القيم املتنوعة التي تختلف عن قيم  إضافة إىل ،جمتمعهم

ا يف الثوابت األساسية للمجتمع الذي املجتمع أيض  
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سبب إضعاف اهلوية الثقافية تيقد يعيشون فيه، مما 

فئة الشباب هم األكثر  للمجتمع، ومن املعروف أنَّ 

وأكثر  ،قافات املجتمعات األخرىمرونة يف تقبل ث

 رغبة وميل للتغيري والتعرف عىل هذه الثقافات.

وقد أوضحت بعض الدراسات مثل دراسة 

التي كان من أهم أهدافها معرفة  ،م(2000العمري )

مدى انتشار واستخدام تقنيات االتصال الشخصية 

احلديثة يف املجتمع السعودي، والبحث يف أثر انتشار 

يات االتصال الشخصية احلديثة والقيم يف استخدام تقن

التي أثبتت أثر هذا االستخدام عىل  ،املجتمع السعودي

التي يتبناها  ،بعض القيم السائدة األساسية يف املجتمع

املستخدمني ملواقع التواصل  نسبة األفراد، وال شك أنَّ 

ازدادت مع ازدياد وتنوع هذه، ومع قلة تلك املواقع 

الدراسة أثبتت أثر  سابق إال أنَّ وحمدوديتها يف ال

استخدام التقنيات احلديثة عىل تنوعها واختالفها 

وتعدد مصادرها يؤثر بالفعل عىل االلتزام هبا، و يف 

وسائل االتصال احلديثة  أنَّ بعض الكتابات أشري إىل 

تدخل وتوخذ دورها يف صناعة الرأي العام ورسم 

ت العامة األنام  السلوكية والتوثري عىل السياسا

الشباب مهيو أكثر من غريه لتقبل هذه  للشباب ؛ ألنَّ 

السلطة،  وبذلك تستطيع التكنولوجيا من خالل 

طريقة طرحها األفكار وغرسها يف عقول هؤالء 

و أمما قد ينمي  وعيهم ويسيطر عىل نفوسهم  ،الشباب

وسائل اإلعالم باستثامر إذ تقوم العكس من ذلك، 

البحوث امليدانية لقنوات خربات الشباب من خالل 

م: 2003مبارشة لتثقيف الشباب اآلخرين )مطر، 

46 .) 

بعض  نَّ أالباحثني عدد من راء آوضحت أوقد 

الفيس بوك وتويرت  :مثل ،مواقع التواصل االجتامعي

واليوتيوب، وغريها قد  أصبحت من الوسائل احلديثة 

املستخدمة يف التواصل االجتامعي بكافة أشكاله سواء 

التي  ،انت تعليمية أو إعالمية أو اجتامعية أو تدريبيةك

صبحت تشهد حركة ديناميكية من التطور واالنتشار، أ

ا عىل نطاق ا افرتاضي  وقد كانت  يف بداياهتا متثل جمتمع  

ثم ما لبثت أن ازدادت  وأصبحت  ،ضيق وحمدود

مواقع التواصل االجتامعي أداة اجتامعية تستخدم يف 

عىل ة كبري  بدرجةفة األفراد وتؤثر التواصل بني كا

ا كافة األفراد الشباب واألزواج والزوجات  وخصوص 

وأصبحت أداة تسهل عملية التفاعل  رس،ألو ا

ا لسهولة استخدامها و لقوة توثريها عىل االجتامعي نظر  

األنام  الشخصية )السمعية، والبرصية، واحلسية(، و 

عية بذلك فقد تغريت االجتاهات وزادت الداف

)خالد،  للتواصل بني األفراد من الرجال و النساء

 .(19م: 2008

اإلنرتنت وسيلة لالتصال الرسيع ومن أهم د  يع

عنارصه ثورة االتصاالت والتقنية احلديثة والشبكة 

أحدثت هذه الشبكة العديد من الطرق  إذالعنكبوتية، 

ال باآلخرين يف أي مكان يف لتحقيق التواصل الفعَّ 
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وبتكلفة زهيدة، عالوة عىل فعاليتها الكبرية العامل، 

وتطويرها املستمر من قبل الرشكات املختصة يف هذا 

املجال. وتعيش البرشية اآلن عرص ثورة الشبكات 

وأصبح هو  (،24م: 2001)الفنتوخ،  املفتوحة

التحدي املطروح عىل الساحة العاملية يف الوقت الراهن 

بقصد اإلفادة  هو االشرتاك يف أكرب شبكات عاملية

مما قد توفره للمستخدمني هلا بكافة فئاهتم  ،القصوى

 (.29م: 2011)حالوة وآخرون، 

الشبكات  عن م(2012)احلريب، ة ويف دراس

الشباب يعيش اليوم يف ظل عامل  نَّ تبني أ االجتامعية،

تقني، وقد سيطر عىل أكثر اهتامماهتم وأخذ الكثري من 

مات التواصل أوقاهتم، ومن أبرز تلك االهتام

االجتامعي التي توفرت من خالل استخدامهم لتلك 

 الشبكات االجتامعية عىل اإلنرتنت.

االستخدام املعتدل لإلنرتنت يدعم  وال شك يف أنَّ 

اإلنرتنت وسيلة اتصال  ؛ ألنَّ  العالقات االجتامعية

فعالة فمن خالهلا يمكن حتقيق  تواصل األهل 

 (.25م:2012)احلريب، واألصدقاء 

الشباب هم أكثر  نَّ أوقد اتضح من خالل النتائج 

لإلنرتنت للحصول عىل األخبار والدردشة  ااستخدام  

بداء اآلراء والتعليقات من إو ،والتواصل مع اآلخرين

ولغرض  ،أجل االستامع لإلذاعات وامللفات الصوتية

مشاهدة الصور واألفالم وكذلك األلعاب، وكانت 

التي متثل املرحلة  الشباب،ا هم أكثر الفئات استخدام  

سنة مع تشابه النسب، وتدنيها  24 -19العمرية من 

  لدى الفئات العمرية األخرى.إمجاال  

ا أساسي ا  وسائل التواصل االجتامعي تعتمد اعتامد 

 ( أن  201م: 2012الرحباين )ذكر عىل اإلنرتنت، وقد 

اإلنرتنت  سلبية الستخدام ارضار  أا إجيابية وهناك آثار  

 :اآليت متثلت يف

 نرتنت.إلاآلثار االجيابية الستخدام ا (أ 

 االتصال مع العامل )التواصل االجتامعي(. -1

 إزالة احلواجز السياسية واخرتاقها.  -2

 تبادل اآلراء واملعلومات.  -3

فئة  ال سيامنرش الوعي الفكري بني الناس   -4

 الشباب.

االستفادة منه يف البحوث والدراسات   -5

 كة.املتوفرة عىل الشب

 أرضار اإلفراط يف استخدام اإلنرتنت: (ب

املكوث لفرتات طويلة أمام اإلنرتنت حيدث  إنَّ 

ا سلبية يف نفس الفرد، وهناك أرضار تلحق آثار  

 منها:باملستخدم 

 القلب –أرضار صحية جسدية )أمراض العيون  (أ

 املستمر(. الصداع –

 –احلاد  )االكتئابأرضار صحية نفسية  (ب

 .ص العائلية (الشخ التمشك

فراد ألانعزال ا -العالقات  )تفككرسية أرضار أ (ج

 األرسة(.الفرد مع  جللوس الوقت وجود عدم –
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قلة النشا   -أرضار اجتامعية: العزلة والوحدة -د

 االجتامعي.

أرضار مهنية: عدم قيام املوظف بعمله عىل  -هـ

 الوجه املطلوب.

ب يف أرضار دراسية وأكاديمية: قد يكون السب -و

 فصل الطالب من املدارس واجلامعات.

أرضار أخالقية وتربوية: تتداخل األسباب  -ز

 األخالقية إلدمان اإلنرتنت مع النتائج.

أرضار مادية: نتيجة للرصف بكثرة عىل رشاء  -ح

 األجهزة أو دفع فواتري االشرتاك.

 

 مواقع شبكات التواصل االجتامعي:

مواقع  نَّ وني بيرى بعض الكتاب واملفكرين والباحث

هي منظومة تفاعلية تتيح التواصل  ،تلك الشبكات

ملستخدميها يف أي وقت يشاءون ويف أي مكان من 

العامل، ظهرت عىل شبكة اإلنرتنت منذ سنوات قليلة 

وعزت يف مفهوم التواصل والتقارب بني الشعوب، 

واكتسبت اسمها االجتامعي كوهنا تعزز العالقات بني 

ت يف اآلونة األخرية وظيفتها بني البرش، وتعدَّ 

برز أاالجتامعية لتصبح وسيلة تعبريية واحتجاجية، و

شبكات التواصل االجتامعي هي )الفيس بوك، تويرت، 

وأمهها شبكة )الفيس بوك( التي مل  ،واليوتيوب(

يتجاوز عمرها الست سنوات وبلغ عدد املشرتكني 

 العامل نواحي( مليون شخص من 800فيها أكثر من )

 (.20: 2012)املنصور،  افةك

دوافع استخدام الشباب لشبكات التواصل 

 االجتامعي احلديثة:

قبال الشباب لشبكات إالدوافع التي تسهم يف 

التواصل االجتامعي تتمثل يف إمهال اآلباء وفقدان 

انخفاض وتوافر السيولة املالية، والرقابة األرسية، 

الذكية، أسعار األجهزة احلاسوبية وأجهزة اهلواتف 

 ،الفراغ املمتد وانتشار البطالة وحب االستطالعو

وملعرفة التنقيب عىل العادات والتقاليد لدى 

سهولة انتشارها أكثر من واملجتمعات األخرى، 

وسائل اإلعالم األخرى، والتهرب من الضغو  

م: 2009)حسن، ع، وآخرون، الدراسية والعائلية 

181.) 

ول وسائل جريت عدد من الدراسات حوقد أ   

منها دراسة )العرشي،  ،التواصل االجتامعي والشخيص

م(، و التي كانت بعنوان انتشار واستخدام تقنيات 2008

ثرها يف تنمية القيم أو ،االتصال الشخيص احلديث

االجتامعية لدى الشباب اجلامعي، وقد هدفت تلك 

و أتلك الوسائل عىل تثبيت  توثريالدراسة إىل معرفة مدى 

 ةنوكانت عينة تلك الدراسة مكوَّ  ،يم االجتامعيةتغري الق

     ( مفردة من الشباب من مستويات اجتامعية 200من)

كثر أالشباب من  واقتصادية خمتلفة، ومن نتائجها أنَّ 

ا أنه قد يض  أا هبذه الوسائل،  و اتضح الفئات توثر  

أصبحت لدى فئة الشباب قيم سائدة تواصلت وازدادت 

 عىل استخدام تلك الوسائل. قباهلم إمن خالل 
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استخدام  م( بعنوان:2011دراسة )العتيبي 

الشباب ملوقع فيس بوك، وقد شملت طالب السنة 

 ،التحضريية وطالباهتا يف ثالث جامعات سعودية

وهي: )جامعة امللك سعود، جامعة امللك فيصل، 

هدفت إىل معرفة مدى وجامعة امللك عبد العزيز(، 

ت السعودية وطالباهتا للفيس استخدام طالب اجلامعا

بوك، وأيضا أبرز استخدامات طالب اجلامعات 

السعودية وطالباهتا للموقع، وكذلك توضيح دوافع 

االستخدام، وتسليط الضوء عىل اإلشباعات املتحققة 

من استخدامهم له، إضافة إىل التعرف عىل 

)االستخدامات اإلجيابية والسلبية للفيس بوك من قبل 

لت عات السعودية وطالباهتا، وقد توصَّ طالب اجلام

توثري الفيس بوك عىل الشخصية  نتائج الدراسة إىل أنَّ 

ولكن  ؛ا مل حتققه الوسائل اإلعالمية األخرىتوثري  

جهزة احلديثة يف واألقبال عىل املواقع إلنتيجة ا

 استخدامهم هلا.

بعنوان: الشبكات  م(2012دراسة )احلريب، 

، هدفت الدراسة إىل بيان االجتامعية خطر أم فرصة

مفهوم الشبكات االجتامعية وأنواعها، مع بيان 

االستخدامات اإلجيابية والسلبية هلا، وأظهرت نتائج 

الشبكات االجتامعية متثل شبكات عاملية،  الدراسة أنَّ 

ويمكن االستفادة من هذه الشبكات االجتامعية يف 

 خدمات التواصل الشخيص أو التعليمي، أو احلكومي

نت النتائج عدد من و الدعوي واإلخباري. كام بيَّ أ

من خالهلا بث  فيجريسلبيات الشبكات االجتامعية 

امة، وعرض املواد الفاضحة، وهتك  األفكار اهلد 

ا االبتزاز وحيصل أيض   ،احلقوق اخلاصة والعامة

والغش والرسقة واخرتاق املواقع البنكية لرسقة 

 فراد.ألحسابات ا

بعنوان: دور شبكات  م(2012 دراسة )املالكي،

التواصل االجتامعي يف التوكيد عىل بعض قيم احلوار 

لدى طالبات جامعة امللك سعود، وقد هدفت 

الدراسة إىل التعرف عىل أساليب طالبات جامعة امللك 

سعود إلدارة املوقف احلواري داخل شبكات التواصل 

ت % من طالبا84 االجتامعي، وكان من أبرز النتائج أنَّ 

جامعة امللك سعود تستخدم شبكات التواصل 

 جيرياالجتامعي يف املحادثات، وأبرز شبكة تواصل 

استخدامها هي تويرت يليها الفيسبوك ثم اليوتيوب، 

 فر بدرجة عالية عند الطالبات.اقيم احلوار تتو وأنَّ 

ويف دراسة )والتي أعدها املركز الوطني ألبحاث 

 بعنوان: ،م(2012الشباب بجامعة امللك سعود: 

اجتاهات الشباب نحو استخدام شبكات التواصل 

االجتامعي، وقد هدفت إىل التعرف عىل اجتاهات 

نحو استخدام شبكات التواصل االجتامعي  ،الشباب

والتعرف عىل دوافعهم نحو تلك الشبكات،  ،احلديث

مستخدمي تلك الشبكات  لت نتائجها إىل أنَّ وقد توصَّ 

م جزء من دف الشعور بوهنَّ يتواصلون مع الناس، هب

هذا العامل ومن أجل تكوين رأي عام يشعر به 
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املسؤولني، إضافة إىل التعبري عن السلوكيات غري 

املشاركة  ا، كام كشفت الدراسة عن أنَّ املقبولة اجتامعي  

يف الشبكات االجتامعية لتبادل األخبار واملعلومات 

لك ارتفعت نسبة الذكور من الشباب عن اإلناث، كذ

يف االطالع عىل كل جديد، وتبادل املعرفة مع 

اآلخرين، وملعرفة ما حيصل برسعة، والتواصل الرسيع 

شبكات التواصل االجتامعي  مع اآلخرين، وتعد  

وسيلة مهمة ملعرفة أخبار الشباب لبعضهم البعض 

 .كافة نشطة واملستوياتألعىل ا

أبعاد " م( بعنوان:2013دراسة )الفاضل، 

شباب السعودي لشبكات التواصل استخدام ال

، وقد هدفت تلك الدراسة إىل التوصل "االجتامعي

الستخدام شبكات  ،ملعرفة األبعاد االجتامعية والثقافية

التواصل االجتامعي من قبل الشباب السعودي 

ومعرفة أنام  ودوافع استخدامها، واإلشباعات التي 

لت نتائج حتققها هذه الشبكات للشباب، وقد توصَّ 

الشباب للتسلية والرتفيه،  تلك الدراسة إىل حب  

وحب االستطالع والتعارف والتواصل مع اآلخرين، 

وشغل أوقات الفراغ، وزيادة املعرفة وتبادل 

فكارهم، أاملعلومات، ومشاركة اآلخرين آرائهم و

ومتابعة األخبار، ومستجدات األحداث العاملية، 

ف عىل والتعرف عىل ثقافات أخرى واللجوء للتعر

خرى من خالل تلك ألعادات وتقاليد املجتمعات ا

 الشبكات.

م( بعنوان: أثر وسائل 2014دراسة املطرود )

التي  االتصال االجتامعي عىل العالقات األرسية،

هدفت ملعرفة أثر وسائل االتصال االجتامعي )الواتس 

 الكيك – الكيك –انستقرام  – بوك الفيس –آب 

قات األرسية للطالب، عىل العال ،(باث – ماسنجر

والتعرف عىل  إجيابيات وسلبيات استخدام هذه 

النسبة الغالبة  الوسائل. ومن أبرز نتائج الدراسة  أنَّ 

يتابعون صفحات  ،% (82.5من الطالب) 

من أفراد  %45ما نسبته  وحسابات األصدقاء، وأنَّ 

ساعات يف استخدام  4العينة  يمضون أكثر من 

 امعي.شبكات التواصل االجت

توثري بعنوان:  م(2014دراسة عبد الصادق )

استخدام الشباب اجلامعي يف اجلامعات اخلاصة 

ملواقع التواصل االجتامعي عىل استخدامهم  ،البحرينية

 وسائل االتصال التقليدية.

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل عادات وأنام  

ملواقع التواصل  ،ودوافع استخدام الشباب اجلامعي

عي ووسائل االتصال التقليدية واإلشباعات االجتام

املرتتبة عىل هذا االستخدام. أبرز النتائج التي خرجت 

هبا الدراسة هي تفضيل الشباب اجلامعي ملوقعي 

 اليوتيوب والفيسبوك وموقع توتري بصفة أساسية، وأنَّ 

الدوافع من استخدام هذه الوسائل هو التعرف عىل 

ون ــمع الذي يعيشآراء اآلخرين حول قضايا املجت

 فيه.
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هذه  يف ضوء نتائج الدراسات السابقة نجد أنَّ 

الدراسات أوضحت انتشار استخدام وسائل التواصل 

ا بني فئة الشباب وخصوص   املجتمعات،االجتامعي يف 

من اجلنسني، كام يتضح توثري هذه الوسائل عىل 

 العالقات االجتامعية لدى الشباب.

عىل الدافعية وراء  بعض الدراسات السابقة ركزت

استخدام شبكات التواصل االجتامعي واالشباعات 

راء الشباب آاملتحققة منها، وعدد منها تطرق ملعرفة 

وأي منصات التواصل  ،حول هذه الوسائل وتوثريها

الدراسة تسعى ا. وا وشيوع  االجتامعي األكثر استخدام  

راء الشباب اجلامعي السعودي آاحلالية للتعرف عىل 

 ،استخدام شبكات التواصل االجتامعي احلديثةحول 

وتوثري ذلك عىل حتقيق التواصل االجتامعي املستمر 

بينهم مع الرتكيز عىل التعرف عىل اهلدف من استخدام 

 هذه الوسائل.

ا من أدبيات الدراسة ونتائج الدراسات انطالق  

السابقة واالجتاهات النظرية املعرفية يف اخلدمة 

جابة عىل التساؤل إلالدراسة تسعى ا نَّ إف ،االجتامعية

ما واقع استخدام الشباب السعودي لوسائل : اآليت

 ؟التواصل االجتامعي احلديثة 

 

 ا: أمهية الدراسة:ثانيً 

 :اآلتيةحتددت األمهية يف اجلوانب 

بوصفها إحدى الدراسات  ،ترجع أمهية الدراسة (أ

التي تركز عىل واقع الشباب واستخدامهم لوسائل 

ثر ذلك عىل الشباب أاصل االجتامعي احلديثة والتو

السعودي من خالل تطبيق الدراسة عىل عينة من 

 الشباب.

ا من الدراسات تكمن أمهية الدراسة يف أهنَّ  (ب

عنى بموضوعات العرص والرتباطها بالشباب التي ت  

  ،% من تعداد السعوديني70الذين يمثلون ما يقارب 

ومدى توثري وأثر  ،م2017بحسب آخر إحصائيات لعام 

هذه الوسائل عىل فكرهم وتفاعلهم املجتمعي 

 وجماالت اهتامماهتم من خالل استخدام هذه الوسائل. 

 

 ا: أهداف الدراسة:ثالثً 

تسعى الدراسة إىل التعرف عىل واقع استخدام 

جل أالشباب لوسائل التواصل االجتامعي احلديثة من 

ء هذا حتقيق التواصل االجتامعي لدهيم، ويف ضو

 :اآلتيةاهلدف الرئيس تتفرع منه األهداف الفرعية 

التعرف عىل واقع استخدام فئة الشباب  -1

 .اجلامعي من منسويب اجلامعة لوسائل االتصال احلديثة

التعرف عىل كيف واقع عالقة الشباب  -2

ا و يتواصلون معهم ممن يعرفوهنم سابق   ،بوصدقائهم

ديثة، و عدد ا عرب وسائل االتصال االجتامعي احلحالي  

أصدقائهم اجلدد والذين تعرفوا عليهم عرب هذه 

 الوسائل.

 يقضيهاالتعرف عىل عدد ساعات التي  -3

الشباب اجلامعي يف استخدام وسائل التواصل 

  .االجتامعي احلديثة
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التعرف عىل ملوضوعات التي يتابعها الشباب  -4

 اجلامعي عرب مواقع التواصل االجتامعي احلديثة.

 

 ت الدراسة:ا: تساؤالرابعً 

حتاول تلك الدراسة اإلجابة عىل التساؤل الرئيس 

ما واقع استخدام الشباب لوسائل االتصال  اآليت،

 االجتامعي احلديثة، وينبثق منه عدة تساؤالت فرعية:

  ما واقع استخدام الشباب لوسائل االتصال

 احلديثة؟

 ممن  ،ما واقع عالقة الشباب بوصدقائهم

ا عرب وسائل صلون معهم حالي  ا و يتوايعرفوهنم سابق  

االتصال االجتامعي احلديثة، وعدد أصدقائهم اجلدد 

 والذين تعرفوا عليهم عرب هذه الوسائل؟

  الشباب يف  يقضيهاما عدد ساعات التي

 استخدام وسائل التواصل االجتامعي احلديثة ؟

 التي يتابعها الشباب اجلامعي  ماهي املوضوعات

 عي احلديثة؟عرب مواقع التواصل االجتام

 ا: مفاهيم الدراسة:خامًس 

 :Youthالشباب  

كلمة )شاب( تعني يف أصلها اللغوي النامء والقوة 

 (.177هـ: 1385)هارون، 

ا: املرحلة التي بوهنَّ  م(2009)الطرقي فها ويعر  

لتقبل القيم  ؛اا ومستعد  يكون فيها اإلنسان قادر  

 أصبحت هلم مطالب قد ال إذواملعتقدات اجلديدة، 

ولكنها تتصل بالتوكيد  ؛تتصل بإشباع حاجات أساسية

بإشباع حاجات اجتامعية حملية يتطلب إشباعها عادة 

إلعادة صياغة النظام االجتامعي، واالقتصادي 

 والسيايس بكامله.

األفراد الذين ترتاوح  م:كام يعرف فئة الشباب بأّن  

أعامرهم بني الثامنة عرشة والرابعة والعرشين، وتتميز 

ا مرحلة انتقالية إىل الرجولة أو ذه املرحلة بوهنَّ ه

إهنم يتخطون مرحلة التوجيه والرعاية،  إذاألمومة، 

ا، وهلذا حتتاج هذه املرحلة إىل ويكونون أكثر حترر  

 (.28: 1428)آل الشيخ، رعاية خاصة 

 التعريف اإلجرائي:

 السعوديا فئة الشباب ّن  أا بقصد بالشباب إجرائيً ي  

ا وقت عامً  35إىل  18او  أعامرهم ما بني والذين ترت

 إجراء الدراسة.

 Social وسائل التواصل االجتامعي احلديثة 

Media: 

هي الوسائل واألساليب املستخدمة يف التواصل 

حلقة الوصل يف جمتمعنا املعارص د  تع إذ ،بني األفراد

بكل  ،وتختلف وتتعدد أشكاهلا عىل اهلواتف النقالة

مواقع الفيسبوك والتويرت والواتساب  وكذلك ،نواعهاأ

 بوجهوالنت لوج واالي مسج والبالك بريي ماسنجر 

 بدرجةى اإلعالم والذي يؤثر ا وهذا يسمَّ عام، مجيع  

يف تشكيل القيم واملبادئ لدى أفراد املجتمع كبرية، 

، وتنقسم (24م: 2011)عامر، الشباب  ال سيام ،ككل

 إىل:وسائل التواصل االجتامعي احلديثة 
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 مواقع التواصل االجتامعي: 

وهي عدة شبكات إلكرتونية متثل منظومة تسمح 

عن  للمشرتك فيها بإنشاء موقع خاص به، ومن ثمَّ 

طريق نظام اجتامعي إلكرتوين مع أعضاء آخرين لدهيا 

االهتاممات واهلوايات نفسها، وتستخدم يف جماالت 

عدة كالدردشة وغرف احلوار والرتفيه والتواصل مع 

 ،الفيس بوك وتويرت مثل ،اآلخرين واألخبار وغريها

اللذان يعدان من أشهر مواقع التواصل االجتامعي 

 (.12م: 2011)جرار، 

 :Social Networksالشبكات االجتامعية  

هي تلك التجمعات التي كوهنا مستخدموها داخل 

الشبكة العنكبوتية واملجتمع االفرتايض، التي يصلون 

اسب اآل ي أو أجهزة اهلواتف إليها عرب أجهزة احل

الذكية، وهي جتمع بني أصحاب االهتاممات املشرتكة 

وتسهم يف تشكيل، عالقات وتفاعل إنساين وحوارات 

 تفاعلية فيام بينهم.

 التعريف اإلجرائي:

طار إا يف يقصد بوسائل االتصال احلديثة إجرائي  

من  جيريا تلك الوسائل التي هنَّ وب ،تلك الدراسة

التواصل بني فرد وآخر أو بني جمموعة من خالهلا 

خالل شبكة التواصل االجتامعي كاإلنرتنت وبراجمه 

املتنوعة، التويرت، الواتساب، الفيس بوك، األجهزة 

يفون، السامسونج، البالك بريي، التي الذكية، كاأل

 من الشباب.أفراد املجتمع يقبل عليها 

 الطريقة واإلجراءات

لدراسة وهو التعرف من أجل حتقيق هدف هذه ا

لوسائل  ،استخدامات الشباب السعودي واقع

ا ملنهج التواصل احلديثة، فقد تضمن هذا القسم وصف  

 ا مفصال  عطي وصف  الدراسة، وجمتمعها وعينتها. كام ي  

ألَداة الدراسة وصدقها وثباهتا، وكذلك إِجراَءات 

الدراسة واملعاجلة اإلحصائية التي استخدمها الباحث 

  خالص نتائج الدراسة وحتليلها.يف است

 

 منهج الدراسة:

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل ملناسبته 

الشباب استقصاء آراء  إذ جرىلطبيعة هذه الدراسة. 

لوسائل التواصل  استخداماهتمالسعودي حول 

 احلديثة.

 

 جمتمع وعينة الدراسة:

من  السعودين جمتمع الدراسة من الشباب تكوَّ 

ا ( مبحوث  675، وعدد أفراد عينة الدراسة )اجلنسني

احلصول عىل  جرىنثى، أ( 371( ذكور و)304منهم )

بياناهتم من مركز أبحاث الشباب بجامعة امللك 

سعود، الذي ساعد يف تقديم البيانات األولية واخلام 

( تبني وصف 3( و)2( و)1للدراسة، واجلداول رقم )

 ا ملتغريات العمر:عينة الدراسة تبع  
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 ا ملتغري العمرتوزيع املبحوثني تبعً  ( يوضح1جدول رقم )

 675ن=                                                                                     

 املجموع ناثإ ذكور متغري العمر

النسبة  العدد الفئة رقم

 املئوية

النسبة  العدد

 املئوية

 النسبة املئوية العدد

 55.1 372 57,1 212 52,6 160 سنة 24 – 18 1

 21.2 143 25,9 96 15,5 47 سنة 29 – 25 2

3 29-35 82  27,0 46 12,4 128 19.0 

 4.7 32 4,6 17 4,9 15 مل جيب 4

 100.0 675 100,0 371 100,0 304 إمجا ي

 

ا توزيع املبحوثني تبع   يتضح من اجلدول السابق أنَّ 

 :كاآليتللعمر جاء 

 24 – 18نسبة املبحوثات من الفئة العمرية ) إنَّ 

بلغت نسبتهن  إذ ،احتلن الرتتيب األول ،(سنة

 ،( مفردة من عينة الدراسة212%( بواقع )57.1)

( مفردة 160( بواقع )52.6بينام بلغت نسبة الذكور)

ويف الرتتيب الثاين جاءت الفئة  من عينة الدراسة،

 إذاا، يض  أت سنة( ولصالح املبحوثا 29- 25العمرية)

( مفردة من عينة 96بواقع ) %(25.9)بلغت نسبتهن 

( 47( بواقع)15.5بينام بلغت نسبة الذكور) ،الدراسة

مفردة من عينة الدراسة، بينام يف الرتتيب الثالث جاءت 

بلغت  إذسنة( لصالح الذكور،  29الفئة العمرية)فوق 

 ،( مفردة من عينة الدراسة82بواقع ) %(27)نسبتهم 

( مفردة 46( بواقع)12.4ناث)إلام بلغت نسبة ابين

( من الذكور 4.6) نَّ أمن عينة الدراسة، يف حني تبني 

( مفردة من عينة 15مل جيب عىل هذا السؤال بواقع )

ا عىل هذا يض  أناث مل جتب إل( من ا4.6الدراسة، و)

( مفردة من عينة الدراسة. والشكل 32السؤال بواقع )

ا للعمر راد عينة الدراسة تبع  يبني توزيع أف (1)  رقم

 عىل العينة الكلية.
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 (. توزيع املبحوثني تبعًا للعمر.1شكل رقم )

 

 24 – 18الفئة العمرية ) أنَّ  (1) يظهر الشكل رقم

الرتتيب األول ويف الرتتيب الثاين جاءت  نالت ،(سنة

يف الرتتيب الثالث ,سنة(،  29- 25) الفئة العمرية

 سنة(. 29)فوق  ريةجاءت الفئة العم

 

 .التعليما ملتغري توزيع املبحوثني تبعً  ( يوضح2جدول رقم )

 675ن=                                                                                                                                                                

 املجموع ناثإ ذكور متغري التعليم

 النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد الفئة رقم

 10.81 73 11.3 42 10.2 31 ثانوي 1

 64.59 436 62.5 232 67.1 204 جامعي 2

 22.96 155 24.5 91 21.1 64 فوق اجلامعي 3

 1.63 11 1.6 6 1.6 5 مل جيب 4

 100.0 675 100.0 371 100.0 304 إمجا ي
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ا توزيع املبحوثني تبع   يتضح من اجلدول السابق أنَّ 

 :كاآليتللتعليم جاء 

نسبة املبحوثني من الذين مؤهالهتم العلمية  إنَّ 

حيث بلغت نسبتهم  ،احتلوا الرتتيب األول ،)جامعي(

 ،( مفردة من عينة الدراسة204بواقع ) %(67.1)

ؤهالهتن العلمية ناث اللوايت مإلبينام بلغت نسبة ا

( مفردة من عينة 232( بواقع)62.5) ،)جامعي(

ناث اللوايت إلالدراسة، ويف الرتتيب الثاين جاءت ا

بلغت نسبتهن  إذمؤهالهتن العلمية )فوق اجلامعي(، 

يف ( مفردة من عينة الدراسة 91بواقع ) %(24.5)

( مفردة 64( بواقع)21.1بلغت نسبة الذكور) حني

ناث  إلويف الرتتيب الثالث جاءت امن عينة الدراسة، 

بلغت  إذا من اللوايت مؤهالهتن العلمية )ثانوي(، ض  أي

( مفردة من عينة 42بواقع ) %(11.3)نسبتهن 

 ( بواقع10.2بينام بلغت نسبة الذكور) ،الدراسة

 أنَّ ( مفردة من عينة الدراسة،  يف حني تبني 31)

لسؤال عىل هذا ا جييبواناث مل إل( من الذكور وا1.6)

( مفردات من 6( مفردات من عينة الذكور و)5بواقع )

( يبني توزيع أفراد عينة 2والشكل رقم ) ،ناثإلعينة ا

 ا للتعليم عىل العينة الكلية.الدراسة تبع  

 

 

 
 (. توزيع املبحوثني تبعًا للتعليم. 2الشكل رقم )
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نسبة املبحوثني من الذين  ( أنَّ 2ظهر الشكل رقم )  

الرتتيب األول، ويف  نالواالعلمية )جامعي( مؤهالهتم 

ن الذين مؤهالهتم العلمية والرتتيب الثاين جاء املبحوث

ن و)فوق اجلامعي(، ويف الرتتيب الثالث جاء املبحوث

 الذين مؤهالهتن العلمية )ثانوي(.

 

 

 ا ملتغري العمل:توزع العينة تبعً  يوضح (.3) دول رقماجل

 675ن=                                                                                                                        

 املجموع ناثإ ذكور متغري العمل

النسبة  العدد النسبة املئوية العدد الفئة رقم

 املئوية

النسبة  العدد

 املئوية

 62.69 425 26.8 253 56.5 172 طالب 1

 28.44 192 20.5 76 38.2 116 أعمل 2

 4.59 31 6.2 23 2.3 8 عاطل عن العمل 3

 4.00 27 5.1 19 2.6 8 مل جيب 4

 100 675 100.0 371 100.0 304 إمجا ي 

 

ا يتضح من اجلدول السابق أن توزيع املبحوثني تبع  

 :كاآليتللعمل جاء 

الرتتيب  نالت الطالباتنسبة املبحوثات من  إنَّ 

( 425بواقع ) %(68.2تهن )حيث بلغت نسب ،األول

بلغت نسبة الطلبة  يف حنيمفردة من عينة الدراسة 

( مفردة من عينة 172( بواقع)56.6الذكور )

 إذالدراسة، ويف الرتتيب الثاين جاء الذكور العاملون 

( مفردة من 116بواقع )%( 38.2) همبلغت نسبت

( 20.5ناث)إلبينام بلغت نسبة ا ،عينة الدراسة

ردة من عينة الدراسة، ويف الرتتيب ( مف76بواقع)

 إذناث، إلالثالث جاءت فئة العاطالت عن العمل من ا

( مفردة من عينة 23بواقع ) %(6.2بلغت نسبتهن )

( 2( بواقع)2.6بينام بلغت نسبة الذكور) ،الدراسة

( من 5.1) نَّ أمفردة من عينة الدراسة، يف حني تبني 
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( مفردة من 19ناث مل جتب عىل هذا السؤال بواقع )إلا

ا عىل يض  أ جييبوا( من الذكور مل 2.6عينة الدراسة، و)

( مفردات من عنية الدراسة. 8هذا السؤال بواقع )

ا ( يبني توزيع أفراد عينة الدراسة تبع  3والشكل رقم )

 للتعليم عىل العينة الكلية.

 

 
 (. توزيع املبحوثني تبًعا للتعليم.3الشكل رقم )

 

نسبة املبحوثني من  ( أنَّ 3ظهر الشكل رقم )ي  

الطلبة احتلوا الرتتيب األول، ويف الرتتيب الثاين جاء 

، ويف الرتتيب الثالث جاء نن الذين يعملوواملبحوث

 .نن الذين ال يعملوواملبحوث
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 ا ملتغري احلالة االجتامعية:توزع العينة تبعً  يوضح .(4دول رقم )اجل

 675ن=                                                                                                                                                        

 املجموع ناثإ ذكور متغري احلالة االجتامعية

النسبة  العدد النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد الفئة رقم

 املئوية

 67.85 458 74.1 275 60.2 183 أعزب 1

 4.89 33 5.4 20 4.3 13 متزوج 2

 22.68 153 13.7 51 33.6 102 مطلق 3

 4.59 31 6.7 25 2.0 6 مل جيب 4

 100.0 675 100.0 371 100.0 304 إمجا ي 

 

ا توزيع املبحوثني تبع   يتضح من اجلدول السابق أنَّ 

 :كاآليتللحالة االجتامعية جاء 

اللوايت حاالهتن االجتامعية ات من نسبة املبحوث إنَّ 

بلغت نسبتهن  إذ ،احتلن الرتتيب األول )عزباء(

 ،( مفردة من عينة الدراسة275%( بواقع )74.1)

( مفردة 183( بواقع)60.2بينام بلغت نسبة الذكور)

من عينة الدراسة، ويف الرتتيب الثاين جاء الذكور 

تهم بلغت نسب إذالذين حالتهم االجتامعية )مطلق(، 

 ،( مفردة من عينة الدراسة102بواقع )%( 33.6)

( 13.7ناث املطلقات )إلبينام بلغت نسبة ا

( مفردة من عينة الدراسة، ويف الرتتيب 51بواقع)

بلغت نسبتهن  إذناث املتزوجات، إلالثالث جاءت ا

بينام  ،( مفردة من عينة الدراسة20%( بواقع )5.4)

( 13( بواقع)4.3بلغت نسبة املتزوجني من الذكور )

( من 6.7) أنَّ مفردة من عينة الدراسة، يف حني تبني 

( مفردة من 25ناث مل جتب عىل هذا السؤال بواقع )إلا

ا عىل يض  أ%( من الذكور مل جييبوا 2عينة الدراسة، و)

( مفردات من عينة الدراسة. 6هذا السؤال بواقع )

 ايبني توزيع أفراد عينة الدراسة تبع   (4) والشكل رقم

 للحالة االجتامعية عىل العينة الكلية.
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 (. توزيع املبحوثني تبًعا للحالة االجتامعية.4الشكل رقم )

 

عىل من ألنسبة اال ( أنَّ 4ظهر الشكل رقم )ي  

عزب/ عزباء(، ويف أاملبحوثني حالتهم االجتامعية )

يف  يف حنيالرتتيب الثاين جاءت فئة )املطلقني(، 

 جاءت فئة )املتزوجني(.الرتتيب الثالث 

 

 أداة الدراسة:

 إعداد وإخراج أداة الدراسة  جرى

وهي االستبانة عرب مركز أبحاث الشباب بجامعة 

 : اآلتيةوقد تضمنت االستبانة البيانات  ،امللك سعود

 .تضمن معلومات شخصية أولية عن املفحوصني 

 .البيانات األساسية ومكون من ثالثة أبعاد 

املستخدمة يف التواصل مع  يتعلق بالوسائل -

 عد )سؤال واحد(.سئلة هذا الب  أاآلخرين وعدد 

يتعلق بالصداقات عرب مواقع التواصل  -

 .أسئلة( 3سئلة هذا البعد  )أاالجتامعي وعدد 

يتعلق بعدد ساعات االستخدام اليومي لوسائل  -

 سئلة هذا البعد )سؤال واحد(.أالتواصل احلديثة وعدد 

ات التي يتابعها الشباب عرب يتعلق باملوضوع -

سئلة هذا البعد أوسائل التواصل االجتامعي وعدد 

 )سؤال واحد(.
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 املعاجلة اإلحصائية:

من أجل معاجلة البيانات استخدم برنامج الرزم 

وذلك  ،(SPSSاإلحصائية للعلوم االجتامعية )

 :اآلتيةباستخدام املعاجلات اإلحصائية 

 ات املعيارية.املتوسطات احلسابية واالنحراف-1

 التكرارات والنسب املئوية.-2

 

 

 

 Cronbachمعادلة كرونباخ الفا حلساب الثبات )-3

Alpha.) 

 الرسومات االحصائية.-4

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها 

لنتائج  ومفصال   ا كامال  يتضمن هذا اجلزء عرض  

اإلجابة عن تساؤالت  بعدالدراسة ومناقشتها 

 الدراسة.

 :هم وسائل التواصل االجتامعي التي يستخدمها الشباب السعوديألا توزيع املبحوثني تبعً  يوضح .(5دول رقم )اجل

 675ن=                                                                                                                                                                                                     

 املجموع ناثإ ذكور متغري العمر

النسبة  العدد الفئة رقم

 املئوية

النسبة  العدد

 املئوية

النسبة  العدد

 املئوية

 facebook 
233 34.52 266 39.41 499 73.93 

 whatsapp 
166 24.59 218 32.30 384 56.59 

 twitter 
138 20.44 163 24.15 301 44.59 

 
blackberry 

77 10.37 122 18.07 199 29.48 

 
netlog 

40 5.92 60 8.89 100 14.18 

 
imessage 

39 5.78 31 4.59 70 10.37 

 

ا توزيع املبحوثني تبع   يتضح من اجلدول السابق أنَّ 

التي يستخدمها  ،هم وسائل التواصل االجتامعيأل

 :كاآليتالشباب جاءت 
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 نم يتابعودوا عىل أهنَّ املبحوثني أكَّ  أغلب إنَّ  -

(facebook)، ( بواقع 73.93حيث بلغت نسبتهم )%

عىل أل( مفردة من عينة الدراسة الكلية والنسبة ا499)

%( 39.41حيث بلغت نسبتهن ) ،ناث(إلمنهم من )ا

( مفردة من عينة الدراسة مقابل 266بواقع )

( مفردة من عينة 233( من الذكور بواقع )34.52)

 الدراسة. 

دوا ن الذين أكَّ و الرتتيب الثاين جاء املبحوثيف -

بلغت نسبتهم  إذ( whatsapp) نعىل أهنم يتابعو

( مفردة من عينة الدراسة 384%( بواقع )56.89)

حيث  ،ناث(إلعىل منهم من )األوالنسبة ا ،الكلية

( مفردة من 218%( بواقع )32.30بلغت نسبتهن )

واقع ( من الذكور ب24.59عينة الدراسة مقابل )

 ( مفردة من عينة الدراسة.166)

ن الذين ويف الرتتيب الثالث جاء املبحوث -

بلغت نسبتهم  إذ( twitter) ندوا عىل أهنم يتابعوأكَّ 

( مفردة من عينة الدراسة 301%( بواقع )44.59)

بلغت  إذناث( إلعىل منهم من )األوالنسبة ا ،الكلية

( مفردة من عينة 163( بواقع )24.15نسبتهن )

( 138( من الذكور بواقع )20.44دراسة مقابل )ال

 مفردة من عينة الدراسة.

 

 

دوا ن الذين أكَّ ويف الرتتيب الرابع جاء املبحوث -

بلغت نسبتهم  إذ( blackberry) نعىل أهنم يتابعو

( مفردة من عينة الدراسة 199%( بواقع )29.48)

حيث بلغت  ،ناث(إلاعىل منهم من )األالكلية والنسبة 

( مفردة من عينة 122( بواقع )18.07) نسبتهن

( 77( من الذكور بواقع )10.37الدراسة مقابل )

 مفردة من عينة الدراسة.

ن الذين ويف الرتتيب ااخلامس جاء املبحوث -

بلغت نسبتهم  إذ( netlog) يتابعوندوا عىل أهنم أكَّ 

( مفردة من عينة الدراسة 100%( بواقع )14.81)

بلغت  إذناث( إلهم من )اعىل منألالكلية والنسبة ا

( مفردة من عينة 100( بواقع )8.89نسبتهن )

( 40( من الذكور بواقع )5.92الدراسة مقابل )

 مفردة من عينة الدراسة.

ن وخري جاء املبحوثأليف الرتتيب السادس وا -

بلغت  إذ( imessage) نم يتابعودوا عىل أهنَّ الذين أكَّ 

عينة ( مفردة من 70%( بواقع )10.37نسبتهم )

 إذعىل منهم من )الذكور( ألالدراسة الكلية والنسبة ا

( مفردة من عينة 39( بواقع )5.78بلغت نسبتهم )

( 31ناث بواقع )إل( من ا4.59الدراسة مقابل )

 مفردة من عينة الدراسة.
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 :معهم عرب الوسائل احلديثة نا و يتواصلوا لعدد أصدقائهم ممن يعرفوّنم سابقً توزيع املبحوثني تبعً  ( يوضح6دول رقم )اجل

 675ن=                                                                                                   

 املجموع ناثإ ذكور متغري العمر

النسبة  العدد النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد الفئة رقم

 املئوية

 33.91 224 31.6 113 37.8 111 30أكثر من  1

 25.84 172 25.1 90 27.9 82 30إىل  20من  2

 37.91 256 43.3 155 34.3 101 20أقل من  3

 3.40 23 3.50 13 3.29 10 مل جيب 4

 100.0 675 100.0 371 100.0 304 إمجا ي

 

ا توزيع املبحوثني تبع   يتضح من اجلدول السابق أنَّ 

 نا و يتواصلوابق  لعدد أصدقائهم ممن يعرفوهنم س

 :عىل النحو اآليتمعهم عرب الوسائل احلديثة جاءت 

عدد  دوا عىل أنَّ املبحوثني أكَّ  أغلبإن  -

معهم  نا و يتواصلوممن يعرفوهنم سابق   ،أصدقائهم

حيث  ،(اصديق   20عرب الوسائل احلديثة )أقل من 

( مفردة من 256%( بواقع )37.93بلغت نسبتهم )

عىل منهم من ألالنسبة اعينة الدراسة الكلية و

%( بواقع 43.3حيث بلغت نسبتهن ) ،ناث(إل)ا

( من 34.4( مفردة من عينة الدراسة مقابل )155)

( مفردة من عينة الدراسة. ويف 101الذكور بواقع )

 كان عددن الذين والرتتيب الثاين جاء املبحوث

معهم عرب  نا و يتواصلوأصدقائهم ممن يعرفوهنم سابق  

حيث بلغت نسبتهم  ،(30يثة )أكثر من الوسائل احلد

( مفردة من عينة الدراسة 224%( بواقع )33.19)

حيث بلغت  ،عىل منهم من )الذكور(ألالكلية والنسبة ا

( مفردة من عينة 111%( بواقع )37.8نسبتهم )

( 113ناث بواقع )إل( من ا31.6الدراسة مقابل )

مفردة من عينة الدراسة. ويف الرتتيب الثالث جاء 

عدد أصدقائهم ممن يعرفوهنم بلغ ن الذين واملبحوث

معهم عرب الوسائل احلديثة )من  نا و يتواصلوسابق  

%( بواقع 25.48حيث بلغت نسبتهم )، (30إىل  20

عىل ألوالنسبة ا ،( مفردة من عينة الدراسة الكلية172)

%( 27.9بلغت نسبتهم ) إذ ،منهم من )الذكور(

( 25.1راسة مقابل )( مفردة من عينة الد82بواقع )

 ( مفردة من عينة الدراسة.90ناث بواقع )إلمن ا



 واقع استخدام الشباب السعودي لوسائل التواصل االجتامعي احلديثة:  ني بن حممد احلكميحس                                              220

 :ا لعدد أصدقائهم اجلدد والذين تعرفوا عليهم عرب وسائل االتصال احلديثةتوزيع املبحوثني تبعً  يوضح .(7دول رقم )اجل

 675ن=                                                                                                   

 املجموع ناثإ ذكور متغري العمر

النسبة  العدد النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد الفئة رقم

 املئوية

 16.74 113 11.59 43 23.03 70 30أكثر من  1

 9.93 67 7.55 28 12.83 39 30إىل  20من  2

 27.56 186 24.80 92 30.92 94 20أقل من  3

أقبل صداقات من أشخاص ال ال  4

 أعرفهم
99 

32.57 
205 

55.26 304 45.04 

 74. 5 81. 3 66. 2 مل جيب 5

 100.0 675 100.0 371 100.0 304 إمجا ي 

 

ا من اجلدول السابق أن توزيع املبحوثني تبع   يتبني

لعدد أصدقائهم اجلدد والذين تعرفوا عليهم عرب 

 :حو اآليتعىل النوسائل االتصال احلديثة جاءت 

عدد  دوا عىل أنَّ املبحوثني أكَّ  أغلب إنَّ  -

أصدقائهم اجلدد والذين تعرفوا عليهم عرب وسائل 

االتصال احلديثة )ال أقبل صداقات من أشخاص ال 

%( بواقع 45.04حيث بلغت نسبتهم ) ،أعرفهم(

عىل ألوالنسبة ا ،( مفردة من عينة الدراسة الكلية304)

%( 55.7ت نسبتهن )حيث بلغ ،ناث(إلمنهم من )ا

( 32.8( مفردة من عينة الدراسة مقابل )205بواقع )

( مفردة من عينة الدراسة. ويف 99بواقع ) ،من الذكور

عدد بلغ ن الذين والرتتيب الثاين جاء املبحوث

أصدقائهم اجلدد والذين تعرفوا عليهم عرب وسائل 

حيث بلغت نسبتهم  (20االتصال احلديثة )أقل من 

( مفردة من عينة الدراسة 186اقع )%( بو27.56)

حيث  ،عىل منهم من )الذكور(ألوالنسبة ا ،الكلية

( مفردة من عينة 94%( بواقع )31.1بلغت نسبتهم )

( 92ناث بواقع )إل( من ا25.0الدراسة مقابل )

ويف الرتتيب الثالث جاء  ،مفردة من عينة الدراسة

 والذين ،عدد أصدقائهم اجلددبلغ ن الذين واملبحوث

تعرفوا عليهم عرب وسائل االتصال احلديثة )أكثر من 

( 113%( بواقع )16.74حيث بلغت نسبتهم ) ،(30
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عىل منهم ألوالنسبة ا ،مفردة من عينة الدراسة الكلية

%( بواقع 23.3حيث بلغت نسبتهم ) ،من )الذكور(

( من 11.7( مفردة من عينة الدراسة مقابل )70)

ينة الدراسة. ويف ( مفردة من ع43بواقع ) ،ناثإلا

عدد بلغ ن الذين والرتتيب الثالث جاء املبحوث

أصدقائهم اجلدد والذين تعرفوا عليهم عرب وسائل 

حيث بلغت  ،(30إىل  20االتصال احلديثة )من 

( مفردة من عينة 67%( بواقع )9.93نسبتهم )

 ،عىل منهم من )الذكور(ألوالنسبة ا ،الدراسة الكلية

( مفردة من 39%( بواقع )12.9حيث بلغت نسبتهم )

( 28ناث بواقع )إل( من ا7.8عينة الدراسة مقابل )

 مفردة من عينة الدراسة.

 

 ا لعدد ساعات االستخدام اليومي لوسائل التواصل احلديثة.توزيع املبحوثني تبعً  يوضح .(8دول رقم )اجل

 املجموع ناثإ ذكور متغري العمر

النسبة  العدد الفئة رقم

 املئوية

النسبة  العدد

 املئوية

النسبة  العدد

 املئوية

 31.41 212 35.31 131 26.64 81 من ساعة أقل 1

 41.33 279 39.62 147 43.42 132 ساعات 3 إىلمن ساعة  2

 25.63 173 23.45 87 28.29 86 ساعات 3من  أكثر 3

 1.63 11 1.62 6 1.64 5 مل جيب 5

 100.0 675 100.0 371 100.0 304 إمجا ي 

 

ا من اجلدول السابق أن توزيع املبحوثني تبع   تبنيي

لعدد ساعات االستخدام اليومي لوسائل التواصل 

 :عىل النحو اآليتاحلديثة جاءت 

عدد  دوا عىل أنَّ املبحوثني أكَّ  أغلبإن  -

ساعات االستخدام اليومي لوسائل التواصل احلديثة 

حيث بلغت نسبتهم  ،ساعات( 3 إىل)من ساعة 

( مفردة من عينة الدراسة 279قع )%( بوا41.33)

حيث  ،عىل منهم من )الذكور(ألوالنسبة ا ،الكلية

( مفردة من 132%( بواقع )43.42بلغت نسبتهم )

ناث بواقع إل( من ا39.62عينة الدراسة مقابل )

( مفردة من عينة الدراسة. ويف الرتتيب الثاين 147)

ن الذين عدد ساعات االستخدام اليومي وجاء املبحوث
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حيث بلغت  (قل من ساعةألوسائل التواصل احلديثة )

( مفردة من عينة 212%( بواقع )31.41نسبتهن )

ناث( إلعىل منهم من )األوالنسبة ا ،الدراسة الكلية

( مفردة 131%( بواقع )35.31حيث بلغت نسبتهن )

( من الذكور بواقع 26.64من عينة الدراسة مقابل )

الرتتيب الثالث  ( مفردة من عينة الدراسة. ويف81)

 همستخداماعدد ساعات بلغ ن الذين وجاء املبحوث

 3من  أكثراليومي لوسائل التواصل احلديثة )

%( بواقع 25.63بلغت نسبتهم ) ، إذ(ساعات

عىل ألوالنسبة ا ،( مفردة من عينة الدراسة الكلية173)

%( 28.29منهم من )الذكور( حيث بلغت نسبتهم )

( 23.45الدراسة مقابل ) ( مفردة من عينة87بواقع )

 ( مفردة من عينة الدراسة. 87ناث بواقع )إلمن ا

 

 

 جمموعتهم اخلاصة عىل إحدى شبكات التواصل االجتامعي. لتكوينا توزيع املبحوثني تبعً  ( يوضح9دول رقم )اجل

 املجموع ناثإ ذكور متغري العمر

 النسبة املئوية ددالع النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد الفئة رقم

 65.48 442 59.57 221 72.70 221 نعم 1

 33.62 227 39.08 145 26.97 82 ال 2

 0.88 6 1.35 5 0.33 1 مل جييب 

 100.0 675 100.0 371 100.0 304 مجا يإ 

 

ا توزيع املبحوثني تبع   من اجلدول السابق أنَّ  يتبني

اخلاصة عىل إحدى شبكات  لتكوين جمموعتهم

 :عىل النحو اآليتصل االجتامعي جاء التوا

لدهيم جمموعتهم  دوا عىل أنَّ املبحوثني أكَّ  أغلب إنَّ  -

حيث  اخلاصة عىل إحدى شبكات التواصل االجتامعي،

( مفردة من عينة 442%( بواقع )65.48بلغت نسبتهم )

عىل منهم من )الذكور( حيث ألوالنسبة ا ،الدراسة الكلية

( مفردة من عينة 221) %( بواقع72.70بلغت نسبتهم )

( 221ناث بواقع )إل( من ا59.57الدراسة مقابل )

دمفردة من عينة الدراسة. يف حني  ( من 33.62) أكَّ

م ليس لدهيم جمموعتهم اخلاصة عىل هنَّ أاملبحوثني عىل 

( مفردة 227إحدى شبكات التواصل االجتامعي بواقع )

 عىل منهم منألوالنسبة ا ،من عينة الدراسة الكلية

%( بواقع 39.08ناث( حيث بلغت نسبتهن )إل)ا

( من 26.97مقابل ) ،( مفردة من عينة الدراسة145)

 ( مفردة من عينة الدراسة. 82الذكور بواقع )
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 ا للموضوعات التي يتابعوّنا عرب مواقع التواصل االجتامعي.توزيع املبحوثني تبعً  ( يوضح10دول رقم )اجل

 املجموع ناثإ ذكور متغري العمر

النسبة  العدد الفئة رقم

 املئوية

النسبة  العدد النسبة املئوية العدد

 املئوية

 77.04 520 79.51 295 74.01 225 املوضوعات االجتامعية 1

 66.37 448 67.39 250 65.13 197 املوضوعات الدينية 2

 64.59 436 66.58 247 62.17 189 املوضوعات التعليمية 3

 62.96 425 66.04 245 59.21 180 املوضوعات الثقافية 4

 60.89 411 64.15 238 56.91 173 املوضوعات العلمية 5

 54.22 366 56.33 209 51.64 157 املوضوعات السياسية 6

 48.44 327 46.90 174 50.33 153 املوضوعات الرتفيهية 7

 36.15 244 27.76 103 46.38 141 املوضوعات الرياضية 8

 18.22 123 13.48 50 24.01 73 ةاملوضوعات األمني 9

 16.00 108 10.78 40 22.37 68 املوضوعات العاطفية 10

 10.37 70 4.58 17 17.43 53 املوضوعات اجلنسية 11

 

ا توزيع املبحوثني تبع   من اجلدول السابق أنَّ  يتبني

للموضوعات التي يتابعوهنا عرب مواقع التواصل 

 :عىل النحو اآليتاالجتامعي جاءت 

ن دوا أهنم يتابعواملبحوثني أكَّ  أغلب إنَّ  -

حيث بلغت نسبتهم  ،)املوضوعات االجتامعية(

( مفردة من عينة الدراسة 520( بواقع )77.04)

ناث( حيث بلغت إلعىل منهم من )األوالنسبة ا ،الكلية

( مفردة من عينة 295%( بواقع )79.51نسبتهن )

( 225( من الذكور بواقع )74.01الدراسة مقابل )

 مفردة من عينة الدراسة. 

ن الذين أكدوا ويف الرتتيب الثاين جاء املبحوث -

حيث بلغت  ،)املوضوعات الدينية(ن أهنم يتابعو

( مفردة من عينة 448%( بواقع )66.37نسبتهم )

ناث( إلعىل منهم من )األوالنسبة ا ،الدراسة الكلية
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( مفردة 250%( بواقع )67.39حيث بلغت نسبتهن )

( من الذكور بواقع 65.13لدراسة مقابل )من عينة ا

 ( مفردة من عينة الدراسة.198)

دوا ن الذين أكَّ ويف الرتتيب الثالث جاء املبحوث -

بلغت  إذ ،)املوضوعات التعليمية(ن أهنم يتابعو

( مفردة من عينة 436%( بواقع )64.59نسبتهم )

ناث( إلعىل منهم من )األوالنسبة ا ،الدراسة الكلية

( مفردة 247( بواقع )66.58سبتهن )حيث بلغت ن

( من الذكور بواقع 62.17من عينة الدراسة مقابل )

 ( مفردة من عينة الدراسة.189)

دوا ن الذين أكَّ ويف الرتتيب الرابع جاء املبحوث -

حيث بلغت  ،)املوضوعات الثقافية( نم يتابعوأهنَّ 

( مفردة من عينة 425%( بواقع )62.96نسبتهم )

ناث( إلعىل منهم من )األوالنسبة ا ،الدراسة الكلية

( مفردة 245( بواقع )66.04حيث بلغت نسبتهن )

( من الذكور بواقع 59.21من عينة الدراسة مقابل )

 ( مفردة من عينة الدراسة.180)

ن الذين أكدوا ويف الرتتيب اخلامس جاء املبحوث -

حيث بلغت  ،)املوضوعات العلمية( نأهنم يتابعو

( مفردة من عينة 411قع )%( بوا60.89نسبتهم )

 ،ناث(إلعىل منهم من )األوالنسبة ا ،الدراسة الكلية

( مفردة 238( بواقع )64.15حيث بلغت نسبتهن )

( من الذكور بواقع 56.91من عينة الدراسة مقابل )

 ( مفردة من عينة الدراسة.173)

دوا ن الذين أكَّ ويف الرتتيب السادس جاء املبحوث -

حيث بلغت  ،ات السياسية()املوضوع نأهنم يتابعو

( مفردة من عينة 366%( بواقع )54.22نسبتهم )

ناث( إلعىل منهم من )األوالنسبة ا ،الدراسة الكلية

( 209( بواقع )56.33حيث بلغت نسبتهن )

( من 51.64مفردات من عينة الدراسة مقابل )

 ( مفردة من عينة الدراسة.157الذكور بواقع )

ن الذين أكدوا وبحوثيف الرتتيب السابع جاء امل -

حيث بلغت  ،)املوضوعات الرتفيهية( نأهنم يتابعو

( مفردة من عينة 327%( بواقع )48.44نسبتهم )

عىل منهم من )الذكور( ألوالنسبة ا ،الدراسة الكلية

( مفردة 153( بواقع )50.33حيث بلغت نسبتهم )

ناث بواقع إل( من ا46.90من عينة الدراسة مقابل )

 عينة الدراسة. ( مفردة من174)

دوا ن الذين أكَّ ويف الرتتيب الثامن جاء املبحوث -

حيث بلغت  ،)املوضوعات الرياضية( نأهنم يتابعو

( مفردة من عينة 244%( بواقع )36.15نسبتهم )

عىل منهم من )الذكور( ألوالنسبة ا ،الدراسة الكلية

( مفردة 141( بواقع )46.38حيث بلغت نسبتهم )

ناث بواقع إل( من ا27.76بل )من عينة الدراسة مقا

 ( مفردة من عينة الدراسة.103)

ن الذين أكدوا ويف الرتتيب التاسع جاء املبحوث -

حيث بلغت  ،)املوضوعات األمنية( نأهنم يتابعو

( مفردة من عينة 123%( بواقع )18.22نسبتهم )
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عىل منهم من )الذكور( ألوالنسبة ا ،الدراسة الكلية

( مفردة من 73بواقع ) (24.01حيث بلغت نسبتهم )

ناث بواقع إل( من ا13.48عينة الدراسة مقابل )

 ( مفردة من عينة الدراسة.50)

ن الذين أكدوا ويف الرتتيب العارش جاء املبحوث -

حيث بلغت  ،)املوضوعات العاطفية( نأهنم يتابعو

( مفردة من عينة 108%( بواقع )16.00نسبتهم )

م من )الذكور( عىل منهألوالنسبة ا ،الدراسة الكلية

( مفردة من 68( بواقع )22.37حيث بلغت نسبتهم )

ناث بواقع إل( من ا10.78عينة الدراسة مقابل )

 ( مفردة من عينة الدراسة.40)

ن الذين ويف الرتتيب احلادي عرش جاء املبحوث -

حيث  ،)املوضوعات اجلنسية( ندوا أهنم يتابعوأكَّ 

ن ( مفردة م70%( بواقع )10.37بلغت نسبتهم )

عىل منهم من ألوالنسبة ا ،عينة الدراسة الكلية

( بواقع 17.43حيث بلغت نسبتهم ) ،)الذكور(

( من 4.58( مفردة من عينة الدراسة مقابل )53)

 ( مفردة من عينة الدراسة.17ناث بواقع )إلا

 

واقع استخدام الشباب لوسائل االتصال ما هو 

 احلديثة؟االجتامعي 

لشباب لوسائل واقع استخدام ا إىلللتعرف 

حساب التكرارات جرى احلديثة، االجتامعي االتصال 

والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات 

والرتب الستجابات أفراد الدراسة عىل هذا  ،املعيارية

 اآليت: وجاءت النتائج كام يوضحها اجلدول  املحور،

 

 االجتامعي العبارات املتعلقة بواقع استخدام الشباب لوسائل االتصالاستجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل  .(11دول رقم )اجل

 (675ن = )                                                                      :احلديثة
رة
عبا
 ال
م
رق

 

 العبارة

ب
س
الن
 و
ت
را
را
ك
الت

 

 درجة املوافقة

يب
سا
حل
ط ا
س
تو
امل

ي 
ار
عي
امل
ف 
را
ح
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

ال 

ق أواف

 بشدة

ال 

 أوافق
 موافق حمايد

موافق 

 بشدة

1 
تستخدم وسائل االتصال 

 .احلديثة كوسيلة اتصال

 220 250 78 80 47 ك

3.76 1.22 4 
% 7.0 

11.

9 
11.6 

37.

0 

32.

0 
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   .(11دول رقم )اجلتابع 

رة
عبا
 ال
قم
ر

 

 العبارة

ب
س
الن
 و
ت
را
را
ك
الت

 

 درجة املوافقة
يب
سا
حل
ط ا
س
تو
امل

 

 امل
ف
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي

 

ب
رتتي
ال

 

ال 

أوافق 

 بشدة

ال 

 أوافق
 موافق حمايد

موافق 

 بشدة

2 

تستخدم وسائل االتصال احلديثة 

يف تنمية الروح الوطنية 

 .ملستخدميها

 115 267 152 95 46 ك

63.7 1.13 6 

% 6.8 14.1 22.5 39.6 17.0 

3 

تستخدم وسائل التواصل احلديثة 

كوسيلة لغرض التواصل 

 .عياالجتام

 93 306 121 99 56 ك

23.4 51.0 7 

% 8.3 14.7 17.9 45.0 13.8 

4 

تستخدم وسائل االتصال احلديثة 

كوسيلة ملشاركة اآلخرين عن 

طريق امللفات )صور، فيديو، 

 .رسائل(

 79 305 98 117 76 ك

93.2 11.2 10 
% 11.3 173 14.5 45.2 11.7 

5 
تستخدم وسائل االتصال احلديثة 

 .لكرتونيةإلكوسيلة لزيارة املواقع ا

 402 241 17 7 8 ك

4.51 0.71 1 

% 1.2 1.0 2.5 35.7 59.6 

6 

تستخدم وسائل االتصال احلديثة 

كوسيلة لزيارة املواقع املهتمة 

 .بالشون اإلسالمي

 265 316 70 24  ك

24.2 7.70 2 
%  3.6 10.4 46.8 39.3 

7 
ديثة تستخدم سائل االتصال احل

 .كوسيلة للتنوير الثقايف

 198 267 130 70 10 ك

53.8 11.0 3 

% 1.5 10.5 19.3 39.6 29.3 
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   .(11دول رقم )اجلتابع 

رة
عبا
 ال
قم
ر

 

 العبارة

ب
س
الن
 و
ت
را
را
ك
الت

 

 درجة املوافقة
يب
سا
حل
ط ا
س
تو
امل

ي 
ار
عي
 امل
ف
را
ح
الن
ا

 

ب
رتتي
ال

 

ال 

أوافق 

 بشدة

ال 

 أوافق
 موافق حمايد

افق مو

 بشدة

8 
تستخدم وسائل االتصال احلديثة 

 .كوسيلة لقضاء أوقات الفراغ

 151 312 124 76 12 ك

3.76 0.98 5 
% 1.8 11.3 18.4 46.2 22.4 

9 
تستخدم وسائل االتصال احلديثة 

 .لزيادة املواقع االجتامعية

 122 258 100 165 30 ك

3.41 1.71 8 

% 4.4 24.4 14.8 38.2 18.1 

10 

وسائل االتصال احلديثة لإلطالع 

عىل املواقع اإلخبارية )سياسية، 

 .ثقافية، رياضية، وغريها(

 99 243 128 171 34 ك

3.30 1.51 9 

% 5.0 25.3 19.0 36.0 14.7 

  1.40 3.70 املتوسط احلسايب العام

 

 يت:آل( ا11يتضح من اجلدول رقم )

ر املتعلق بواقع بلغ املتوسط احلسايب العام للمحو

 3.70استخدام الشباب لوسائل االتصال احلديثة )

وهذا املتوسط يقع بالفئة الرابعة من املقياس  (،5من 

 أي أنَّ  ،املتدرج اخلاميس، التي تشري إىل درجة موافق

درجة مرتفعة عىل واقع بأفراد جمتمع الدراسة موافقون 

 االجتامعي استخدام الشباب لوسائل االتصال

 ثة. احلدي

تستخدم وسائل  "(، وهي5جاءت العبارة رقم )

 "اإللكرتونيةاالتصال احلديثة كوسيلة لزيارة املواقع 

باملرتبة األوىل بني العبارات املتعلقة بواقع استخدام 

بمتوسط  االجتامعي احلديثة،الشباب لوسائل االتصال 

(، وانحراف معياري 5من  4.51)بلغ  حسايب

امعربة عن درجة م (0.71)  .رتفعة جد 

تستخدم  "(، وهي4جاءت العبارة رقم )يف حني 

احلديثة كوسيلة ملشاركة  االجتامعي وسائل االتصال

 "اآلخرين عن طريق امللفات )صور، فيديو، رسائل(

بني العبارات املتعلقة بواقع استخدام  األخريةباملرتبة 

بمتوسط  االجتامعي احلديثة،الشباب لوسائل االتصال 

 (0.772(، وانحراف معياري )5من  3.29) حسايب

 .معربة عن درجة متوسطة
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توثريات وسائل االتصال احلديثة عىل تنمية 

 لتحقيق التواصل بني الشباب ؛العالقات االجتامعية

تأثريات وسائل االتصال احلديثة عىل  إىلللتعرف 

تنمية العالقات االجتامعية لتحقيق التواصل بني 

ات والنسب املئوية حساب التكرارجرى الشباب، 

 ،واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتب

وجاءت  املحور،الستجابات أفراد الدراسة عىل هذا 

 اآليت: النتائج كام يوضحها اجلدول 

 

ة العالقات استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل العبارات املتعلقة بتأثريات وسائل االتصال احلديثة عىل تنمي (12دول رقم )اجل

 (675.        ن = )االجتامعية لتحقيق التواصل بني الشباب
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ال 

 أوافق
 موافق  حمايد

موافق 

 بشدة

1 

تساعد وسائل االتصال 

 احلديثة يف التعرف عىل

 .أصدقاء جدد

 76 236 178 162 23 ك
3.2 

 

1.5 10 
% 3.4 24.0 26.4 35.0 11.3 

2 
التعرف عىل صحبة 

 .السوء

 123 222 153 15.9 18 ك
3.40 1.11 9 

% 2.7 23.6 22.7 32.9 2.18 

3 

الوصول للمواد غري 

املتاحة ومشاهدهتا أو 

 .تصفحها

 163 240 104 115 53 ك
3.51 

 

1.24 

 

5 
% 7.9 17.0 15.4 35.6 1.24 

4 

الدخول يف عالقات 

جدية رشعية وغري 

 .رشعية

 151 221 124 134 45 ك
3.44 

 

1.22 

 

8 
% 6.7 19.9 18.4 32.7 4.22 

5 

ساعدت عىل توسيع 

العالقات االجتامعية 

 .بيني وبني أصدقائي

 175 200 127 113 62 ك
4.36 

 

1.23 

 

7 
% 9.2 16.7 18.8 29.6 6.25 
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 . (12دول رقم )اجلتابع 
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 بشدة

6 

عرب وسائل  أستطيع

أن أعرب عن  االتصال

 .بكل حرية ييأر

 197 202 112 103 61 ك
5.53 

 

1.30 

 

4 
% 9.8 3.15 6.16 9.29 2.29 

7 

تسهم وسائل االتصال 

احلديثة يف اهلروب من 

 .الضغو  األرسية

 189 202 140 85 59 ك
5.65 

 

2.61 

 

3 
% 7.8 6.12 7.12 9.29 0.28 

8 

تسهم وسائل االتصال 

احلديثة يف إضعاف القيم 

 .االجتامعية

 276 232 73 45 49 ك
9.63 

 

1.20 

 

1 
% 73 6.7 8.10 4.34 9.40 

9 

تسهم وسائل االتصال 

احلديثة يف اهلروب من 

 .الضغو  األرسية

 264 161 81 95 74 ك
3.66 

 

1.40 

 

2 
% 11.0 1.41 0.12 9.23 1.39 

10 

تساعد وسائل االتصال 

احلديثة يف االحتفاظ 

 .بالعالقات القديمة

 114 362 27 86 86 ك

3.49 2.71 6 
% 7.12 7.12 4.0 6.53 9.16 

 - 0.180 5.35 املتوسط احلسايب العام

 

 اآليت:( 12يتضح من اجلدول رقم )

بلغ املتوسط احلسايب العام للمحور املتعلق 

بتوثريات وسائل االتصال احلديثة عىل تنمية العالقات 

من  3.53االجتامعية لتحقيق التواصل بني الشباب )

ع بالفئة الرابعة من املقياس املتوسط يق ا(، وهذ5

 املتدرج اخلاميس، التي تشري إىل درجة موافق أي أنَّ 
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عىل واقع  درجة مرتفعةبأفراد جمتمع الدراسة موافقون 

توثريات وسائل االتصال احلديثة عىل تنمية العالقات 

 االجتامعية لتحقيق التواصل بني الشباب. 

تسهم وسائل  "(، وهي8جاءت العبارة رقم )

باملرتبة "تصال احلديثة يف إضعاف القيم االجتامعية اال

األوىل بني العبارات املتعلقة بتوثريات وسائل االتصال 

لتحقيق  ؛احلديثة عىل تنمية العالقات االجتامعية

من  3.96) التواصل بني الشباب، بمتوسط حسايب

معربة عن درجة ( 1.20(، وانحراف معياري )5

 مرتفعة.

تساعد وسائل  "(، وهي1رقم ) جاءت العبارةبينام 

باملرتبة  "االتصال احلديثة يف التعرف عىل أصدقاء جدد

األخرية بني العبارات املتعلقة بتوثريات وسائل 

 ؛االتصال احلديثة عىل تنمية العالقات االجتامعية

حسايب لتحقيق التواصل بني الشباب، بمتوسط 

( معربة 1.05(، وانحراف معياري )5من  3.26)

 .متوسطةجة عن در

اآلثار اإلجيابية والسلبية املرتتبة عىل استخدام  

 احلديثة، ملواقع التواصل االجتامعي الشباب

 ثار اإلجيابية والسلبية املرتتبةآلا عىلللتعرف 

، احلديثة ملواقع التواصل االجتامعي الشباب استخدام

حساب التكرارات والنسب املئوية فقد جرى 

نحرافات املعيارية والرتب واملتوسطات احلسابية واال

وجاءت  املحور،الستجابات أفراد الدراسة عىل هذا 

 اآليت: النتائج كام يوضحها اجلدول 

 

 

 الشباباملرتتبة عىل استخدام  ،استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل العبارات املتعلقة باآلثار اإلجيابية والسلبية . (13دول رقم )اجل

 (675ن = )                                                                 احلديثة     عيملواقع التواصل االجتام

رة
عبا
 ال
م
رق

 

 العبارة

ب
س
الن
 و
ت
را
را
ك
الت

 

 درجة املوافقة

يب
سا
حل
ط ا
س
تو
امل

ي 
ار
عي
امل
ف 
را
ح
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

ال 

أوافق 

 بشدة

ال 

 أوافق
 موافق حمايد

موافق 

 بشدة

1 
أفراد  تقوية العالقات بني

 .األرسة لعائلتهم

 3.66 131 359 59 79 47 ك

 

1.12 

 

5 
% 7.0  7.11 8.7 2.52 4.19 

2 
ابتعاد األبناء عىل دروسهم 

 .وواجباهتم

 4.92 42  327 182 124 ك

 

0.99 

 

15 
% 4.18 0.27 4.48  2.6 
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   . (13دول رقم )اجلتابع 

رة
عبا
 ال
م
رق

 

 العبارة

ب
س
الن
 و
ت
را
را
ك
الت

 

 ة املوافقةدرج
يب
سا
حل
ط ا
س
تو
امل

ي 
ار
عي
امل
ف 
را
ح
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

ال 

أوافق 

 بشدة

ال 

 أوافق
 موافق حمايد

موافق 

 بشدة

3 
للمعلومات  مهممصدر 

 .العامة

 4.33 349 259 26 24 17 ك

 

0.99 1 
% 2.4 3.6 3.9 4.38 7.51 

4 
اإلحساس بالوحدة 

 .والعزلة

 4.03 228 315 77 37 18 ك

 

0.95 

 

2 
% 2.7 5.5 4.11 4.77 8.33 

5 

تسلية مفيدة لقضاء وقت 

الفراغ لدى الطالب 

 .والطالبات

 139 347 125 45 19 ك
3.80 

 

3.90 

 

3 
% 2.8 2.7 5.18 4.15 6.20 

6 
التعارف غري املرشوع بني 

 .اجلنسني

 5.63 106 299 154 97 19 ك

 

0.11 

 

7 
% 2.8 4.14 8.22 3.44 7.15 

7 
التعرف عىل ثقافات لدول 

 .أخرى غري دولتنا

 3.24 92 241 135 148 57 ك

 

1.18 

 

14 
% 4.8 9.21 3.20 7.35 6.13 

8 
استخدامه لساعات طويلة 

ايسبب   .يف الظهر آالم 

 3.33 88 253 159 126 49 ك

 

1.13 

 

13 
% 3.7 7.18 6.26 5.37 0.13 

9 

استخدامه لساعات طويلة 

لألذن  اار  أرض يسبب

 .والعينني

 70 289 190 101 25 ك
3.41 

 

9.90 

 

11 

% 3.7 0.15 1.82 8.24 4.10 

10 

استخدامه يشغل األفراد 

عن بعضهم داخل 

 .األرسة

 58 306 153 125 33 ك
3.34 

 

1.03 

 

12 

% 4.9 5.18 7.22 3.45 6.8 
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   . (13دول رقم )اجلتابع 

رة
عبا
 ال
م
رق

 

 العبارة

را
را
ك
الت

ب
س
الن
 و
ت

 

 درجة املوافقة
يب
سا
حل
ط ا
س
تو
امل

ي 
ار
عي
امل
ف 
را
ح
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

ال 

أوافق 

 بشدة

ال 

 أوافق
 موافق حمايد

موافق 

 بشدة

11 

يؤثر استخدامه عىل 

ص الوقت املخصَّ 

 .للمذاكرة

 110 291 134 103 37 ك
3.34 

 

1.10 

 

9 

% 5.5 3.15 9.19 3.41 3.16 

12 
ت يساعد عىل توفري الوق

 .والنفقات

 3.46 116 364 134 142 20 ك

 

1.09 

 

10 

% 3.0 0.21 9.19 0.19 2.17 

13 

ي إىل زيادة الوزن يؤد  

والبدانة لدى 

 .مستخدميها

 151 234 140 103 43 ك
3.52 

 

1.18 

 

8 

% 4.6 3.15 7.20 3.35 4.22 

14 
 التحل الكثري من مشك

 .العمل

 3.63 183 254 126 73 39 ك

 

1.10 

 

4 

% 5.8 8.10 7.10 6.37 1.17 

15 

يستخدم لزيادة دخل 

األرسة مثل بيع ورشاء 

 .األسهم

 153 325 41 107 49 ك

3.63 1.20 6 

% 3.7 9.15 1.6 1.48 7.22 

 - 140 3.35 املتوسط احلسايب العام

 

 يت:آل( ا13يتضح من اجلدول رقم )

تعلق باآلثار بلغ املتوسط احلسايب العام للمحور امل

ملواقع  الشباباإلجيابية والسلبية املرتتبة عىل استخدام من 

وهذا  (،5من  3.53) احلديثة التواصل االجتامعي

املتوسط يقع بالفئة الرابعة من املقياس املتدرج اخلاميس، 

أفراد جمتمع الدراسة  نَّ إالتي تشري إىل درجة موافق أي 

إلجيابية والسلبية عىل اآلثار ا بدرجة مرتفعة موافقون

 ملواقع التواصل االجتامعي. الشباب املرتتبة عىل استخدام 
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 مهممصدر  "(، وهي3جاءت العبارة رقم )

باملرتبة األوىل بني العبارات  "للمعلومات العامة

املتعلقة باآلثار اإلجيابية والسلبية املرتتبة عىل استخدام 

يب حساملواقع التواصل االجتامعي، بمتوسط  الشباب

معربة  (0.90(، وانحراف معياري )5من  4.33)

 .عن درجة مرتفعة

ابتعاد  "(، وهي2جاءت العبارة رقم )يف حني 

باملرتبة األخرية بني "األبناء عىل دروسهم وواجباهتم 

العبارات املتعلقة باآلثار اإلجيابية والسلبية املرتتبة عىل 

ملواقع التواصل االجتامعي، الشباب استخدام 

(، وانحراف معياري 5من  2.49)حسايب ط بمتوس

 .معربة عن درجة منخفضة (0.99)

 

 اخلالصة والتوصيات

من خالل النتائج والبيانات التي خرجت هبا 

الدراسة يمكن توجيه عدد من التوصيات ويمكن 

 ألكثر من جهة أن تستفيد منها، وهي:

أنَّ احلياة تتغري وللتكنولوجيا أثر كبري يف  -1

لدى اجليل احلا ي من الشباب وسائل ذلك، كام أصبح 

خمتلفة يتواصلون هبا مع اآلخر، ويستقون منها 

املعلومات واملعارف واخلربات، وعليه فإنَّ عىل أولياء 

 األمور تفهم ذلك، والتعامل معه بوسلوب مناسب.

لوسائل التواصل االجتامعي إجيابيات  -2

وسلبيات وعىل أولياء األمور تفهم ذلك والتواصل مع 

نائهم وبناهتم والتحاور معهم، وتبني ورشح أب

اإلجيابيات لتجري االستفادة منها كام من املهم تنبيههم 

عىل السلبيات التي تنتج عن تلك الوسائل 

 واستخدامها.

دت نسبة كبرية من أفراد العينة أنَّ وسائل  -3 أكَّ

التواصل االجتامعي هلا آثار سلبية، لكن هذا ال يعني 

ا آثار إجيابية أن جيري حماربتها أ و رفضها، فهناك أيض 

هلذه الوسائل تفيد الشباب واملجتمع، وهنا عىل األرس 

واجلهات املعنية كوزارة التعليم ووزارة الثقافة 

واإلعالم وهيئة الرياضة وهيئة الرتفيه وغريها من 

اجلهات االستفادة من هذه الوسائل بالشكل املناسب 

 واستثامرها بدرجة إجيابية.

ن الشباب يصل للمواقع اإللكرتونية كثري م -4

من خالل استخدامهم لوسائل التواصل االجتامعي، 

وكام أنَّ هناك من ينرش مواقع مفيدة وثرية فإنَّ عىل 

األرسة وأولياء األمور التنبه؛ لذلك حيث إنَّ البعض 

ا يستخدم هذه الوسائل لنرش أفكار متطرفة أو  أيض 

لك عىل اجلهات هدامة أو ترض املجتمع والوطن، وكذ

املعنية كوزارة الثقافة واإلعالم وهيئة االتصاالت وتقنية 

 املعلومات التنبه لذلك واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

كام أوضحت النتائج أنَّ هناك نسبة موافقة  -5

عالية من أفراد العينة عىل أنَّ وسائل التواصل 

االجتامعي احلديثة، أصبحت وسيلة تنمي العالقات 

ة والتواصل بني الشباب، فإنَّ عىل األرسة االجتامعي

التنبه لذلك، فكام أنه يمكن اعتبار ذلك إجيايب بون 



 واقع استخدام الشباب السعودي لوسائل التواصل االجتامعي احلديثة:  ني بن حممد احلكميحس                                              234

يتمكن الشباب من التواصل مع بعضهم البعض 

بسهولة ويمكن لعقوهلم أن تتالقح مع عقل وثقافات 

ا أن يكون  أخرى، ما يثري فكرهم فإنه من املمكن أيض 

هم سلب ا من الشباب عالقات مشبوهة، قد تؤثر علي

 الناحية الفكرية أو العقدية.

 

 كلمة شكر

يتوجه الباحث بخالص الشكر والتقدير إىل عامدة 

 ،ووكالة اجلامعة للبحث العلمي بجامعة امللك سعود

املستمر بالتمويل والرعاية  ملدعمهوملركز البحوث 

للباحثني لدفع الكفاءة العلمية وتشجعهم املستمر عىل 

كام أتقدم بالشكر اجلزيل  ،انيةإجراء البحوث امليد

الشباب بجامعة امللك سعود عىل  ملركز أبحاث

سامحهم  ي باستخدام البيانات األولية اخلام اخلاصة 

ركز سعادة بالدراسة، والشكر موصول ألمني عام امل

األستاذ الدكتور عبداهلل بن سعد اجلارس عىل تعاونه 

 ت.وتسهيله  ي احلصول عىل البيانات واإلحصائيا
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استخدامات طالب وطالبات جامعة امللك سعود للدراما التلفزيونية 

 واإلشباعات املتحققة منها: دراسة ميدانية

 نايف بن خلف الثقيل  

 الرياض –أستاذ مساعد بقسم اإلعالم بكلية اآلداب،   جامعة امللك سعود 

 اململكة العربية السعودية

 

 ـ(ه19/7/1439يف  للنرش لوقب   ،هـ19/1/1439)قدم  للنرش يف  
 

 .الدراما التلفزيونية، مدخل االستخدامات واإلشباعات، طلبة اجلامعة، جامعة امللك سعود:  املفتاحية الكلامت

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل دوافع استخدامات طلبة جامعة امللك سعود للدراما التلفزيونية البحث: ملخص

ك التعرف عىل عادات وأنامط وأوقات مشاهدة الدراما التلفزيونية ونوعية هذه الدراما واإلشباعات املتحققة منها. وكذل

والقنوات املفضلة ملشاهدهتا. واستندت الدراسة يف إطارها النظري عىل مدخل االستخدامات واإلشباعات. واستخدم 

نية كأداة مجع بيانات ومعلومات الدراسة. الباحث املنهج املسحي يف هذه الدراسة، واعتمدت الدراسة عىل االستبانة اإللكرتو

( مفردة من طالب وطالبات جامعة امللك سعود بالرياض، وقد ُاختريت وفًقا ألسلوب الكرة الثلجية. 391بلغت العينة )

%(، يف 60.6أغلب أفراد الدراسة ينتمون للكليات اإلنسانية بنسبة ) - وخلصت الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها:

%(. واألفراد من السنة التحضريية بنسبة 26.6أنَّ األفراد الذين ينتمون للكليات العلمية والصحية جاءوا بنسبة )حني 

 - %(.63.4سنة، وذلك بنسبة بلغت ) 25إىل أقل من  20أغلب أفراد الدراسة ترتاوح أعامرهم ما بني  - %(.12.8)

أغلب أفراد - %(.41.9%(. يف حني اإلناث بنسبة بلغت )58.1أغلب أفراد الدراسة من الذكور وذلك بنسبة بلغت )

أغلب أفراد الدراسة يشاهدون الدراما - %(.49.1الدراسة أحياًنا ما يشاهدون الدراما التلفزيونية وذلك بنسبة بلغت )

لدراما أغلب أفراد الدراسة يشاهدون ا- %(.57.0التلفزيونية من ساعة إىل أقل من ثالثة ساعات، وذلك بنسبة بلغت )

أغلب أفراد الدراسة يشاهدون الدراما األجنبية  - %(.61.9التلفزيونية يف فرتة املساء املتأخرة، وذلك بنسبة بلغت )

أغلب  - %(.46.8أغلب أفراد الدراسة يشاهدون الدراما لوحدهم وذلك بنسبة بلغت ) - %(.56.5وذلك بنسبة بلغت )

أغلب أفراد  - %(.40.4نرتنت ع ر جها  الكمبيوتر وذلك بنسبة بلغت )أفراد الدراسة يشاهدون الدراما عن طريق اإل

أظهرت الدراسة أنَّ الدوافع الطقوسية  - %(.69.3، وذلك بنسبة بلغت )MBCالدراسة من الذين يفضلون مشاهدة قناة 

لدراسة أنَّ إشباعات أظهرت ا - تأيت يف مقدمة دوافع طالب وطالبات جامعة امللك سعود ملشاهدة الدراما التلفزيونية.

 الوسيلة تتصدر اإلشباعات املتحققة من مشاهدة العينة للدراما التلفزيونية.
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Keywords: Television Drama, Uses and Gratifications Approach, University students, King Saud 
University. 
Abstract: The study aims to identify the uses and gratifications of the students of King Saud University for 
television drama viewership. In addition, it aims to identify the habits, patterns, and times of watching 
television drama and the quality of this drama and favorite channels favorite to watch. In its theoretical 
framework, the study focuses on the uses and gratifications approach. This study uses survey research and 
the target population on the students of King Saud University in Riyadh. Using the snowball sample style, 
the size of the sample was (391). The study used an electronic questionnaire as a tool to collect data and 

information  

The findings of the study showed that: 

 (%6,60) of the sample was from the faculties of humanity, while (26.6%) from scientific and health 

faculties and (12.8%) from the preparatory year  

The percentage of individuals aged between 20 and 25 years of age was 63.4%  

The percentage of male students among the sample was (58.1%). While female students was (41.9%)  

(%1,49) of the sample sometimes watches drama television  

(%57) watches drama television between one to less than three hours  

 (%9,61) watches in the late evening  

(%6,5) watches foreign drama  

(%8,64) the majority) prefers to watch the drama alone  

(%4,40) the majority) prefers to watch drama through the Internet using personal computer  

MBC channel comes as the first favorite channel for watching drama television among (69.3%)  

-The ritualized motives come in the front of the students' motivation for watching drama television and the 
process gratification come first..  
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 املقدمة

الدراما من أقدم الفنون التي عرفتها اإلنسانية.  تعد  

وهي كام أوضح الفيلسوف اليوناين أرسطو يف كتابه 

قبل امليالد،  323والذي كتبه قبل عام  ،)فن الشعر(

حماكاة للفعل اإلنساين. وقد ارتبط اإلنسان هبذا الفن، 

كليهام أصيل يف  "ا ألرسطو، لسببني جوهريني وفقً 

يعة اإلنسانية: فاملحاكاة فطرية، ويرثها اإلنسان الطب

 يشعر – العموم عىل –اإلنسان  منذ طفولته.. كام أنَّ 

(. 79:ت.د أرسطو،) "املحاكاة اعامل إ اء بمتعة

العالقة  نسان فإنَّ إلرتباط هذا الفن الوثيق بطبيعة اوال

الدراما التاريخ. وتاريخ  بينهام كانت حارضة وعىل مر  

منذ نشوء هذا الفن وتطوره منذ العرص املرسح وو

 عىل أصالة العالقة وأمهيتها اليوناين يقدم دلياًل 

الدراما أكثر  " عىل أنَّ  إبراهيمد حممد يؤك  ولإلنسان. 

نسان وباملجتمع، وباجلامهري إلا بحياة االفنون التصاقً 

ا تبحث يف فلسفة السلو  اإلنساين، ألّنَّ  ؛ككل

قات االجتامعية بني وتستكشف أفضل صيغة للعال

الفرد والفرد من ناحية، وبني الفرد واملجتمع من ناحية 

 (.10: 1994، إبراهيم) "أخرى

ومع االنتشار الواسع لوسائل اإلعالم بتنوعها 

ا يف املحتوى ال راجمي هلذه ا أساسيً بقيت الدراما عنرًص 

ا استمرت يف اضحضور واالنتشار حت  بل إّنَّ  ،الوسائل

عالم اجلديد ووسائل التواصل إلعىل مستوى ا

( YouTubeا ع ر برنامج )خصوًص  ،االجتامعي بتنوعها

ا لألعامل الدرامية القديمة والذي أصبح أرشيفً 

ا لتقديم املشاهد التمثيلية التي واضحديثة، ومنصة أيًض 

حتاكي واقع املجتمعات. وهذا يعود الرتباط اإلنسان 

ثر من ألفي بالدراما غريزيا كام أشار أرسطو قبل أك

 عام. 

ولكن التلفزيون ظل وما ال النافذة التي انترشت 

ا ، ووجدت طريقً واسعة بدرجةمن خالهلا الدراما 

أرسع لالنتشار والتأثري بني املشاهدين. ويعود ذلك 

بالطبع يف جزء منه، خلصائص ومزايا التلفزيون 

التي متيزه عن غريه من وسائل االتصال  ،املتعددة

.. من أهم وسائل " د  لتلفزيون يعاجلامهريي. فا

ا االتصال اجلامهريية املعارصة، حيث يتفوق عليها مجيعً 

بقدرته عىل جذب االنتباه واإلهبار وشدة التأثري، فهو 

جيمع بني مزايا اإلذاعة الصوتية )الراديو( من حيث 

الصوت ومزايا السينام من حيث الصور واللون 

تضفي اضحيوية  ومزايا املرسح من حيث اضحركة التي

)حبيب  "عىل املشاهد التي يعرضها التلفزيون.

 (.305: 1994وآخرون، 

وما ال التلفزيون وع ر القنوت الفضائية املتعددة 

يسع  لتأمني املادة الدرامية للمشاهد، وهذا يعود إىل 

حاجة اجلمهور للدراما والعرض الدرامي، اضحاجة 

ا خاًص ا عام، والتي فرضت وجودً  بوجهاإلنسانية 

للدراما التلفزيونية ع ر قنوات فضائية متخصصة يف 

وعىل مدار الساعة )عىل  ،عرض املسلسالت الدرامية
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دراما، أبوظبي دراما،   MBC ;سبيل املثال ال اضحرص

سوريا دراما، النيل دراما، النهار دراما..(. وهذا الطلب 

نساين للامدة الدرامية والعمل الدرامي أصبح يشكل إلا

ا يف رفع وترية التنافس التجاري يف عامل ا أساسيً عنرًص 

لكسب املشاهد من خالل احتكار  ،القنوات الفضائية

  تقديم اجلديد واملتميز من األعامل الدرامية حتت مسمَّ 

ا طيلة خصوًص  ،، وهو ما يمكن مالحظته"حرصي"

 شهر رمضان املبار  من كل عام.  

امية أمام هذا السيل املتدفق من األعامل الدر

العامة واخلاصة -واملسلسالت ع ر القنوات الفضائية 

وأمام ا دياد أعداد املشاهدين واملتابعني هلا، حظي -

موضوع الدراما التلفزيونية بانتباه شديد من قبل 

الباحثني والدارسني يف اضحقل األكاديمي واإلعالمي. 

فظهرت دراسات علمية استنارت بام أفر ه اضحقل 

ريات حول تأثري اإلعالم واالتصال األكاديمي من نظ

لتسليط الضوء عىل الدراما التلفزيونية. وقد تناولت 

هذه الدراسات موضوع الدراما التلفزيونية من عدة 

اجتاهات املشاهدين نحو  :جوانب لعل من أبر ها

الدراما، تأثري الدراما عىل املجتمع برشائحه املتعددة، 

ه بقضايا حتليل مضامني العمل الدرامي وعالقت

وكذلك استخدامات املشاهدين للدراما  ،املجتمع

 شباعات املتحققة منها.إلالتلفزيونية وا

املجتمعات  كغريه من املجتمع السعوديويعد  

مشاهد ومتابع هلذا النوع من املحتوى، فهو األخرى 

ه كمجتمع ليس بمنأى عن التساؤل واملسائلة فإنَّ 

 ؛دراما التلفزيونيةعالقته بال عنالعلمية واملوضوعية 

لذا تأيت هذه الدراسة للتعرف عىل عالقة رشحية مهمة 

وهي  ،من رشائح هذا املجتمع بالدراما التلفزيونية

وطالبات جامعة  طالبرشحية الطلبة اجلامعيني )

من خالل دراسة استخداماهتم للدراما  ،امللك سعود(

 شباعات املتحققة منها.  إلالتلفزيونية وا

 سة وأمهيتها:مشكلة الدرا

مشكلة الدراسة تتلخص يف  بناء عىل ما سبق فإنَّ 

جامعة  طالب وطالباتالتعرف عىل استخدامات 

للدراما التلفزيونية. وحماولة الوصول إىل  امللك سعود

معرفة وفهم للدوافع واإلشباعات التي حتققها الدراما 

ه من املمكن صياغة مشكلة الدراسة يف لذا فإنَّ  ؛هلم

 :اآليتلرئيس السؤال ا

ما دوافع استخدام طلبة جامعة امللك سعود 

 للدراما التلفزيونية واإلشباعات املتحققة منها؟

 : اآليتا أمهية هذه الدراسة فإّنا تتمثل يف أمَّ 

عام والدراما  بوجهأمهية الدراما لإلنسان  -1

خاص واتساع دائرة انتشارها  بوجهالتلفزيونية 

تمع السعودي. واستخدامها من قبل أفراد املج

ال يف وكذلك أمهيتها كامدة أساسية هلا حضورها الفعَّ 

رص الكثري من حتحيث  ،جمال البث التلفزيوين

التنافس  عىل-واخلاصة اضحكومية –القنوات الفضائية 

 يف تقديم اجلديد واملشوق منها جلذب املشاهدين.
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أمهية الفئة العمرية التي تتناوهلا الدراسة،  -2

عام وفئة الشباب اجلامعي  وجهبوهي فئة الشباب 

، والتي ترتكز عليها األمم واملجتمعات بوجه خاص

 يف بناء حارضها ومستقبلها وتعد مصدر قوة هلا.

ا لقلة الدراسات األكاديمية يف موضوع نظرً  -3

 املجتمع السعودي وعالقته بالدراما التلفزيونية، تعد  

هذه الدراسة من الدراسات األولية، حسب ما أطلع 

يه الباحث، التي تتناول عالقة الشباب اجلامعي عل

بالدراما التلفزيونية من خالل توظيف مدخل 

 (. Uses and Gratificationsشباعات )إلاالستخدامات وا

هذه الدراسة حماولة لتقديم نتائج علمية  تعد   -4

للمهتمني بشأن  -up to date –وموضوعية وحديثة 

اجلامعي يف  موضوع الدراما التلفزيونية والشباب

اململكة العربية السعودية سواء أكان ذلك يف جمال 

الدراما السعودية، أو يف جمال املؤسسات الثقافية 

واإلعالمية السعودية اضحكومية منها واخلاصة التي 

 عن  بشأن الدراما. تُ 

 

 أسئلة الدراسة: 

ا من السؤال الرئيس هلذه الدراسة وهو ما انطالقً 

سعود جامعة امللك  وطالباتطالب دوافع استخدام 

 ، فإنَّ ؟التلفزيونية واإلشباعات املتحققة منها للدراما

هنا  جمموعة من التساؤالت ذات العالقة والتي 

 :كاآليتتتفرع عن هذا السؤال وهي 

وطالبات جامعة  بما مستوى مشاهدة طال  -1

 امللك سعود للدراما التلفزيونية؟

 بما هي عادات وأنامط مشاهدة طال -2

 بات جامعة امللك سعود للدراما التلفزيونية؟وطال

ماهي األوقات والفرتات املفضلة لدى   -3

وطالبات جامعة امللك سعود ملشاهدة الدراما  بطال

 التلفزيونية؟

ما أنواع الدراما التلفزيونية التي يشاهدها  -4

 وطالبات جامعة امللك سعود؟ بطال

 بما القنوات التلفزيونية التي يفضلها طال -5

جامعة امللك سعود ملشاهدة الدراما  وطالبات

 التلفزيونية؟ 

ما دوافع استخدامات الدراما التلفزيونية   -6

 وطالبات جامعة امللك سعود؟ بلدى طال

 بشباعات التي تتحقق لدى طالإلما ا -7

وطالبات جامعة امللك سعود نتيجة استخدامهم 

 للدراما التلفزيونية؟

8-  

 أهداف الدراسة:

 ا ييل:هتدف هذه الدراسة إىل م

وطالبات  بالتعرف عىل استخدامات طال -1

 للدراما التلفزيونية. جامعة امللك سعود

التعرف عىل الدوافع خلف مشاهدهتم  -2

 للدراما التلفزيونية.
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شباعات التي حتققها مشاهدة إلالتعرف عىل ا -3

 الدراما هلم.

التعرف عىل عاداهتم وأنامط مشاهدهتم  -4

 للدراما التلفزيونية.

وات املفضلة ملشاهدة الدراما التعرف عىل القن -5

 التلفزيونية.

 

 فرضيات الدراسة:

ثالثة متغريات أساسية )التخصص، العمر،  توجد

هذه الدراسة تسع  إىل اختبار  اجلنس(، فإنَّ 

 :اآلتيةالفرضيات البحثية 

الفرض األول: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

وطالبات جامعة امللك  بيف مستوى مشاهدة طال

 عزى ملتغري الكلية.دراما التلفزيونية تُ سعود لل

الفرض الثاين: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

وطالبات جامعة امللك  بيف مستوى مشاهدة طال

 عزى ملتغري العمر.سعود للدراما التلفزيونية تُ 

الفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

وطالبات جامعة امللك  بيف مستوى مشاهدة طال

 عزى ملتغري اجلنس.لدراما التلفزيونية تُ سعود ل

الفرض الرابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

يف متوسط دوافع مشاهدة الدراما التلفزيونية لدى 

عزى ملتغري وطالبات جامعة امللك سعود تُ  بطال

 الكلية.

 

الفرض اخلامس: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

زيونية لدى يف متوسط دوافع مشاهدة الدراما التلف

عزى ملتغري وطالبات جامعة امللك سعود تُ  بطال

 العمر.

الفرض السادس: توجد فروق ذات داللة 

إحصائية يف متوسط دوافع مشاهدة الدراما التلفزيونية 

عزى ملتغري وطالبات جامعة امللك سعود تُ  بلدى طال

 اجلنس.

الفرض السابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 بعات التي تتحقق لدى طالشباإليف متوسط ا

نتيجة مشاهدة الدراما  ،وطالبات جامعة امللك سعود

 عزى ملتغري الكلية.التلفزيونية تُ 

الفرض الثامن: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 البشباعات التي تتحقق لدى طإليف متوسط ا

وطالبات جامعة امللك سعود نتيجة مشاهدة الدراما 

 العمر.عزى ملتغري التلفزيونية تُ 

الفرض التاسع: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 بشباعات التي تتحقق لدى طالإليف متوسط ا

وطالبات جامعة امللك سعود نتيجة مشاهدة الدراما 

 عزى ملتغري اجلنس.التلفزيونية تُ 

 

 النظري للدراسة: جلانبا

تعتمد هذه الدراسة عىل مدخل االستخدامات 

كإطار نظري  ،(Uses &Gratificationواإلشباعات )

يسهم يف التعرف عىل طبيعة استخدام عينة الدراسة 
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للدراما التلفزيونية واإلشباعات املتحققة من هذا 

تسميتها  إ اءاالستخدام. ورغم اختالف الباحثني 

يرى  Ruggiero  Thomas نموذج أو مدخل أو نظرية، فإنَّ 

بيل أي حماولة للتأمل والتفكري يف االجتاه املستق بأنَّ 

لنظريات االتصال اجلامهريي جيب أن يتضمن وبجدية 

، Ruggieroشباعات )إلمدخل االستخدامات وا

2000:3 .) 

شباعات والذي إلمدخل االستخدامات وا د  يع

من املداخل التي تطورت يف   Elihu Katzظهر بجهود 

جتاه  ،أواخر سبعينات القرن املايض كردة فعل

ذا  والتي تركز عىل بحاث السائدة آنألالدراسات وا

كيفية تأثري الوسائل اإلعالمية عىل اجلمهور. وهو كام 

أهم مداخل دراسة اجلمهور..  "سعود د نايف آل يؤك  

إذ من خالله يتم التعرف عىل أهداف االستخدام 

كام يمكن من خالله التعرف عىل  ،وأنامطه وأساليبه

خلفيات اجلمهور وخصائصه ومدى ارتباطه 

من خالل  (.208: 2014ل سعود،)آ "بالوسيلة

 Katzشباعات يقرتح إلمدخل االستخدامات وا

 "ماذا تفعل الوسيلة باجلمهور"التحول من سؤال 

والذي سيطر عىل معظم أبحاث ودراسات االتصال 

ماذا يفعل اجلمهور مع  "اجلامهريي آنذا  إىل سؤال 

(. وهذا كام يراه Severin&Tankard, 1997:330) "الوسيلة

 من رؤية اجلامهري .. حتواًل "مكاوي وليىل السيد حسن 

ا ال، إىل رؤيتها عىل أّنَّ ا عنرص سلبي غري فعَّ عىل أّنَّ 

الة يف انتقاء أفرادها لرسائل ومضمون مفضل من فعَّ 

 (.239: 1998)مكاوي والسيد،  "وسائل االعالم

ا يف ا وإجيابيً  ونشطً ا فعااًل اعتبار اجلمهور عنرًص  إنَّ 

سيلة اإلعالمية هو حمور أسايس ملدخل استخدام الو

شباعات. ويرى بعض الباحثني، إلاالستخدامات وا

مفهوم اجلمهور  أنَّ "(، (Becker, 1992كام يشري بيكر 

النشط يقع يف مخسة أمور هي: القدرة عىل اختيار 

الوسيلة أو املحتوى، القدرة عىل حتديد املنفعة 

جود النية وتوظيف هذا االستخدام لتحقيق املنفعة، و

أو القصد من وراء استخدام وسائل االتصال، درجة 

التفاعل مع الوسيلة أو املحتوى، حمدودية تأثر 

: 2010 )اخلرجيي، "اجلمهور النشط بوسائل االتصال

51-52.)  

وتتمثل فروض مدخل االستخدامات 

شباعات، كام يشري حسن مكاوي وليىل السيد، يف إلوا

 هي: ،مخسة فروض

علون يف اعضاء اجلمهور مشاركون فأ أنَّ  -1 "

عملية االتصال اجلامهريي، ويستخدمون وسائل 

 االتصال لتحقيق أهداف مقصودة تلبي توقعاهتم.

يع ر استخدام وسائل االتصال عن اضحاجات  -2

التي يدركها أعضاء اجلمهور، ويتحكم يف ذلك عوامل 

الفروق الفردية، وعوامل التفاعل االجتامعي، وتنوع 

 ات باختالف األفراد.اضحاج
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اجلمهور هو الذي خيتار  التأكيد عىل أنَّ  -3

الرسائل واملضمون الذي يشبع حاجاته، فاألفراد هم 

الذين يستخدمون وسائل االتصال، وليست وسائل 

 االتصال هي التي تستخدم األفراد.

 حتديد حاجاهتم يستطيع أفراد اجلمهور دائاًم -4

لوسائل التي تشبع تلك خيتارون ا ومن ثمَّ ودوافعهم، 

 اضحاجات.

يمكن االستدالل عىل املعايري الثقافية السائدة  -5

من خالل استخدامات اجلمهور لوسائل االتصال، 

)مكاوي  "وليس من خالل حمتوى الرسائل فقط

 (.241: 1998والسيد، 

االستخدامات  كام يرى حممد عبداضحميد أنَّ 

 ي:وه ،شباعات حتقق ثالثة أهداف رئيسةإلوا

الكشف عن كيفية استخدام الفرد لوسائل -1"

م أعضاء يف مجهور نشط خيتار ّنَّ إ إذ، Howعالم إلا

 ويستخدم الوسائل التي تشبع حاجاته.

الكشف عن دوافع االستخدام لوسيلة معينة -2 

Why. 

تسهم النتائج يف الفهم األعمق لعملية االتصال -3

  (.282: 2010)عبداضحميد،  "اجلامهريي.

 ،من االحتياجات وآخرون عدًداف كارتز صنَّ  وقد

 :اآلتيةالتي تدرج حتت التصنيفات 

التي  ،(Cognitive needsاالحتياجات املعرفية ) -1

 تتعلق بتعزيز واكتساب املعلومات، املعرفة، والفهم.

التي  ،(Affective needاالحتياجات العاطفية ) -2

ة تتعلق بتعزيز التجربة اجلاملية، واملتعة، والتجرب

 العاطفية.

 Personal Integrativeاالحتياجات الشخصية )  -3

needs)،  التي تتعلق بتعزيز املصداقية، الثقة، االستقرار

 واملكانة.

 Social Integrativeاالحتياجات االجتامعية ) -4

needs)،  التي تتعلق بتعزيز التواصل مع العائلة

 واألصدقاء. 

 Tension Releaseاحتياجات التحرر من التوتر ) -5

need)، والتحرر من التوتر  التي تتعلق باهلروب

 & ,Katz et al,1973:166-176) (Severin; والضغوط. 

Tankard, 1997:333.) 

عالم إلا فيام يتعلق بدوافع التعرض لوسائل امَّ أ

معظم دراسات االتصال تقسم دوافع التعرض  فإنَّ "

 إىل فئتني مها:

وتستهدف  Instrumental Motivesدوافع منفعية  ( أ)

التعرف عىل الذات، واكتساب املعرفة واملعلومات، 

واخل رات، ومجيع أشكال التعلم بوجه عام والتي 

 وال رامج التعليمية والثقافية. األخبارنرشات  ُتظهرها

وتستهدف  Ritualized Motivesدوافع طقوسية  ( ب)

متضية الوقت واالسرتخاء، والصداقة واأللفة مع 

شكالت، وتنعكس هذه الفئة الوسيلة، واهلروب من امل

يف ال رامج اخليالية.. مثل: املسلسالت، واألفالم، 
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)مكاوي  "واملنوعات، وبرامج الرتفيه املختلفة.

 (. 247-246: 1998، والسيد

ز بني أنواع وينر يمي   شباعات فإنَّ إلوفيام يتعلق با

شباعات التي تتحقق نتيجة التعرض لوسائل إلا

 :اآليتعالم عىل النحو إلا

 Contentشباعات املضمون )املحتوى( إ -1

Gratificationشباعات الناجتة عن التعرض إل: وهي ا

 عالم.إلملضمون وسائل ا

: Process Gratificationشباعات العملية إلا -2

شباعات التي تنتج عن عملية االتصال إلوهي ا

واالرتباط بوسيلة حمددة، وال ترتبط بخصائص 

 (. 211: 2014، و املضمون )آل سعودأالرسالة 

شباعات إلمدخل االستخدامات وا عام فإنَّ  وبوجه

الغموض يف  :مثل ،ورغم تعرضه لبعض االنتقادات

  تعريف املفاهيم األساسية، وتركيزها الضيق عىل الفرد

(Severin, & Tankard, 1997:334-335) َّه ما ال يشهد ، فإن

عالم إلا يف بحوث ودراسات اا واسعً استخدامً 

هذا املدخل يعد  الباحث  لذا فإنَّ  ؛اجلامهريي واالتصال

 لدراسة استخدامات فئة الشباب اجلامعي مالئاًم 

والتعرف عىل الدوافع  ،السعودي للدراما التلفزيونية

 شباعات املتحققة من هذا االستخدام.إلوا
 

 الدراسات السابقة:

أظهرت الدراسات السابقة حول موضوع الدراما 

وهو ما  ،ا يف تناول املوضوعا وتنوعً التلفزيونية اهتاممً 

عام والدراما  بوجهد أمهية موضوع الدراما يؤك  

الباحث يرى أمهية  لذا فإنَّ  ؛خاص بوجهالتلفزيونية 

إدراج الدراسات التي تتشابه مع هذه الدراسة يف 

تقسيم الدراسات إىل  جرىوقد  ،بعض اجلوانب

قسمني، الدراسات العربية، والدراسات باللغة 

اإلنجليزية. ويستعرض الباحث الدراسات العربية ثم 

 ا:ا لألحدث  منيً اإلنجليزية وفقً 

 الدراسات العربية:

 "بعنوان ( 2015دراسة رابعة ذيب خريس ) -1

استخدامات املرأة األردنية للدراما اآلسيوية املدبلجة 

إىل . وهتدف هذه الدراسة "واإلشباعات املتحققة منها

فضائية التي حترص املرأة عىل القنوات ال التعرف

األردنية عىل مشاهدة الدراما اآلسيوية من خالهلا، كام 

هتدف للتعرف عىل معدل املشاهدة وأنامط تعرض 

املرأة األردنية هلذا النوع من الدراما ودوافع املشاهدة 

ومدى تأثري هذه الدراما  ،شباعات املتحققة منهاإلوا

ي عىل عينة عليها. استخدمت الباحثة املنهج املسح

( مفردة من النساء 400التي بلغت ) ،الدراسة املتاحة

ممن يشاهدون الدراما اآلسيوية املدبلجة.  ،األردنيات

وقد استخدمت الباحثة االستبانة كأداة جلمع 

معلومات وبيانات الدراسة. وقد خلصت الدراسة إىل 

العينة يتابعون الدراما  أغلب عدة نتائج من أمهها: أنَّ 

%(، وتأيت الدراما 87.5ية املدبلجة بنسبة )سيوآلا

 يتابعون أغلب الناسن  يليها الكورية. كام أَّ اهلندية أواًل 
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أكثر وسائل املتابعة  نَّ أو ،هذه الدراما يف الفرتة املسائية

 ع ر التلفزيون فاضحاسوب ثم اهلاتف.  جتري

أكثر الدوافع للمشاهدة تتعلق بالدوافع  نَّ إ

ا شباعات تتعلق أيًض إللب اأغ نَّ أالطقوسية، و

قضايا الرومانسية ثم  د  تعوشباعات الطقوسية. إلبا

األ ياء وشؤون املرأة ثم األعراف والتقاليد ثم اضحب 

والزواج من أكثر القضايا التي هتتم هبا عينة الدراسة. 

أكثر السلبيات النامجة من متابعة  نَّ أترى العينة و

العربية واإلسالمية  الدراما اآلسيوية هي خمالفة القيم

 . ةواضح بصورةثم استعراض جسد املرأة 

 "بعنوان ( 2015دراسة عبداملجيد طلحة ) -2

التأثريات الثقافية للمسلسالت الرتكية عىل طالب 

وهتدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل  ."جامعة صنعاء

مدى مشاهدة طالب جامعة صنعاء لألعامل الدرامية 

ي املسلسالت املفضلة وماه ،الرتكية )املسلسالت(

لتعرف عىل القضايا التي أيًضا إىل ا لدهيم، كام هتدف

تعاجلها هذه املسلسالت والقيم الثقافية التي حتملها 

ومدى تأثريها عليهم. قام الباحث بتوظيف نظرية 

وقد استخدم املنهج  ،الغرس الثقايف يف هذه الدراسة

املسحي عىل عينة عنقودية متعددة املراحل شملت 

( طالب وطالبة وكانت االستبانة هي أداة 306)

الدراسة جلمع البيانات واملعلومات. ومن أهم النتائج 

التي أظهرهتا الدراسة ما ييل: وجود نسبة كبرية من 

العينة تشاهد الدراما الرتكية ولدهيا اهتامم بمتابعتها 

حا ت قناة كام وتفضلها عىل غريها من املسلسالت. 

(MBCبقنواهتا امل )( تعددMBC ،MBC4 ،MBC )دراما، 

 ا للعينة.عىل املرتبة األوىل يف املشاهدة وفقً 

 ، بعنوان(2014دراسة حسام عيل سالمة ) -3

استخدام الشباب اجلامعي باإلمارات للمسلسالت "

شباعات إلاملرصية التي تقدمها القنوات الفضائية وا

هتدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل  ."املتحققة منها

مارات إلعرض الشباب اجلامعي يف امدى ت

للمسلسالت العربية واملسلسالت املدبلجة التي 

التعرف  إضافة إىل ،تقدمها القنوات الفضائية العربية

عىل أكثر أنواع املسلسالت العربية واملدبلجة التي 

يفضلها الشباب اجلامعي يف اإلمارات. كام هتدف 

الدراسة للتعرف عىل مدى تعرض عينة البحث 

لمسلسالت املرصية ومعدل وأنامط هذا التعرض. ل

شباعات التي حيصل عليها إلوكذلك التعرف عىل ا

مارات نتيجة التعرض إلالشباب اجلامعي يف ا

للمسلسالت املرصية.  وهي دراسة وصفية استخدم 

الباحث فيها منهج املسح عىل عينة عشوائية بسيطة من 

امها طلبة جامعة عجامن للعلوم والتكنولوجيا قو

( مفردة من جامعة، وقد قام الباحث باستخدام 250)

االستبانة كأداة جلمع معلومات الدراسة. ومن أهم 

% من عينة الدراسة تشاهد 80نسبة  نتائج الدراسة أنَّ 

املسلسالت العربية التي تعرضها القنوات الفضائية 

 املسلسالت املرصية األكثر تفضياًل  العربية. كام تعد  
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لدراسة وتأيت املسلسالت اخلليجية باملرتبة لدى عينة ا

االثانية.  املسلسالت فتأيت ملسلسالت املدبلجة ا أمَّ

 يليها املسلسالت األمريكية ثم الرتكية أواًل 

يف املرتبة األوىل  MBCاملسلسالت اهلندية. جاءت قناة 

من حيث نسبة مشاهدة املسلسالت املرصية، ثم قناة 

اضحياة. وتأيت الفرتة املسائية روتانا مرصية ويليها قناة 

كأعىل نسبة من حيث الفرتة املفضلة للمشاهدة ثم فرتة 

ا عنالسهرة.  دوافع املشاهدة لدى العينة فإّنا  أمَّ

وعن تتام ج بني الدوافع النفعية والطقوسية. 

اإلشباعات  الدراسة خلصت إىل أنَّ  إلشباعات فإنَّ ا

 تحققة.االجتامعية تأيت يف مقدمة اإلشباعات امل

 " بعنوان (2014دراسة نادية إبراهيم عيل ) -4

اجتاهات الشباب نحو الدراما التلفزيونية: دراسة 

هتدف  ."حتليلية عىل عينة من املسلسالت الرتكية

الدراسة إىل البحث عن أفضل الوسائل والطرق 

لتفعيل دور الدراما يف التعبري عن قضايا الشباب من 

يم ومضامني كام هتدف إىل مه من أفكار وقخالل ما تقد  

تسليط الضوء عىل األثر اخلطري الذي حتدثه الدراما 

وقياس آراء  ،االجتامعية سواء كانت حملية أم مستوردة

املشاهدين واجتاهاهتم للدراما. استخدمت الباحثة 

منهج املسح االجتامعي يف بحث ظاهرة الدراما 

من  التلفزيونية وحتليلها، وقد كان جمتمع البحث مكون

استخدام أسلوب حتليل املضمون  وجرىعينة طبقية. 

للمسلسل الرتكي )العشق املمنوع(. وخلصت 

الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها: أظهرت 

الدراما الرتكية حتاكي جمتمعها  الدراسة التحليلية أنَّ 

 متثل مكانة ،العادات املرتبطة بالسلو  العلامين، وأنَّ 

رامية، كام أظهرت الدراسة كبرية يف األعامل الد

اإلخراج اجليد إضافة إىل جودة التمثيل  التحليلية أنَّ 

واأل ياء من عوامل اإلهبار للشباب، أفسحت الدراما 

الرتكية املجال للعادات واألخالق والتقاليد أن ترتبع 

عىل عرش اإلعامل الفنية وأبعدت الدين عن اضحياة 

عىل وظيفة اإلهبار االجتامعية. وركزت الدراما الرتكية 

العاطفي عند الشباب، كام نجحت يف تقديم واقع 

 الشباب.

( 2013اضحميد )عبدالعزيز دراسة لطيفة   -5

استخدام طالب وطالبات اجلامعات  "بعنوان 

شباعات املتحققة: إلالسعودية للدراما ع ر االنرتنت وا

. هتدف الدراسة إىل التعرف عىل مدى "دراسة ميدانية

والفتيات يف اململكة العربية السعودية تعرض الشباب 

نرتنت وطبيعة إللل رامج الدرامية ع ر مواقع ا

شباعات املتحققة. استخدمت إلاستخدامهم هلا وا

الباحثة املنهج املسحي عىل عينة عشوائية من طالب 

وطالبات اجلامعات السعودية )جامعة امللك سعود يف 

جامعة الرياض، جامعة امللك عبد العزيز يف جدة، 

( 577امللك خالد يف املنطقة اجلنوبية(، وبلغت العينة )

مفردة، واعتمدت الباحثة االستبانة كأداة جلمع 

معلومات وبيانات الدراسة. وخلصت الدراسة إىل 
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دت الدراسة عىل ارتفاع عدد من النتائج ومن أمهها: أكَّ 

عام لدى  بوجهنسبة مشاهدة املسلسالت واألفالم 

املسلسالت األمريكية هي  الدراسة أنَّ دت العينة. أكَّ 

أكثر املسلسالت املفضلة لدى العينة ويليها 

معدل  املسلسالت اخلليجية. أظهرت الدراسة أنَّ 

مشاهدة املسلسالت التلفزيونية هو أقل من ساعة 

ثم من ساعة إىل ساعتني بنسبة  ،%(41.2بنسبة )

الدوافع الطقوسية  %(. أثبتت الدراسات أنَّ 40)

ا نرتنت. إلر دوافع مشاهدة الدراما ع ر اتتصد أمًّ

إشباعات الوسيلة كان هلا التفوق عىل  إلشباعات فإنَّ ا

 شباعات املحتوى. إ

 بعنوان (2013املرصي )فيصل دراسة نعيم  -6

أثر املسلسالت املدبلجة يف القنوات الفضائية العربية "

. هتدف "عىل القيم لدى الشباب اجلامعي الفلسطيني

ىل الكشف عن أثر املسلسالت املدبلجة الدراسة إ

املعروضة يف القنوات الفضائية العربية عىل القيم لدى 

الشباب اجلامعي الفلسطيني ومعرفة مدى وعيهم 

عىل القيم وإدرا  مدى  ،بخطورة هذه املسلسالت

قدرهتم عىل التمييز بني السلوكيات اإلجيابية والسلبية 

ضائية العربية. م وتعرض يف القنوات الفقد  التي تُ 

استخدم الباحث املنهج املسحي، واعتمد عىل 

نت االستبانة اإللكرتونية كأداة جلمع البيانات.  تكوَّ

عينة الدراسة من طلبة اجلامعات والكليات الفلسطينية 

ا اختيارها طبقً  جرى( مفردة. وقد 123والتي بلغت )

للعينة العشوائية الطبقية. وخلصت الدراسة إىل عدد 

مشاهدة املسلسالت املدبلجة  نتائج من أمهها: أنَّ من ال

هلا تأثري سلبي عىل العديد من القيم املختلفة وخاصة 

القيم الدينية والروحية، مثل: اضحياء، التقوى وااللتزام 

الديني، طاعة الوالدين وصلة الرحم، األمانة، اضحلم، 

الوفاء بالعهد، الصدق واألمانة، العطف، اإلحسان. 

ا تقدم سلوكيات سلبية تنعكس عىل املشاهدين كام أّنَّ 

)كتضييع الوقت، واإلعجاب بالنجوم، وإمهال 

الفرائض الدينية، واملبالغة يف حب املال، والتدخني، 

واخليانة، وعدم االهتامم بالدراسة، والعنف، 

العالقات  واإلرساف والتبذير، والكذب(، وأنَّ 

ا املسلسالت العاطفية من أبر  املوضوعات التي تتناوهل

املدبلجة، وحرصت العينة عىل متابعة مشاهد العنف 

ا عىل التعامل مع اآلخرين واالنتقام بام يؤثر سلبً 

أكثر القنوات الفضائية التي  عام، وأنَّ  بوجهواملجتمع 

تقدم املسلسالت املدبلجة ويشاهدها املبحوثون 

احتلت املرتبة األوىل يف املشاهدة  ،جاءت عىل التوايل

MBC4   يليهاCBC2 ثم  بانوراما دراما، يليهاMBC  .دراما

املشاهدين  نينسبة املبحوث وكشفت الدراسة أنَّ 

للمسلسالت املدبلجة عىل القنوات الفضائية قد بلغت 

 %، وأنَّ  22%،كام بلغت نسبة من ال يشاهدوّنا  78

مشاهدة املسلسالت املدبلجة جاءت يف وسط اهتامم 

أسباب عدم  سة أنَّ املبحوثني، وأوضحت الدرا

مشاهدة املبحوثني الذين أجابوا بعدم مشاهدة 
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 املسلسالت املدبلجة ترجع إىل عرضها سلوكيات وقياًم 

%،  37ومفاهيم ال تتفق مع الدين اإلسالمي بنسبة 

%،  32أهدافها خيالية ال تتفق مع الواقع بنسبة  وبأنَّ 

 %.12وعدم وجود وقت بنسبة 

بعنوان ( 2013)اخلالدي رشيد دراسة عبري  -7

. "اجتاهات املرأة الكويتية نحو املسلسالت الرتكية "

هتدف الدراسة إىل التعرف عىل اجتاهات املرأة الكويتية 

نحو الدراما الرتكية، وموقفها من املضامني االجتامعية 

والثقافية التي تطرحها ومدى تفاعل املرأة الكويتية مع 

. وقد اعتمدت هذا النوع من الدراما ودوافع املشاهدة

الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل، وكانت 

االستبانة هي األداة اخلاصة بجمع املعلومات من عينة 

( امرأة. وقد خلصت الدراسة إىل نتائج 200) بحجم

من أمهها: تقيض املرأة من ساعة إىل ساعتني ملشاهدة 

املسلسالت املدبلجة، مجال الطبيعة ووسامة املمثلني 

 الدوافع ملشاهدة املسلسالت الرتكية، يعد  من أبر  

الفراغ العاطفي هو العامل األول يف تأثر املرأة الكويتية 

 باملسلسالت الرتكية.

 (2012الصفار ) حسني دراسة عبداهلل -8

اجتاهات الطلبة اجلامعيني الكويتيني نحو  " بعنوان

 ."املسلسالت الدرامية املدبلجة يف القنوات العربية

سة إىل معرفة اجتاهات طلبة اجلامعة يف هتدف الدرا

الكويت نحو املسلسالت املدبلجة يف القنوات العربية، 

واإلشباعات املتحققة التي حتققها املشاهدة ودوافع 

 لدى طلبة املشاهدة وما هي القنوات األكثر تفضياًل 

اجلامعة ملشاهدة الدراما املدبلجة.  وقد اعتمدت 

ملسحي واستخدمت الدراسة عىل املنهج الوصفي ا

االستبانة كأداة جلمع املعلومات والبيانات. وطبقت 

( 600الدراسة عىل عينة عشوائية بسيطة بلغ حجمها )

طالب وطالبة من جامعة الكويت وجامعة اخلليج 

االقتصار عىل  وجرىللعلوم والتكنولوجيا اخلاصة، 

لتحقيق العدل  ؛قسمي الرتبية واإلعالم يف اجلامعتني

يف العينة. وقد خلصت الدراسة إىل مجلة من والتوا ن 

مستوى املشاهدة لدى اإلناث  نَّ أالنتائج ومن أمهها: 

عىل من الذكور، تقدم اإلناث عىل الذكور يف أغلب أ

 :مثل ،شباعات املتحققة من املشاهدةإلمتوسطات ا

إشباع املعرفة واملتعة واإلثارة، واإلشباعات االجتامعية 

ظهر ميل  يف حنيوالرتفيهية،  والوجدانية واجلاملية

الذكور لتحقيق إشباع اهلروب من الواقع. وجود 

فروقات يف مستوى املشاهدة أكثر لصالح طلبة اجلامعة 

اخلاصة من اجلامعة اضحكومية، وجود فروقات أكثر 

كام ظهرت الفروقات  ،لدوافع املشاهدة لدى اإلناث

ا يف الدوافع لصالح فئات الدخل األقل. أيًض 

اهات نحو الدراما املدبلجة أكثر إجيابية لدى االجت

 ،لقنوات الفضائية األكثر مشاهدةلدى ااإلناث، 

( مواقع متقدمة األوىل MBCحققت قناة األم يب يس )

حققت قناة أبو ظبي  يف حنيوالثانية واخلامسة، 

(AbuDabi( املركز الثالث، وقناة الراي )ALRAY )
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قناة الكويت اضحكومية  الكويتية املركز الرابع، فيام جاء

(KUAWAIT .املركز العارش واألخري ) 

 بعنوان (2011املناصري )حممد دراسة أرشف  -9

اجتاهات طلبة اجلامعات األردنية نحو الدراما  "

إىل التعرف  الدراسة هتدف ."MBC1التلفزيونية يف قناة 

عىل اجتاهات طلبة اجلامعات األردنية نحو الدراما 

(، ومدى تفاعلهم معها، MBC1ة )التلفزيونية يف قنا

( يف تشكيل MBC1وكذلك التعرف عىل دور قناة )

اجتاهاهتم والعوامل املحددة لتكوين هذا االجتاه 

واجتاهاهتم الفعلية نحو الدراما التلفزيونية التي 

ا إىل التعرف عىل مدى تعرضها القناة. وهتدف أيًض 

عزى وجود فروق ذات داللة يف إجابات الطلبة تُ 

عوامل الديموغرافية. اقترصت الدراسة عىل آراء لل

عينة من الطلبة اجلامعيني بمرحلة البكالوريوس يف 

جامعتي األردنية )حكومية( وجامعة )خاصة( البرتاء 

( طالب وطالبة، وقد استخدم الباحث 445بعدد )

املنهج الوصفي يف الدراسة واعتمد عىل االستبانة كأداة 

الدراسة إىل عدد من جلمع البيانات. وقد خلصت 

ومن أمهها: وجود اختالفات يف اجتاهات  ،النتائج

الطلبة اجلامعيني باختالف طريقة عرض الدراما 

التلفزيونية التي تقدمها القناة واختالف طبيعة املادة 

املعروضة فيها. وجود تأثري للموضوعات والقضايا 

التي تعاجلها الدراما التلفزيونية املعروضة يف تشكيل 

جتاهات العينة. وجود عالقة بني العوامل املحددة ا

لتشكيل اجتاهات عينة البحث واجتاهاهتم الفعلية نحو 

 (. MBC1الدراما التلفزيونية التي تعرضها قناة )

( 2010دراسة حممد معوض إبراهيم )  -10

العالقة بني كثافة التعرض للدراما األجنبية  "بعنوان 

ى االغرتاب لدى يف القنوات الفضائية وارتفاع مستو

هتدف هذه . "عينة من الشباب اجلامعي املرصي

الدراسة إىل التعرف عىل العالقة املبينة يف عنوان 

الدراسة. استخدم الباحث املنهج املسحي عىل عينة من 

الشباب اجلامعي يف جامعتي كفر الشيخ والدلتا للعلوم 

والتكنولوجيا يف مدينة املنصورة. واختار الباحث عينة 

( طالب وطالبة 400وائية بسيطة تتكون من )عش

ا.  واستخدم عامً  21-18والذين ترتاوح أعامرهم بني 

 إضافةالباحث االستبانة كأداة جلمع بيانات الدراسة 

من قبل  اعدادهإ جرىإىل مقايس االغرتاب والذي 

: وجود عالقة اآلتيةالباحث. وأثبتت الدراسة النتائج 

بني حجم التعرض طردية إجيابية متوسطة دالة 

واغرتاب الشباب اجلامعي  ،للقنوات الفضائية

املرصي، وجود عالقة طردية متوسطة دالة بني كثافة 

التعرض للقنوات الفضائية واغرتاب الشباب اجلامعي 

 املرصي. 

 بعنوان (2009الغليالت )رجا دراسة سامر   -11

استخدامات طلبة اجلامعات األردنية للقنوات  "

هتدف الدراسة إىل  ."اعات املتحققة الفضائية واإلشب

التعرف عىل العادات االتصالية متمثلة بعادات 
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مشاهدة القنوات الفضائية من قبل طلبة اجلامعات 

شباعات والدوافع املتحققة إلاألردنية، والتعرف عىل ا

منها. وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل، 

انات. وقد واعتمد عىل االستبانة كأداة جلمع البي

اختريت عينة البحث بالطريقة اضحصصية العمدية 

وطالبة من اجلامعات اضحكومية  ا( طالبً 480وبحجم )

 أغلب نَّ أهم نتائج هذه الدراسة: أواخلاصة. ومن 

أكثر القنوات  الطلبة يشاهدون القنوات الفضائية، وأنَّ 

العربية املفضلة لدى العينة هي قنوات األفالم، وتأيت 

( يف املراتب األوىل يف درجات املشاهدة. MBCقنوات )

درجات اإلشباع لدى عينة  وأوضحت النتائج أنَّ 

البحث كانت إجيابية وذات عالقة باملؤثرات النفسية، 

دوافع العينة كانت  وأقلها القضايا االقتصادية. كام أنَّ 

إجيابية وأعالها دوافع التسلية وأقلها الدوافع 

 االقتصادية.

 (2009رمحن حممد الشامي )دراسة عبدال -12

تعرض الشباب اجلامعي اليمني  " بعنوان

هتدف  ."للمسلسالت املدبلجة واآلثار املحتملة لذلك

الدراسة إىل التعرف عىل مدى تعرض الشباب 

اجلامعي اليمني للمسلسالت املدبلجة من عدمه، 

عىل وآرائهم فيها واجتاهاهتم حوهلا واآلثار املرتتبة 

سلسالت. وقد استخدم الباحث تعرضهم هلذه امل

( 250املنهج املسحي عىل عينة عشوائية طبقية قوامها )

 ،وطالبات أك ر اجلامعات اليمنية طالبمفردة من 

وهي ) جامعة صنعاء، وعدن، وتعز، واضحديدة(، وقد 

استخدم الباحث االستبانة كأداة جلمع بيانات 

ومعلومات الدراسة، وخلصت الدراسة إىل عدد من 

 املنتظم غري التعرض نسبة من أمهها: ارتفاع ،ائجالنت

 عىل املدبلجة واملسلسالت الفضائية القنوات لكل من

 دوافع أهم اأمَّ  ،"اإلناث" بني السيامسواء،  حد  

 حتقيق :من كل   يف متثلت فقد املسلسالت هلذه التعرض

 ومتابعة ممثالهتا اجلميالت، ومشاهدة والرتفيه، التسلية

 وأبدى الشباب، غريزة تشبع التي اطفيةالع املشاهد

 أنَّ  اتضح كام إ اءها، سلبية اجتاهات املبحوثني أغلب

 السلوكية :التأثريات بعض هلذه املسلسالت

 اإلشباعات عن فضاًل  اليمني، الشباب عىل والوجدانية

 ارتباطية عالقة كام وجدت .مشاهدهتا من هلم املتحققة

 املبحوثني عرضت من كل   بني إحصائية داللة ذات

وتعرضهم  ناحية، من وكثافته الفضائية للقنوات

 .أخرى ناحية من املدبلجة للمسلسالت

 " بعنوان (2008اضحسن )ربحي دراسة نديم  -13

اجتاهات طلبة اجلامعة األردنية نحو املحطات الفضائية 

هتدف الدراسة إىل التعرف عىل اجتاهات  ."العربية

طات الفضائية العربية، طلبة اجلامعة األردنية نحو املح

والعادات االتصالية وأنامط املشاهدة، وحجم 

تعرضهم هلذه املحطات. وقد استخدم الباحث املنهج 

 .الوصفي التحلييل واعتمد عىل االستبانة كأداة البحث

والطالبات يف مخس  الطالبعينة الدراسة مكونة من و
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جامعات، متثل مجيع األقاليم يف األردن، وهي جامعة 

اجلامعة اهلاشمية )حكومية(، وريمو  )حكومية(، ال

 البرتاءجامعة وجامعة اضحسني بن طالل )حكومية(، و

 جرىجامعة جرش )خاصة(. وقد و)خاصة(، 

اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة وكان حجم 

وطالبة. وقد خلصت الدراسة إىل  ا( طالبً 650العينة )

( األكثر MBC1ومنها: جاءت حمطة ) ،عدد من النتائج

مشاهدة من قبل الطلبة بني مجيع املحطات العربية، 

يف (، LBCاجلزيرة اإلخبارية، )و(، روتانا، MBC2تليها )

جاءت الفضائية األردنية يف املرتبة التاسعة.  حني

جاءت الفضائية املرصية من ضمن املحطات العربية 

األدن  مشاهدة من قبل الطلبة. جاءت نوع حمطات 

 ،ال رامج الدرامية )املسلسالت واألفالم(الدراما، و

-8فرتة السهرة من )و من قبل الطلبة. األكثر تفضياًل 

اهلدف األبر  للطلبة وهي األكثر مشاهدة.  ،مساء( 11

 من املشاهدة هو الرتفيه والتسلية ثم قتل الفراغ وامللل.

 بعنوان (2007السهيل )فهيد دراسة سعود  -14

وطالباهتا للمواد تعرض طالب جامعة امللك سعود "

. "التلفزيونية األمريكية يف القنوات الفضائية العربية

العينة  هتدف الدراسة إىل التعرف عىل مدى متابعة

للمواد التلفزيونية األمريكية عىل القنوات التلفزيونية 

 ،شباعاتإلالفضائية من منظور االستخدامات وا

سة واعتمد الباحث املنهج املسحي، واختار عينة الدرا

ا ألسلوب العينة العشوائية العنقودية. وكانت وفقً 

استخدام  وجرى( مفردة. 507العينة تتكون من )

االستبانة كأداة جلمع بيانات ومعلومات الدراسة. وقد 

 ومن أمهها: أنَّ  ،خلصت الدراسة إىل عدد من النتائج

 لدى عينة الدراسة، وقد الدراما هي أكثر املواد تفضياًل 

ت اخلليجية يف املقدمة يليها األفالم جاءت املسلسال

الطالبات يتفوقن عىل الطالب يف مشاهدة  األجنبية. أنَّ 

( هي MBC2قناة ) أنَّ واألفالم واملسلسالت الدرامية. 

القناة املفضلة ملشاهدة املواد التلفزيونية األمريكية يليها 

االسرتخاء والرتفيه  قناة ديب. أظهرت الدراسة أنَّ 

أهم دوافع  من لفراغ )دوافع طقوسية(غل وقت اوُش 

الشعور باملتعة  املشاهدة لدى العينة. كام أظهرت أنَّ 

شباعات يليها التمكن من بعض إلكانت يف صدارة ا

 املوضوعات وفهم املجتمع األمريكي.

 (2007دراسة عالء حممد عبداملعطي ) -15

استخدام الشباب املرصي للقنوات الفضائية  " بعنوان

هتدف هذه  ."مية واإلشباعات املتحققةالعربية الدرا

الدراسة إىل التعرف عىل دوافع استخدام الشباب 

اجلامعي للقنوات الفضائية العربية الدرامية، وأنامط 

التعرض، وكذلك التعرف عىل أهم القنوات الدرامية 

التي يشاهدها الشباب، والتعرف عىل نوعية 

لدراسة شباعات املتحققة من املشاهدة. كام هتدف اإلا

إىل التعرف عىل آراء الشباب حول مدى حتقيق هذه 

 ؛القنوات ألهدافها املنشودة ومقرتحات الشباب

لتحقيق تلك القنوات ألهدافها. استخدم الباحث 
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منهج املسح لعينة من الشباب اجلامعي بجامعة 

( مفردة ممن ترتاوح أعامرهم 350املنصورة قوامها )

 االستبانة كأداة ا. وقد اعتمد عىلعامً  21-17بني 

جلمع بيانات الدراسة. وقد خلصت الدراسة إىل عدد 

من النتائج من أبر ها: بلغت نسبة الذين يشاهدون 

%، ونسبة 62.3عام  بوجهالقنوات الفضائية العربية 

%. 47.4الذين يشاهدون القنوات العربية الدرامية 

ا عدل مشاهدة العينة للقنوات العربية الفضائية م أمَّ

بالرتتيب األول  األوضاعاعة فقد جاءت حسب سبال

ثم من ساعتني إىل أقل من ثالث  ،%52.3بنسبة 

فرتة  ألوقات املفضلة فإنَّ اا مَّ أ%. 14.9ساعات بنسبة 

جاء القرن الكريم و ثم فرتة السهرة. املساء تأيت أواًل 

وال رامج الدينية يف الرتتيب األول بني أفضل ال رامج 

ا، يليها األفالم الت العربية ثانيً ثم األفالم واملسلس

واملسلسالت األجنبية. وجاءت قناة روتانا سينام يف 

الرتتيب األول تليها قناة األفالم يف ترتيب القنوات 

الدرامية التي تشاهدها العينة. وجاء نمط املشاهدة 

للقنوات الدرامية مع األرسة يف الرتتيب األول بنسبة 

%. وبلغت 22.6بنسبة  % ثم املشاهدة املنفردة54.9

القنوات الدرامية حققت  نَّ أنسبة الذين يوافقون عىل 

%، يف حني نسبة الذين ال يوافقون 56.6أهدافها 

%. أثبتت نتائج الدراسة عىل وجود عالقة بني 43.4

 املشاهدة الدرامية وإمجايل الدوافع النفعية والطقوسية.

تأثري " بعنوان (2006دراسة حممد غريب ) -16

ل الدرامية بالقنوات الفضائية العربية يف قيم األعام

هتدف الدراسة إىل التعرف عىل . "الشباب املرصي

مدى مشاهدة الشباب لألعامل الدرامية من خالل 

القنوات الفضائية العربية، دوافع املشاهدة. وكذلك 

رصد وتفسري القيم االجتامعية اإلجيابية والسلبية التي 

عامل الدرامية. واعتمد يكتسبها الشباب من خالل األ

الباحث منهج املسح عىل عينة عشوائية من شباب 

. واستخدم اوإناثً  ا( ذكورً 200حمافظة القاهرة بحجم )

وقد خلصت الدراسة  االستبانة كأداة جلمع البيانات.

من أمهها: احتلت املسلسالت  ،إىل عدد من النتائج

ة العربية قائمة ال رامج املفضلة بالقنوات الفضائي

جاءت القناة املرصية األوىل يف مقدمة والعربية، 

 القنوات الفضائية املفضلة.  

 الدراسات األجنبية باللغة اإلنجليزية:

وآخرون  Arshad Ali  دراسة أرشد عيل  -1

تأثري الدراما اهلندية عىل اللغة "( بعنوان 2015)

هتدف الدراسة للتعرف  ."وطريقة اللبس لدى النساء

ما اهلندية عىل املشاهدين من النساء، من عىل تأثري الدرا

اللغة وطريقة اللبس واأل ياء يف قرية وحيث الثقافة، 

(Sehowal يف باكستان. وهي دراسة مسحية عىل عينة )

( امرأة من خمتلف األعامر بني 100عنقودية من )

( من القرية. استخدم الباحث االستبانة 16-20)

من  ة إىل عدد  كأداة جلمع البيانات. وخلصت الدراس

اإلعالم اهلندي حياول غرس  من أمهها: أنَّ  ،النتائج
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الثقافة اهلندية لدى املجتمع الباكستاين، فالنساء يف 

 ،القرى لدهيم إعجاب وتقدير لطريقة اللبس اهلندية

ويستخدمون كلامت هندية بقصد وبغري قصد يف 

حياهتم اليومية، وهي كلامت أخذوها من الدراما 

ولكن هنا  تغري بسيط يف نمط  ة؛أساسي جةبدراهلندية 

 التفاعل مع ما يعرض.

 وآخرون Shahbaz Aslam دراسة شاهبا  أسالم -2

التأثري االجتامعي األخالقي للدراما "( بعنوان 2015)

الرتكية عىل املرأة املتعلمة يف مدينة كوجرانواال يف 

. هتدف هذه الدراسة املسحية للتعرف عىل "باكستان

 عينة عىل الرتكية للدراما األخالقي –جتامعيالتأثري اال

. الباكستانية كوجرانواال مدينة يف العامالت النساء من

( مفردة، 100نت العينة العشوائية من )تكوَّ  وقد

( مفردة من مخس مناطق يف 20اختيار ) جرىبحيث 

ستخدمت االستبانة كأداة جلمع بيانات املدينة. وقد اُ 

ذه الدراسة إىل عدد ومعلومات الدراسة. خلصت ه

نه برغم الدراما الرتكية هي من النتائج من أمهها: أَّ 

 املصدر الشعبي للرتفيه يف أوساط فئة النساء، فإنَّ 

مقاومة كبرية لكثري من القيم الدراسة أظهرت أنَّ هنا  

واملضامني والتي ال تتفق مع أطر الثقافة العامة وتعاليم 

 الدين اإلسالمي.

بعنوان  Anjum Zia (2014)دراسة أنجم  اي  -3

 ."تأثري الدراما التلفزيونية الباكستانية عىل الشباب "

هتدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل عادات املشاهدة 

للدراما الباكستانية يف فئة الشباب اجلامعي يف مدينة 

الهور يف باكستان، ودوافع املشاهدة. كام حتاول 

عىل هذه الفئة. التعرف عىل آثار الدراما الباكستانية 

وهي دراسة مسحية، استخدم فيها الباحث املقابلة 

املقننة كأداة جلمع املعلومات من عينة البحث التي 

( من عدة جامعات يف باكستان. وقد 100بلغت )

الدراما  : أنَّ اآلتيةخلصت الدراسة إىل النتائج 

الباكستانية حتاول غرس ثقافة أجنبية ومعايري خمتلفة 

مما يسهم يف إحداث تغيري لدى الشباب  ،عن املجتمع

الدراما الباكستانية وإىل درجة  عىل املدى البعيد. كام أنَّ 

 حمدودة خميبة آلمال الشباب. 

بعنوان  Xuan Li (2015)دراسة إكسون يل   -4

االتصال بني الثقافات: املسلسالت التلفزيونية "

هتدف الدراسة إىل التعرف  ."األمريكية يف الصني

نحو املسلسالت  ،اهات املشاهدين الصينينيعىل اجت

األمريكية، ومدى تأثريها الثقايف عليهم. وهي 

دراسة أخذت الطابع االستقصائي، واستخدمت 

لكرتونية ع ر الشبكة العنكبوتية إلالباحثة االستبانة ا

كأداة جلمع البيانات من عينة البحث التي كانت 

( مفردة بأعامر خمتلفة. وخلصت 75بحجم )

 دراسة إىل عدد من النتائج ومن أمهها: أنَّ ال

املسلسالت األمريكية من ال رامج التي حتظ  

من  نَّ أبإعجاب فئة البالغني، وتؤثر يف حياهتم. كام 

دوافع املشاهدة هلذه املسلسالت لدى العينة تعلم 
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اللغة اإلنجليزية، وثقافة املجتمعات األخرى، 

 والسعي نحو تطوير حياهتم اليومية.

وآخرون  ،Darrin Brownراسة دارين براون د  -5

استهال  دراما اجلريمة  " بعنوان (2012)

 ."مدخل االستخدامات واإلشباعات :التلفزيونية

إىل حتليل اجلمهور ومشاهدته لدراما  هتدف الدراسة

اجلريمة والتعرف عىل دوافع األفراد ملشاهدة هذا النوع 

لعينة املرحية من الدراما. اختار الباحث عينة بأسلوب ا

وكانت االستبانة  ،( مفردة88وهي مكونة من )

لكرتونية هي أداة الدراسة جلمع البيانات. إلا

 وخلصت الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها: أنَّ 

الفضول العام هو السبب الرئيس يف مشاهدة األفراد 

 لدراما اجلريمة.

 

 التعليق عىل الدراسات

جابة ألمهية موضوع تأيت الدراسات السابقة است

الدراما التلفزيونية وعالقتها باملجتمع، وما حتدثه من 

 جادة تأثري عىل املشاهدين بكافة رشائحهم، وحماولة

لفهم أثر ظاهرة التدفق الدرامي بتنوع مضامينه 

موضوع الدراما  وبام أنَّ وأشكاله عىل ثقافة املجتمع. 

فإنَّ  مهاًم ا موضوعً د  عىل املجتمع يع اهتاتأثريو

مل تقترص عىل قومية معينة أو الدراسات يف هذا اضحقل 

هذا  . فمن تنوع الدراسات السابقة نلمح أنَّ حمددحميط 

املوضوع شغل الباحثني يف عدة أماكن وأقطار يف 

الدراما الوافدة  العامل. ومن املمكن مالحظة أنَّ 

والغريبة عن ثقافة املجتمع وعاداته وقيمه، كان هلا 

 دراسة املرصي ن الدراسات فمثاًل حظ أوفر م

 ،(2012(، والصفار )2013(، اخلالدي )2013)

تناولت الدراما املدبلجة وأثرها عىل املجتمع املحيل 

 Ali)الفلسطيني، الكويتي(. يف حني كانت دراسة 

Hassan ( تتناول تأثري الدراما اهلندية 2015وآخرون )

 Shahbaz Aslam عىل املجتمع الباكستاين. ويف دراسة 

( سع  الباحث لدراسة التأثري االجتامعي 2015)

 واألخالقي للدراما الرتكية عىل إحدى مدن باكستان.

تناولت تأثري  ،Xuan Li (2014)دراسة  كام أنَّ 

املسلسالت األمريكية عىل املجتمع الصيني. وكان 

عام والطلبة يف اجلامعة  بوجهنصيب رشحية الشباب 

عزى هذا ألمهية للدراسة، وقد يُ وفر يف التناول كعينة أ

 لكوّنا دور فاعل ومهم يف املجتمع االشباب كرشحية هل

ا لوسائل اإلعالم. وتأيت هذه تعرًض  الرشائحأكثر 

الدراسة كامتداد للدراسات السابقة يف موضوع 

الدراما وعالقتها بالشباب وإن اختلفت يف عينتها 

املختارة )طلبة وطالبات جامعة امللك سعود 

لرياض(. وهذه الدراسة تتشابه مع دراسة اضحميد با

(، وهي رسالة ماجستري اهتمت بدراسة 2013)

استخدام طالب وطالبات اجلامعات السعودية 

شباعات املتحققة، من ناحية إلنرتنت واإلللدراما ع ر ا

ولكنها  ؛شباعاتإلتوظيف مدخل االستخدامات وا

يف حني ختتلف يف تركيزها عىل الدراما التلفزيونية 
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نرتنت. إلركزت اضحميد يف رسالتها عىل الدراما ع ر ا

، أفادت الدراسات السابقة الباحث يف جوانب إمجااًل 

عدة تتعلق بصياغة التساؤالت وبناء منهجية الدراسة. 

 وامتدت الفائدة إىل تصميم االستبانة وبناء فقراهتا.

 

 منهجية الدراسة وإجراءاهتا

الدراسات الوصفية تنتمي هذه الدراسة إىل حقل 

كام توجد يف  ،و الظاهرةأالتي تعتمد عىل دراسة الواقع 

ا وتع ر عنها تعبريً  ،اا دقيقً الواقع وهتتم بوصفها وصفً 

: 1997ا )عبيدات وآخرون،ا كميً ا أو تعبريً كيفيً 

 بوصفه ،واستخدم الباحث املنهج املسحي (.219

املنهج العلمي الذي يتناسب مع طبيعة الدراسة 

افها وتساؤالهتا. وأسلوب الدراسات املسحية وأهد

ا رواًج  "يف جمال اإلعالم، كام يشري حممد اضحيزان، يلق  

ا يف البحوث التي هتدف إىل التعرف عىل واسعً 

توظيفه يف مجع معلومات قيمة  جرىاجلمهور، حيث 

  (.91: 2010)اضحيزان،  "تصف املجتمعات الكبرية

 

 جمتمع الدراسة

وطالبات  طالبراسة من مجيع يتكون جمتمع الد

يف مدينة الرياض يف اململكة  جامعة امللك سعود

( طالبة 61151)يبلغ عددهم . والعربية والسعودية

التي  ،صدارات اإلحصائيةإلا آلخر اوطالبة وفقً 

 الدرايسأصدرهتا جامعة امللك سعود يف العام 

ويأيت اختيار جامعة امللك   .(1)(ـه1435-ـه1434)

 :اآلتيةباب سعود لألس

ا اجلامعة األم كام يطلق عليها، كوّنا أك ر أّنَّ  -1

اجلامعات يف اململكة العربية السعودية وحتتل مكانة 

 متميزة يف مسرية التعليم يف السعودية.

صات احتواءها عىل عدد كبري من التخصَّ   -2

 املتنوعة واملختلفة.

احتواءها عىل منظومة متنوعة وخمتلفة من  -3

ف مناطق ومدن اململكة العربية الدارسني من خمتل

 السعودية.

لوصول إىل بيانات العينة وإمكانية اسهولة   -4

 جراء الدراسة بحكم عمل الباحث يف اجلامعة.إ

 

 عينة الدراسة

اعتمد الباحث يف اختيار عينة الدراسة عىل أسلوب 

، وهو Snowball Samplingالعينة الثلجية أو املتكاثرة 

ا يف اضحاالت التي أسلوب صالح وسليم إجرائيً 

تستهدف إجراء الدراسة عىل فئة واحدة كفئة الطالب 

 (. وجرى142: 2004يف جامعة واحدة )عبد اضحميد،

تو يع رابط االستبانة اإللكرتونية عىل جمموعات 

ا للتقسيم وفقً  ،عشوائية من طالب كليات اجلامعة

م الكليات إىل قس  املعتمد من قبل اجلامعة والذي يُ 

طلب وقد جرى النسانية، وعلمية وصحية. كليات إ

                                                 
  امللخص اإلحصائي من إصدار جامعة امللك سعود. (1)

https://statinfo.ksu.edu.sa/sites/statinfo.ksu.edu.sa/files/imc
e_images/statisticalsummary.pdf 
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. وقد بلغت نفسها تو يعها عىل  مالئهم يف الكليةب

 عىل ( مفردة، وهو رقم يزيد قلياًل 391عينة الدراسة )

حجم العينة املطلوبة ملجتمع الدراسة )جامعة امللك 

( مفردة، والذي يتكون 61151املكون من ) ،سعود(

طريقة حساب حجم ل ،اا وفقً ( مفردة تقريبً 382من )

العينة بتطبيق معادلة ستيفن ثامبسون ومعادلة 

 وروبريت ماسون.

 

 أداة مجع بيانات الدراسة

استخدام االستبانة اإللكرتونية كأداة جلمع  جرى

بيانات الدراسة. ومن أهم مميزات االستبانة 

لكرتونية سهولة ورسعة تعبئة االستبانة يف هذا إلا

أجهزة اهلواتف الذكية الزمن الذي يمتا  بانتشار 

الباحث هذه  ووسائل التواصل االجتامعي. وقد أعدَّ 

وذلك  ،االستبانة لتالئم موضوع وتساؤالت الدراسة

بعد االطالع عىل الدراسات السابقة واألدبيات 

نشاء رابط للوصول إ وجرى ،املتعلقة بمشكلة البحث

 رساله ألفراد العينة. إلالستبانة و

 

 صدق أداة الدراسة

من أجل التأكد من صدق أداة الدراسة ووضوح  

 فقراهتا ومفرداهتا قام الباحث باإلجراءات اآلتية:

 :الدراسة ألداة الظاهري الصدق (أ 

 قام الباحث بعرض أداة الدراسة بعد االنتهاء من   

عىل جمموعة من املحكمني  إعدادها وتصميمها

للتأكد من صحة عباراهتا ( 1) املتخصصني يف املجال

وبناءها، ومدى مالئمة العبارات واتصاهلا باملوضوع. 

وبعد االطالع عىل مالحظات ومقرتحات األساتذة 

املحكمني واألخذ هبا، قام الباحث بالتعديل واضحذف 

 بناء األداة يف صورهتا النهائية. جرىواإلضافة حت  

    :الدراسة ألدايت الداخيل االتساق صدق( ب 

ظاهري ألداة الدراسة بعد التأكد من الصدق ال  

ا عىل عينة استطالعية، قام الباحث بتطبيقها ميدانيً 

وبعد جتميع االستبانات قام الباحث باستخدام برنامج 

 Statistical Packageاضحزم اإلحصائية للعلوم االجتامعية 

For Social Sciences (SPSS) ، َّقام باستخدام  ومن ثم

 ،"Pearson Correlation"معامل االرتباط بريسون

ضحساب معامل االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات 

االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه 

 كام يوضحها اجلدول أدناه:، الفقرة، وجاءت النتائج

 

 

 

 

                                                 
املحكمون هم: األستاذ الدكتور نايف بن ثنيان آل سعود، األستاذ الدكتور عثامن   (1)

حممد العريب، الدكتور فهد اخلرجيي، الدكتور حسن منصور، الدكتور حممد 

 بكري. وهم من أعضاء هيئة التدريس بقسم اإلعالم يف جامعة امللك سعود.
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 ي إليه للمحور الذي تنتم الكلية بالدرجة لفقرات حماور االستبانة بريسون ارتباط يوضح معامالت   . (1جدول رقم )

 شباعات املتحققة من مشاهدة الدراما التلفزيونيةإلا األسباب والدوافع التي جتعلك تشاهد الدراما التلفزيونية

 رقم العبارة
معامل 

 االرتباط
 رقم العبارة

معامل 

 االرتباط
 رقم العبارة

معامل 

 االرتباط
 رقم العبارة

معامل 

 االرتباط

1 0,519** 11 0,692** 1 0,544** 11 0,972** 

2 0,496** 12 0,486** 2 0,590** 12 0,772** 

3 0,442** 13 0,661** 3 0,608** 13 0,743** 

4 0,612** 14 0,679** 4 0,646** 14 0,706** 

5 0,569** 15 0,720** 5 0,706** 15 0,762** 

6 0,565** 16 0,599** 6 0,645** 16 0,632** 

7 0,606** 17 0,417** 7 0,584** 17 0,708** 

 8 0,528** 18 0,584** 8 0,611** 18 0,721** 

9 0,504** 19 0,598**  9 0,614**   

10 0,529** 20 0,641** 10 0,789**   

 

فقرات حماور االستبانة  ارتباط معامل قيم اجلدول أعاله أنَّ  يبني

 ودالة موجبة الذي تنتمي إليه ،الكلية للمحور بالدرجة

 ( جلميع فقرات حماور0.01داللة ) وىمست عند اإحصائيً 

 الدراسة.

 

 ثبات أداة الدراسة:

لقياس مدى ثبات أداة الدراسة استخدم الباحث 

(  للتأكد Cronbach's Alpha (α)) ،)معادلة ألفا كرونباخ(

ة، كام هو مبني باجلدول  ــــمن ثبات أداة الدراس

 اآليت:

 

 

 

 اس ثباتلقي يوضح معامل ألفا كرنباخ. (2جدول رقم )

 .األنامط القيادية

 املحاور
عدد 

 العبارات

ثبات 

 املحور

األسباب والدوافع التي جتعلك تشاهد 

 الدراما التلفزيونية
20 0.90 

شباعات املتحققة من مشاهدة إلا

 الدراما التلفزيونية
18 0.93 

 0.95 38 الثبات العام          
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اور معامل الثبات ملح يتضح من اجلدول أعاله أنَّ 

بينام بلغ معامل  ،(0.93و 0.90الدراسة تراوح بني )

أداة الدراسة  وهذا يدل عىل أنَّ  ،(0.95الثبات العام )

تتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتامد عليها يف 

 التطبيق امليداين للدراسة.
 

 أساليب املعاجلة اإلحصائية:

 جرىلتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات التي 

استخدام العديد من األساليب  جرىميعها، فقد جت

اإلحصائية املناسبة باستخدام اضحزم اإلحصائية للعلوم 

التي  ،Statistical Package For Social Sciencesاالجتامعية 

ترميز جرى وبعد أن  (.SPSSا بالرمز )يرمز هلا اختصارً 

وإدخال البيانات إىل اضحاسب اآليل، ولتحديد طول 

 جرى ،مقياس اخلاميس )اضحدود الدنيا والعليا(خاليا لل

(، ثم تقسيمه عىل عدد خاليا 4=1-5حساب املدى )

أي  ،املقياس للحصول عىل طول اخللية الصحيح

إضافة هذه القيمة إىل  جرىبعد ذلك  ،(0.80= 4/5)

أقل قيمة يف املقياس )أو بداية املقياس وهي الواحد 

هلذه اخللية،  األعىل وذلك لتحديد اضحد   ،الصحيح(

 كام يأيت: ،وهكذا أصبح طول اخلاليا

وافق بشدة( نحو أيمثل )ال  1.80إىل  1من  

 كل عبارة.

وافق( أيمثل )ال  2.60وحت   1.81من  

 نحو كل عبارة.

 ،ما( يمثل )إىل حد   3.40وحت   2.61من  

 نحو كل عبارة.

 ،يمثل )أوافق( 4.20وحت   3.41من  

 نحو كل عبارة.

يمثل )أوافق  5.00وحت   4.21من  

 نحو كل عبارة. ،بشدة(

 :اآلتيةحساب اإلحصائية  جرىوبعد ذلك 

 لقياس Alpha Cranbach كرونباخ ألفا معامل -1

 .الثبات

 االتساق صدق لقياس بريسون ارتباط معامل -2

 .الداخيل

 اضحسايب، واملتوسط املئوية والنسبة التكرارات -3

 .وحماورها سةأداة الدرا عىل بنود األفراد استجابات ملعرفة

 لصالح العبارات لرتتيب املعياري االنحراف -4

 .اضحسابية املتوسطات عند تساوي تشتتا األقل

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 : سامت وخصائص أفراد عينة الدراسة:أواًل 

 

 .توزيع أفراد الدراسة حسب اجلنس. (3جدول رقم )

  النسبة  التكرار 

 1,58 227 ذكر

 9,41 164 أنث 

 100,0 391  جموعامل

 

أفراد الدراسة من  أغلب يتبني من اجلدول أعاله أنَّ 

%( بينام بلغت 58.1وذلك بنسبة بلغت ) ،الذكور

 %(.41.9نسبة اإلناث )
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 .توزيع أفراد الدراسة حسب العمر. (4جدول رقم )

  النسبة  التكرار 

 9.7 38 سنة 20أقل من 

 4,63 248 سنة 25إىل أقل من  20من 

 4,26 103 ة فأكثرسن 25

 5,99 389  املجموع

 0,5 2  مل يبني

 100.0 391  املجموع

 

أفراد الدراسة  أغلب يتبني من اجلدول أعاله أنَّ 

وذلك  ،سنة 25إىل أقل من  20ترتاوح أعامرهم ما بني 

بينام بلغت نسبة الذين  ،%(63.4بنسبة بلغت )

أما الذين  ،%(26.4سنة فأكثر ) 25أعامرهم من 

 %(.9.7سنة فقد بلغت نسبتهم ) 20امرهم أقل من أع
 

 .توزيع أفراد الدراسة حسب احلالة االجتامعية. (5جدول رقم )

  النسبة  التكرار 

 4.17 68 متزوج

 6.82 323 غري متزوج

 100.0 391  املجموع

 

أفراد الدراسة  أغلب يتبني من اجلدول أعاله أنَّ 

%( بينام 82.6وذلك بنسبة بلغت ) ،غري متزوجني

 %(.17.4بلغت نسبة املتزوجني )

 توزيع أفراد الدراسة حسب الكلية. (6جدول رقم )

  النسبة  التكرار التخصص

  6.60 237 الكليات اإلنسانية 

 6.26 104 الكليات العلمية والصحية

 8.12 50 السنة التحضريية

 100  391 املجموع

 

لدراسة أفراد ا أغلب يتبني من اجلدول أعاله أنَّ 

%(، يف حني 60.6ينتمون للكليات اإلنسانية بنسبة )

األفراد الذين ينتمون للكليات العلمية والصحية  نَّ أ

%(. واألفراد من السنة 26.6جاءوا بنسبة )

 %(.12.8التحضريية بنسبة )

 

 توزيع أفراد الدراسة حسب املرحلة الدراسية. (7جدول رقم )

  النسبة  التكرار 

 1.80 313 ريوسمرحلة البكالو

 1.15 59 مرحلة املاجستري

 4.9 19 مرحلة الدكتوراه

 100.0 391  املجموع

 

أفراد الدراسة يف  أغلب يتبني من اجلدول أعاله أنَّ 

%( 80.1وذلك بنسبة بلغت ) ،مرحلة البكالوريوس
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 ،%(15.1بينام بلغت نسبة الذين يف مرحلة املاجستري )

ه فقد بلغت نسبتهم ا الذين يف مرحلة الدكتوراأمَّ 

(4.9.)% 
 

توزيع أفراد الدراسة حسب متوسط الدخل . (8جدول رقم )

 الشهري لألرسة

  النسبة  التكرار 

 5.21 84 آالف ريال يف الشهر 5000أقل من 

 10000آالف ريال إىل  5000من 

 آالف ريال   

86 0.22 

 15000آالف ريال إىل  10001من 

 ألف ريال

99 3.52 

 2.31 122 ألف ريال 15000أكثر من 

 100.0 391  املجموع

 

أفراد الدراسة  أغلب يتبني من اجلدول أعاله أنَّ 

ريال  15000من  أكثرمتوسط دخل أرسهم الشهري 

بينام بلغت نسبة الذين  ،%(31.2وذلك بنسبة بلغت )

 10001متوسط دخل أرسهم الشهري يرتاوح ما بني 

ة الذين وبلغت نسب ،%(25.3ريال ) 15000إىل 

 5000متوسط دخل أرسهم الشهري يرتاوح ما بني 

ا الذين متوسط دخل أمَّ  ،%(22.0ريال ) 10000إىل 

ريال فقد بلغت  5000أرسهم الشهري أقل من 

 %(.21.5نسبتهم )

ا: نتائج الدراسة من حيث استخدامات العينة ثانيً 

 للدراما التلفزيونية:

ا ا  تلفزيونية فإنَّ ملستوى مشاهدة العينة للدراما الأمَّ

أفراد  أغلب يبني أنَّ  ،(9اجلدول أدناه )جدول رقم 

وذلك  ،ا ما يشاهدون الدراما التلفزيونيةالدراسة أحيانً 

 ما بينام بلغت نسبة الذين دائاًم  ،%(49.1بنسبة بلغت )

وبلغت  ،%(27.9يشاهدون الدراما التلفزيونية )

 انادرً  نسبة الذين يشاهدون الدراما التلفزيونية

ا الذين ال يشاهدون الدراما التلفزيونية أمَّ  ،%(22.3)

  %(.0.8ا فقد بلغت نسبتهم )مطلقً 
 

توزيع أفراد الدراسة حسب مستوى . (9جدول رقم )

 مشاهدهتم للدراما التلفزيونية

  النسبة  التكرار 

 0.8 3 ال أشاهد مطلًقا

 3.22 87 أشاهد نادًرا

 1.49 192 أشاهد أحياًنا

 9.72 109 ئاًم أشاهد دا

 100.0 391  املجموع

 

ارتفاع مستوى املشاهد للدراما التلفزيونية من  إنَّ 

خالل اجلدول أعاله يتفق مع عدد من الدراسات 

التي أشارت إىل وجود نسبة كبرية من  ،السابقة

املبحوثني تتابع وتشاهد الدراما التلفزيونية دون حتديد 
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(، كدراسة خريس ا أو دائاًم مستوى املشاهدة )أحيانً 

( ودراسة سالمة 2015( ودراسة طلحة )2015)

(. وكذلك تتفق مع 2013( ودراسة املرصي )2014)

( التي أشارت إىل ارتفاع نسبة 2009دراسة الشامي )

ا تتفق مع ما أشار إليه التعرض الغري منتظم. كام أّنَّ 

املحطات  حيث أشار إىل أنَّ  ،(2008اضحسن ) 

  من قبل طلبة اجلامعة األردنية. ياًل الدرامية األكثر تفض

لوقت الذي تقضيه عينة الدراسة يف املشاهدة، اا أمَّ 

أفراد الدراسة يشاهدون  أغلب اجلدول أدناه يبني أنَّ  فإنَّ 

 ،الدراما التلفزيونية من ساعة إىل أقل من ثالثة ساعات

%( بينام بلغت نسبة الذين 57.0وذلك بنسبة بلغت )

 ،%(27.9لتلفزيونية أقل من ساعة )يشاهدون الدراما ا

ا الذين يشاهدون الدراما التلفزيونية ثالثة ساعات أمَّ 

 %(.15.1فأكثر فقد بلغت نسبتهم )

 

توزيع أفراد الدراسة حسب الوقت الذي . (10جدول رقم )

 يقضونه يف مشاهدة الدراما التلفزيونية

  النسبة  التكرار 

 9.27 109 أقل من ساعة

أقل من ثالث من ساعة إىل 

 ساعات

223 0.75 

 1.15  59 ثالث ساعات فأكثر

 100.0 391  املجموع

 ،(2013وتتفق هذه النتيجة مع دراسة اخلالدي ) 

معظم أفراد العينة تشاهد الدراما  لت إىل أنَّ التي توصَّ 

 ؛االتلفزيونية ما بني ساعتني وثالث ساعات يوميً 

دراسة اضحميد   عنا ضئياًل ولكن النتيجة ختتلف اختالفً 

معدل مشاهدة املسلسالت  ( التي تشري إىل أنَّ 2013)

ثم من  ،%(41.2التلفزيونية هو أقل من ساعة بنسبة )

 %(.40ساعة إىل ساعتني بنسبة )

 األوقات املفضلة للمشاهدة فإنَّ  خيص   فياما أمَّ 

أفراد  أغلب يبني أنَّ  ،(11دناه )جدول رقم أاجلدول 

اما التلفزيونية يف فرتة املساء الدراسة يشاهدون الدر

بلغت  يف حني%( 61.9وذلك بنسبة بلغت )، املتأخر

نسبة الذين يشاهدون الدراما التلفزيونية يف فرتة املساء 

الذين يشاهدون  وبلغت نسبة ،%(28.9املبكر )

ا أمَّ  ،%(4.9الصباحية )الدراما التلفزيونية يف الفرتة 

ة يف فرتة الظهرية الذين يشاهدون الدراما التلفزيوني

 %(. 4.3فقد بلغت نسبتهم )

 

توزيع أفراد الدراسة حسب األوقات . (11جدول رقم )

 املفضلة ملشاهدة الدراما التلفزيونية

  النسبة  التكرار 

 4.9 19 الفرتة الصباحية

 4.3 17 فرتة الظهرية

 9.28 113 املساء املبكر

 9.61 242 املساء املتأخر

 100.0 391  املجموع
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( ودراسة 2015تتفق النتيجة مع دراسة خريس ) 

 حيث أشارت هذه الدراسات إىل أنَّ  ،(2014سالمة )

أعىل نسبة مشاهدة للدراما التلفزيونية ترتكز يف فرتيت 

 املساء والسهرة.

 طالبا نوعية الدراما التلفزيونية التي يشاهدها أمَّ 

ول ه يتبني من اجلدفإنَّ  وطالبات جامعة امللك سعود

أفراد الدراسة  أغلب أنَّ  ،(12أدناه )جدول رقم 

وذلك بنسبة بلغت  ،يشاهدون الدراما البوليسية

بلغت نسبة الذين يشاهدون  يف حني%( 29.2)

%( وبلغت نسبة الذين 28.9الدراما الواقعية اجلادة )

وبلغت  ،%(17.1يشاهدون الدراما الكوميدية  )

 ،%(12.3ية )نسبة الذين يشاهدون الدراما االجتامع

وبلغت نسبة الذين يشاهدون الدراما الرومانسية 

وبلغت نسبة الذين يشاهدون الدراما  ،%(10.0)

ا الذين يشاهدون الدراما أمَّ  ،%(2.3املدبلجة  )

 %(.0.3البدوية فقد بلغت نسبتهم )

 

توزيع أفراد الدراسة حسب نوع الدراما . (12جدول رقم )

 التلفزيونية التي تشاهدها

  النسبة  تكرارال 

 9.28 113 الواقعية اجلادة )الرتاجيدية(

 10.0 39 الرومانسية

 1.17 6.7 الكوميدية

  (. 12جدول رقم ) -تابع 

  النسبة  التكرار 

 2.29 114 البوليسية )األكشن(

 2.3 9 املدبلجة

 0.3 1 البدوية

 3.12 48 االجتامعية

 100.0 391  املجموع

 

األكاديمية التي تناولت الدراما مقارنة بالدراسات 

( ودراسة 2015دراسة خريس ) :مثل ،املدبلجة

( ودراسة 2013( ودراسة املرصي )2015طلحة )

( ودراسة 2012( ودراسة الصفار )2013اخلالدي )

التي أشارت إىل ارتفاع نسبة  ،(2009الشامي )

 مشاهدة الدراما املدبلجة يف عينات الدراسة، فإنَّ 

وطالبات  طالبعينة الدراسة ) زم بأنَّ الباحث ال جي

التي يبني اجلدول أعاله أّنا  ،جامعة امللك سعود(

%( هي نسبة 2.3تشاهد الدراما املدبلجة بنسبة )

اخليارات  صحيحة عىل االطالق. ويعود ذلك ألنَّ 

ا الدراما املتاحة للمبحوثني كانت تتضمن أيًض 

لتي الرومانسية والدراما اجلادة )الرتاجيدية(، ا

يشاهدها املبحوثون بنسبة عالية، وهذه سامت تتضمنها 

 ا. ومن اجلدير باملالحظة أنَّ الدراما املدبلجة أيًض 

الدراما البدوية والتي تتضمن عادات وتقاليد قريبة من 
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 ،%(0.3املجتمع السعودي وثقافته حظيت بنسبة )

وهو ما يشري ربام للتحوالت الثقافية واالجتامعية يف 

ب اجلامعي من بيئة وثقافة البادية إىل بيئة فئة الشبا

 اآليتا يف اجلدول أكثر حداثة. وهو ما نجده واضحً 

(، والذي يوضح الدراما املفضلة 13)جدول رقم 

أفراد الدراسة  أغلب حيث نجد أنَّ  ،لدى عينة الدراسة

 وذلك بنسبة بلغت ،يشاهدون الدراما االجنبية

 (2013ميد )%(، وهو ما يتفق مع دراسة اضح56.5)

املسلسالت األمريكية هي أكثر  دت أنَّ التي أكَّ 

 املسلسالت املفضلة لدى العينة.

 

توزيع أفراد الدراسة حسب الدراما . (13جدول رقم )

 التلفزيونية التي تفضلها

  النسبة  التكرار 

 1.6 24 املحلية السعودية

 4.6 25 املرصية

 6.4 18 السورية

 5.12 49 اخلليجية

 8.13 54 كيةالرت

 5.56 221 األجنبية

 100.0 391  املجموع

 

نسبة الذين يشاهدون  أنَّ  ايبني اجلدول أعاله أيًض  

وحي برتاجع %(، وهو ما يُ 13.8الدراما الرتكية )

نسبة متابعة ومشاهدة الدراما الرتكية مقارنة بسنوات 

وختتلف هذه النتيجة مع  ظهور وانتشار هذه الدراما.

( من أنَّ نسبة كبرية 2015راسة طلحة )ما أظهرته د

وبلغت نسبة  من عينة الدراسة تشاهد الدراما الرتكية.

، وهي %(12.5الذين يشاهدون الدراما اخلليجية )

( 2007نسبة متدنية مقارنة بام أظهرته دراسة السهيل )

عىل عينة مشاهبة لينة هذه الدراسة، حيث إنَّ 

املسلسالت املسلسالت اخلليجية تأيت يف مقدمة 

( 2013املفضلة. وكذلك ختتلف عن دراسة اضحميد )

والتي أظهرت أنَّ الدراما اخلليجية حتتل املرتبة الثانية 

يف قائمة الدراما املفضلة لعينة الدراسة. ويعلل 

الباحث هذا الفرق يف النتائج باحتاملية حدوث 

متغريات عىل مستوى ذائقة املشاهد خالل السنوات 

إعداد هذه الدراسة والدراسات  التي تفصل بني

األخرى، ومن جهة أخرى فإنَّ القدرة عىل جذب 

املشاهد واحرتافية اإلنتاج واإلخراج واألداء التمثييل 

تصب يف مصلحة الدراما اجلنبية بوجه عام، وهو ما 

  جيعلها جتتذب املشاهدين عاًما بعد عام.

بلغت نسبة الذين يشاهدون الدراما املرصية  

وهي نسبة ضئيلة وختتلف مع دراسة سالمة  ،%(6.4)

التي تناولت استخدام الشباب اجلامعي يف  ،(2014)

 إنَّ خلصت إىل  ،مارات للمسلسالت املرصيةإلا
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 لدى الشباب األكثر تفضياًل  املسلسالت املرصية تعد  

الدراما السعودية  ا فيام خيص  . أمَّ اإلماراتاجلامعي يف 

%( 6.1ين يشاهدوّنا )املحلية فقد بلغت نسبة الذ

 عنتساؤالت واستفهامات  وضعوهو ما يدفع إىل 

عدم انجذاب الشباب اجلامعي السعودي إىل الدراما 

التي يفرتض أّنا حتاكي واقعه  ،املحلية السعودية

دراسة غريب  وثقافة جمتمعه. وباملقارنة نالحظ أنَّ 

القناة املرصية األوىل يف  ( خلصت إىل أنَّ 2006)

الشباب  لدىقنوات الفضائية املفضلة مقدمة ال

ىل ارتباط العينة بالقناة املحلية إوهو ما يشري  ،املرصي

التي حتاكي واقعهم وثقافتهم وجمتمعهم.  كام يظهر 

الدراما السورية حتظ  بنسبة قليلة  اجلدول أعاله أنَّ 

%( فيام خيص 4.6ا من املشاهدة فقد بلغت النسبة )جدً 

 لك سعود.وطالبات جامعة امل طالب

ستجابة املبحوثني للتساؤل حول مع من تفضل إنَّ ا

)جدول  اآليتاجلدول  فإنَّ  ،مشاهدة الدراما التلفزيونية

أفراد الدراسة يشاهدون  أغلب يبني أنَّ  ،(14رقم 

%( بينام 46.8وذلك بنسبة بلغت ) ،الدراما لوحدهم

 األوضاعبلغت نسبة الذين يشاهدون الدراما حسب 

لغت نسبة الذين يشاهدون الدراما %(، وب38.1)

وبلغت نسبة الذين  ،%(10.0برفقة األرسة )

ا الذين أمَّ  ،%(4.9يشاهدون الدراما برفقة األصدقاء )

يشاهدون الدراما برفقة  مالء الدراسة فقد بلغت 

 %(.0.3نسبتهم )

 

توزيع أفراد الدراسة حسب تفضل مشاهدة . (14جدول رقم )

 .الدراما التلفزيونية

  النسبة  لتكرارا 

 10.0 39 برفقة األرسة

 4.9 19 برفقة األصدقاء

 0.3 1 برفقة  مالء الدراسة

 8.46 183 لوحد 

 1.38 146 حسب الظروف

 100.0 391  املجموع

 

 من ا مهاًم من بيانات اجلدول أعاله نلمس جانبً 

وهو انخفاض  ،استخدامات العينة للدراما التلفزيونية

ق باملشاهدة بصحبة األرسة، النسبة فيام يتعل

ألصدقاء والزمالء، ويف املقابل ارتفاع نسبة او

 ،االنغالق عىل النفس يف املشاهدة وتفضيل الوحدة

وهو ما يفرسه الباحث بتأثري التكنلوجيا اضحديثة عىل 

التي أتاحت خيارات عدة للمشاهدة  ،املجتمعات

وهو ما ال يسمح  ،وبوسائل متنوعة ويف أوقات خمتلفة

اجتامعي للمشاهدة مقارنة مع سنوات  بخلق جو  

م يف قد  الدراما التلفزيونية كانت تُ  إنَّ حيث  ،مضت

و أمما يتيح لألرسة  ،وقات معينةأقنوات حمددة و

املشاهدة اجلامعية. وختتلف نتائج الدراسة  األصدقاء

 ( التي خلصت إىل أنَّ 2013مع دراسة سالمة )
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لدى  ،مع أفراد األرسة(املشاهدة اجلامعية )املشاهدة 

حتتل  ،مارات(إلعينة الدراسة )الشباب اجلامعي يف ا

ا ختتلف أيًضا املرتبة األوىل بني عادات املشاهدة . كام أّنَّ

(، حيث أشارت إىل أنَّ 2007عن دراسة عبداملعطي )

املشاهدة مع األرسة حتتل املرتبة األوىل بنسبة 

(54.9.)%   

 

د الدراسة حسب الوسيلة التي توزيع أفرا. (15جدول رقم )

 .تشاهد فيها الدراما التلفزيونية

  النسبة  التكرار 

 9.26 105 القنوات الفضائية

 1.3 12 القنوات الفضائية املشفرة

 4.40 158 اإلنرتنت ع ر جها  الكمبيوتر

 7.29 116 اإلنرتنت ع ر اهلاتف الذكي

 100.0 391  املجموع

 

نجد  ،(15ه )جدول رقم دناأوبالنظر إىل اجلدول 

أفراد  أغلب إنَّ  إذ ،ا من تأثري التكنلوجيا اضحديثةجانبً 

نرتنت وجها  إلالدراسة يشاهدون الدراما عن طريق ا

 يف حني%( 40.4وذلك بنسبة بلغت ) ،الكمبيوتر

بلغت نسبة الذين يشاهدون الدراما عن طريق 

وبلغت نسبة  ،%(29.7نرتنت ع ر اهلاتف الذكي )إلا

يشاهدون الدراما عن طريق القنوات الفضائية  الذين

ا الذين يشاهدون الدراما عن طريق أمَّ  ،%(26.9)

القنوات الفضائية املشفرة فقد بلغت نسبتهم 

دته خريس %(. وهذه النتيجة ختتلف عام أكَّ 3.1)

 جتريأكثر وسائل املتابعة  نَّ أ( يف دراستها عىل 2015)

 .ع ر التلفزيون فاضحاسوب ثم اهلاتف

ا عنا، أخريً   وطالبات جامعة  طالباختيار  أمَّ

يفضلون فهم امللك سعود للقنوات التلفزيونية 

 ظهرت أنَّ أالدراسة ف .مشاهدة الدراما التلفزيونية

وذلك بنسبة بلغت  MBCفضل مشاهدة قناة  ي أغلبهم

 Dubaiيليهم الذين يفضلون مشاهدة قناة   ،%(69.3)

يفضلون مشاهدة قناة  ثم الذين  ،%(9.2بنسبة بلغت )

وتراوحت نسب باقي  ،%(5.6وظبي بنسبة بلغت )أب

%(. وتتفق هذه 5.1إىل  0.03القنوات ما بني )

النتيجة مع عدد من الدراسات مثل دراسة عبداملجيد 

( 2013( ودراسة حسام سالمة )2015طلحة )

( ودراسة سامر 2012ودراسة عبداهلل الصفار )

 ،(2008م اضحسن )( ودراسة ندي2009الغليالت )

( حققت املرتبة األوىل MBCقناة ) حيث توصلت إىل أنَّ 

( MBCمن حيث املشاهدة. وهذا يؤكد عىل تأثري قناة )

 وقدرهتا عىل الوصول إىل اجلمهور العريب. 

 

ا: نتائج الدراسة من حيث دوافع استخدام ثالثً 

 الدراما التلفزيونية:

 ( نتائج16)جدول رقم  اآليتيوضح اجلدول 

الدراسة املتعلقة بمحور دوافع املشاهدة لدى عينة 

 الدراسة.
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 .دوافع استخدامات الدراما التلفزيونية لدى طالب وطالبات جامعة امللك سعود. (16جدول رقم )

 
أوافق 

 بشدة
 أوافق

إىل حد 

 ما

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

ترتيب 

 العبارة

ا  .أصبحت عادة عندي ألّنَّ
  39 81 148 83 39 2.99 

 

1.1 

 

16 

 % 10.0 7.20 1.38 2.21 10.0 

 .لالسرتخاء والرتفيه
  136 181 63 7 4 4.12 

 

0.81 

 

2 

 % 8.34 3.46 1.61 1.8 1.0 

 لشغل وقت الفراغ.
  115 141 106 24 5 3.86 

 

0.95 

 

4 

 % 4.29 1.63 1.27 1.6 1.3 

 .دمنًا / مدمنة عليهاأصبحت م
  21 51 98 127 94 2.49 

 

1.15 

 

20 

 % 5.4 13.0 1.25 5.32 0.24 

 التغلب عىل الشعور بالوحدة.
  54 70 104 104 59 2.89 

 

1.26 

 

17 

 % 2.18 9.17 6.26 6.26 1.15 

 .التغلب عىل امللل
  102 136 113 34 6 

3.75 
0.99 

 

7 

 % 1.26 8.34 9.28 7.8 1.5 

 .للتعرف عىل ثقافة املجتمعات األخرى
  110 141 96 31 13 3.78 

 

1.05 

 

6 

 % 1.28 1.36 6.24 9.7 3.3 

 .اهلروب من ضغط الدراسة
  85 100 116 60 30 3.38 

 

1.2 

 

13 

 % 7.21 6.23 7.29 3.15 7.7 

 تعلم اللغات.
  125 104 92 48 22 

2.67 
1.2 

 

10 

 % 32.0 6.26  5.2 3.12 5.6 
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     (. 16جدول رقم )تابع 

 
أوافق 

 بشدة
 أوافق

إىل حد 

 ما

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

ترتيب 

 العبارة

متابعة بعض املمثلني واملمثالت 

 .املفضلني لدي

  72 89 106 79 45 3.16 

 

1.28 

 

14 

 % 4.18 8.22 1.27 2.22 5.11 

 .تعلم أشياء عن اضحياة والناس
  89 142 116 35 9 3.86 

 

1 

 

9 

 % 8.22 3.36 7.29 9.0 2.3 

 االستمتاع والتسلية.
  167 156 58 8 2 4.22 

 

1.81 

 

1 

 % 7.24 9.93 8.14 2.0 0.5 

 .تساعدين يف معرفة حلول ملشكاليت
  43 66 123 100 59 2.83 

 

1.2 

 

18 

 % 11.0 9.16 5.13 6.25 1.15 

 .تساعدين يف معرفة أشياء جديدة
  94 148 112 23 14 3.73 

 

1.01 

 

8 

 % 24.0 9.37 6.28 5.9 3.6 

 تساعدين يف فهم اضحياة والناس.
  79 137 116 42 17 3.56 

 

1.06 

 

11 

 % 2.20 0.35 7.29 7.10 3.4 

ا ُتظهر الواقع  .ألّنَّ
  50 71 164 72 34 3.08 

 

1.01 

 

15 

 % 8.12 2.18 9.41 4.18 7.8 

االستفادة من التجارب األخرى 

 .للمجتمعات والبرش

  75 115 135 48 18 3.46 

 

1.08 

 

12 

 % 2.19 4.29 5.34 3.12 4.6 

 .البحث عن التشويق واإلثارة
  113 183 77 14 5 3.98 

 

0.86 

 

3 

 % 9.83 5.46 7.19 3.6 1.3 
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     (. 16م )جدول رقتابع 

 
أوافق 

 بشدة
 أوافق

إىل حد 

 ما

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

ترتيب 

 العبارة

 .متابعة القصص اإلنسانية
  97 153 107 29 5 3.79 

 

0.49 

 

5 

 % 8.24 1.39 4.27 4.7 1.3 

 .تساعدين يف تكوين شخصيتي
  44 64 109 99 75 

2.75 1.26 19 
% 3.11 4.16 9.27 3.25 2.19 

 3.46 املتوسط العام

 

أفراد الدراسة  يتبني من النتائج املوضحة أعاله أنَّ 

( حسب ترتيبها يف 1يوافقون بشدة عىل الفقرة رقم )

حيث بلغ متوسطها  ،اجلدول أعاله )ترتيب العبارة(

( وهو متوسط يقع يف الفئة اخلامسة 4.22اضحسايب )

( 5.00إىل  4.21قياس اخلاميس  )من من فئات امل

وهي الفئة التي تشري إىل خيار املوافقة بشدة وفيام ييل 

عرض للفقرة ومتوسطها اضحسايب )االستمتاع والتسلية 

(، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة سالمة "4.22"

( 2000( وكذا  دراسة آمال الغزاوي )2013)

 نَّ فإوالتي اتفقت كام أشار سالمة مع دراسته. 

 ،االستمتاع والتسلية تصنف ضمن الدوافع الطقوسية

ذلك يضع الدوافع الطقوسية يف مقدمات دوافع و

وطالبات جامعة امللك سعود ملشاهدة الدراما  طالب

 التلفزيونية.

ا لتصدر الدوافع الطقوسية لدى العينة نجد وتأكيدً 

( حسب ترتيبها 12إىل  2املوافقة عىل الفقرات من  )

حيث تراوح  ،أعاله )ترتيب العبارة(يف اجلدول 

وهو  ،(4.12إىل  3.46متوسطها اضحسايب ما بني )

متوسط يقع يف الفئة الرابعة من فئات املقياس اخلاميس  

وهي الفئة التي تشري إىل  ،(4.20إىل  3.41)من 

( التي تأيت يف 4، 3، 2خيار املوافقة. فالفقرات من )

دوافع الطقوسية. املقدمة هي مما يندرج حتت قائمة ال

للدوافع  5ثم يليها ظهور واضح منذ الفقرة رقم 

النفعية لدى العينة.  وفيام ييل عرض للفقرات 

ومتوسطها اضحسايب عىل التوايل من املتوسط األك ر إىل 

، "4.12"( لالسرتخاء والرتفيه 2املتوسط األقل )

( 4، )"3.98"( البحث عن التشويق واإلثارة 3)

( متابعة القصص 5، )"3.86" لشغل وقت الفراغ
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للتعرف عىل ثقافة  (6، )"3.79"اإلنسانية 

( التغلب عىل امللل 7، )"3.78"املجتمعات األخرى 

( تساعدين يف معرفة أشياء جديدة 8، )"3.75"

( تعلم أشياء عن اضحياة والناس 9، )"3.73"

( 11، )"3.67"( تعلم اللغات 10، )"3.68"

( 12، )"3.56"اس تساعدين يف فهم اضحياة والن

االستفادة من التجارب األخرى للمجتمعات والبرش 

"3.46"). 

إىل  13ما عىل الفقرات من )بينام يوافقون إىل حد  

 ،( حسب ترتيبها يف اجلدول أعاله )ترتيب العبارة(19

إىل  2.75حيث تراوح متوسطها اضحسايب ما بني )

 وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات ،(3.38

وهي الفئة  ،(3.40إىل  2.61املقياس اخلاميس  )من 

وفيام ييل عرض  ،ما التي تشري إىل خيار املوافقة إىل حد  

للفقرات ومتوسطها اضحسايب عىل التوايل من املتوسط 

األك ر إىل املتوسط األقل )اهلروب من ضغط الدراسة 

، متابعة بعض املمثلني واملمثالت املفضلني "3.38"

ا ، ألّنَّ "3.08"الواقع  ُتظهرا ، ألّنَّ "3.16"لدي 

التغلب عىل الشعور و، "2.99"أصبحت عادة عندي 

، تساعدين يف معرفة حلول ملشاكيل "2.89"بالوحدة 

تساعدين يف تكوين شخصيتي و، "2.83"

"2.75".) 

( 20العينة ال توافق عىل الفقرة رقم ) أنَّ كام 

حسب ترتيبها يف  "تساعدين يف تكوين شخصيتي"

بلغ متوسطها  إذاجلدول أعاله )ترتيب العبارة( 

( وهو متوسط يقع يف الفئة الثانية من 2.43اضحسايب )

وهي  ،(2.60إىل 1.81فئات املقياس اخلاميس )من 

 الفئة التي تشري إىل خيار عدم املوافقة.

الدوافع الطقوسية  الدراسة تظهر أنَّ  وعليه فإنَّ 

وهذا يتوافق مع  تتغلب عىل الدوافع النفعية للعينة.

 (2013ودراسة اضحميد ) (2015دراسة خريس )

أكثر الدوافع  دت أنَّ التي أكَّ  ،(2007ودراسة السهيل )

للمشاهدة تتعلق بالدوافع الطقوسية. وبالنظر إىل 

املتوسط العام ملحور دوافع االستخدام للدراما 

 ،وطالبات جامعة امللك سعود طالبالتلفزيونية لدى 

أفراد عينة الدراسة يوافقون بصورة عامة  يتضح لنا أنَّ 

عىل فقرات املحور، حيث بلغ املتوسط اضحسايب العام 

( وهو متوسط يقع يف الفئة 3.46جلميع الفقرات )

إىل  3.41الرابعة من فئات املقياس اخلاميس )من 

 وهي الفئة التي تشري إىل خيار املوافقة. ،(4.20

 

شباعات املتحققة ا: نتائج الدراسة من حيث اإلرابعً 

 لدى العينة:

نتائج  ،(17)جدول رقم  اآليتيوضح اجلدول 

شباعات املتحققة لدى عينة إلالدراسة املتعلقة بمحور ا

 الدراسة.
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 .وطالبات جامعة امللك سعود نتيجة التعرض للدراما التلفزيونية طالبشباعات التي تتحقق لدى إلا. (17جدول رقم )

 
أوافق 

 بشدة
 أوافق

حد  إىل

 ما

ال 

 اوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

ترتيب 

 العبارة

 .شباع رغبتي يف االسرتخاء والرتفيهإ
  141 123 85 31 1 3.98 

 

0.97 

 

1 

 % 1.36 5.31 7.21 7.9 0.3 

 .شباع رغبتي يف شغل وقت الفراغإ
  115 113 106 43 3 3.77 

 

1.03 

 

4 

 % 4.29 9.28 1.27 0.11 .0.8 

شباع رغبتي يف التغلب عىل الشعور إ

 .بالوحدة

  64 78 111 83 43 3.1 

 

1.24 

 

16 

 % 4.16 9.19 4.24 2.12 0.11 

 .شباع رغبتي يف التغلب عىل املللإ
  98 107 110 50 14 3.59 

 

1.12 

 

5 

 % 1.25 4.27 1.28 8.12 3.6 

فة شباع رغبتي يف التعرف عىل ثقاإ

 .املجتمعات األخرى

  88 104 113 16 10 3.51 

 

1.1 

 

9 

 % 5.22 6.26 9.28 9.16 2.6 

 .شباع رغبتي يف تعلم اللغاتإ
  112 85 98 68 17 3.53 

 

1.21 

 

7 

 % 6.28 7.21 1.25 4.17 4.3 

شباع رغبتي يف اهلروب من ضغط إ

 .الدراسة

  80 83 108 76 33 3.27 

 

1.24 

 

13 

 % 5.20 2.21 6.27 4.19 4.8 

 .شباع رغبتي يف املتعة والتسليةإ
  134 126 75 41 4 3.91 

 

1.03 

 

2 

 % 3.34 2.32 2.19 5.10 1.0 

شباع رغبتي يف متابعة بعض املمثلني إ

 .واملمثالت املفضلني لدي

  72 77 104 84 44 3.13 

 

1.28 

 

15 

 % 4.18 7.19 6.26 5.21 3.11 
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  . (17دول رقم )جتابع 

 
أوافق 

 بشدة
 أوافق

إىل حد 

 ما

ال 

 اوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

ترتيب 

 العبارة

إشباع رغبتي يف تعلم أشياء حول اضحياة 

 والناس.

  59 110 137 60 14 3.37 

 

1.04 

 

11 

 % 1.15 1.28 0.35 3.15 3.6 

 .لناسإشباع رغبتي يف فهم اضحياة وا
  63 85 145 70 17 3.28 

 

1.08 

 

12 

 % 1.16 7.21 1.37 7.19 3.4 

 .إشباع رغبتي يف فهم الواقع
  67 81 137 71 23 3.23 

 

1.13 

 

14 

 % 1.17 7.20 0.35 2.18 9.5 

إشباع رغبتي يف التعرف عىل نمط حياة 

 .املجتمعات األخرى

  84 111 118 57 11 3.52 

 

1.08 

 

8 

 % 5.21 4.28 2.30 6.14 2.8 

إشباع رغبتي يف التعرف عىل القصص 

 .اإلنسانية

  74 112 129 58 8 3.49 

 

1.04 

 

10 

 % 9.18 6.28 0.33 8.14 2.0 

 .إشباع رغبتي يف معرفة أشياء جديدة
  84 114 122 52 7 3.57 

 

1.04 

 

6 

 % 5.21 4.29 2.31 3.13 1.8 

 يق واإلثارة.إشباع رغبتي يف التشو
  118 119 94 43 4 3.8 

 

1.04 

 

3 

 % 2.30 4.30 0.40 0.11 1.0 

 إشباع رغبتي يف حل مشكاليت.
  88 104 113 66 10 2.76 

 

1.25 

 

18 

 % 5.22 6.26 9.28 9.16 2.6 

 .إشباع رغبتي يف فهم ذايت
  50 63 101 98 68 

2.81 1.28 17 
% 8.12 1.16 8.25 1.25 4.17 

 3.43 املتوسط العام
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أفراد الدراسة  يتبني من النتائج املوضحة أعاله أنَّ 

حسب ترتيبها  ،(10إىل  1يوافقون عىل الفقرات من  )

حيث تراوح  ،يف اجلدول أعاله )ترتيب العبارة(

وهو  ،(3.98إىل  3.49متوسطها اضحسايب ما بني )

اميس  متوسط يقع يف الفئة الرابعة من فئات املقياس اخل

وهي الفئة التي تشري إىل خيار  ،(4.20إىل  3.41)من 

وفيام ييل عرض للفقرات ومتوسطها اضحسايب  ،املوافقة

( 1عىل التوايل من املتوسط األك ر إىل املتوسط األقل )

( 2، )"3.98"شباع رغبتي يف االسرتخاء والرتفيه إ

شباع إ( 3،)"3.91"شباع رغبتي يف املتعة والتسلية إ

شباع رغبتي إ( 4،)"3.8"يف التشويق واإلثارة رغبتي 

شباع رغبتي يف إ( 5، )"3.77"يف شغل وقت الفراغ 

شباع رغبتي يف إ( 6، )"3.59"التغلب عىل امللل 

شباع رغبتي يف إ( 7، )"3.57"معرفة أشياء جديدة 

شباع رغبتي يف التعرف إ( 8، )"3.54"تعلم اللغات 

( 9، )"3.52"عىل نمط حياة املجتمعات األخرى 

شباع رغبتي يف التعرف عىل ثقافة املجتمعات األخرى إ

شباع رغبتي يف التعرف عىل إ( 10، )"3.51"

(، ويتضح من الفقرات "3.49"القصص اإلنسانية 

شباعات الوسيلة تتصدر إ ( أنَّ 5( إىل )1السابقة من )

شباعات املتحققة من تعرض العينة للدراما إلا

شباعات املحتوى للعينة إيت أالتلفزيونية. ومن ثم ت

وهذه النتيجة (. 10( إىل )6والتي ت ر  يف الفقرات من )

( ودراسة اضحميد 2015تتفق مع دراسة خريس )

( والتي أظهرت أنَّ 2007( ودراسة السهيل )2013)

  إشباعات الوسيلة تتفوق عىل إشباعات املحتوى.

ما عىل الفقرات من  بينام نجد العينة توافق إىل حد  

( حسب ترتيبها يف اجلدول أعاله )ترتيب 18إىل  11)

حيث تراوح متوسطها اضحسايب ما بني  ،العبارة(

وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثة  ،(3.37إىل  2.76)

 ،(3.40إىل  2.61من فئات املقياس اخلاميس )من 

ما.  وهي الفئة التي تشري إىل خيار املوافقة إىل حد  

ا ا واضحً نالحظ متا ًج  وبالنظر إىل مضامني الفقرات

شباعات إشباعات بنوعيها إشباعات املحتوى وإلبني ا

الوسيلة. وفيام ييل عرض للفقرات ومتوسطها اضحسايب 

عىل التوايل من املتوسط األك ر إىل املتوسط األقل 

شباع رغبتي يف تعلم أشياء حول اضحياة والناس إ)

شباع رغبتي يف فهم اضحياة والناس إ، "3.37"

شباع رغبتي يف اهلروب من ضغط إ، "3.28"

شباع رغبتي يف فهم الواقع إ، "3.27"الدراسة 

شباع رغبتي يف متابعة بعض املمثلني إ، "3.26"

شباع رغبتي يف إ، "3.13"واملمثالت املفضلني لدي 

شباع رغبتي إ، "3.10"التغلب عىل الشعور بالوحدة 

 يتشباع رغبتي يف حل مشكالإ، "2.81"يف فهم ذايت 

"2.76" .) 

شباعات التي إلوبالنظر إىل املتوسط العام ملحور ا

 ،وطالبات جامعة امللك سعود طالبتتحقق لدى 

أفراد  نتيجة التعرض للدراما التلفزيونية يتضح لنا أنَّ 
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عينة الدراسة يوافقون بصورة عامة عىل فقرات 

بلغ املتوسط اضحسايب العام جلميع الفقرات  ، إذاملحور

توسط يقع يف الفئة الرابعة من فئات وهو م ،(3.43)

( وهي الفئة 4.20إىل  3.41)من  املقياس اخلاميس

 التي تشري إىل خيار املوافقة.

  ا: فرضيات الدراسة:خامًس 

الفرض األول: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

وطالبات جامعة امللك  طالبيف مستوى مشاهدة 

 ية.سعود للدراما التلفزيونية تعزى ملتغري الكل

 
 

 . يوضح الفروق يف مستوى مشاهدة الدراما التلفزيونية التي ُتعزى ملتغري الكلية. (18جدول رقم )

 F متوسط املربعات  درجة احلرية جمموع املربعات 
الداللة 

 اإلحصائية

 0.103 1.328 0.693 37 25.651  بني املجموعات

   0.522 322 168.071  داخل املجموعات

    359 193.722  املجموع

 

يتبني من اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات 

وطالبات  طالبداللة إحصائية يف مستوى مشاهدة 

عزى ملتغري جامعة امللك سعود للدراما التلفزيونية تُ 

 الكلية.

الفرض الثاين: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

وطالبات جامعة امللك  طالبيف مستوى مشاهدة 

 عزى ملتغري العمر.زيونية تُ سعود للدراما التلف

 

 

 ؟عزى ملتغري العمريوضح الفروق يف مستوى مشاهدة الدراما التلفزيونية التي تُ  .(19جدول رقم )

 F متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات 
الداللة 

 اإلحصائية

 0.126 2.079 1.099 2 2.197 بني املجموعات

   0.529 386 204,059 داخل املجموعات

    388 206.257 املجموع
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يتبني من اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات 

وطالبات  طالبداللة إحصائية يف مستوى مشاهدة 

عزى ملتغري جامعة امللك سعود للدراما التلفزيونية تُ 

 العمر.

الفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

وطالبات جامعة امللك  طالبيف مستوى مشاهدة 

 عزى ملتغري اجلنس.للدراما التلفزيونية تُ سعود 

 

 عزى ملتغري اجلنسيوضح الفروق يف مستوى مشاهدة الدراما التلفزيونية التي تُ . (20جدول رقم )

 الداللة اإلحصائية Tقيمة  االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد اجلنس

 0.71267 2.9692 227 ذكر

2,287- 0.023 

 0.74213 3,1402 164 أنث 

 

يتبني من اجلدول أعاله وجود فروق ذات داللة 

وطالبات جامعة  طالبإحصائية يف مستوى مشاهدة 

عزى ملتغري اجلنس امللك سعود للدراما التلفزيونية تُ 

لصالح اإلناث. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الصفار 

لت إىل ( حيث توصَّ 2007( ودراسة السهيل )2012)

 شاهدة من الذكور.اإلناث أكثر م أنَّ 

الفرض الرابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

يف متوسط دوافع التعرض للدراما التلفزيونية لدى 

عزى ملتغري وطالبات جامعة امللك سعود تُ  طالب

 الكلية.

 

سعود التي ُتعزى يوضح الفروق يف متوسط دوافع التعرض للدراما التلفزيونية لدى طالب وطالبات جامعة امللك . (21جدول رقم )

 .ملتغري الكلية

 F متوسط املربعات  درجة احلرية جمموع املربعات 
الداللة 

 اإلحصائية

 0,351 1,081 168,877 37 6248,439  بني املجموعات

   156,258 322 50315,092  داخل املجموعات

    359 56563,531  املجموع
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يتبني من اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات 

لة إحصائية يف متوسط دوافع التعرض للدراما دال

طالبات جامعة امللك سعود و طالبالتلفزيونية لدى 

 عزى ملتغري الكلية.تُ 

 

الفرض اخلامس: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

يف متوسط دوافع التعرض للدراما التلفزيونية لدى 

عزى ملتغري وطالبات جامعة امللك سعود تُ  طالب

 العمر.

 

عزى وطالبات جامعة امللك سعود التي تُ  طالبيوضح الفروق يف متوسط دوافع التعرض للدراما التلفزيونية لدى . (22قم )جدول ر

 ملتغري العمر

 F متوسط املربعات  درجة احلرية جمموع املربعات 
الداللة 

 اإلحصائية

 0.010 4,654 722,761 2 1445.521  بني املجموعات

   155,310 386 59949,528  داخل املجموعات

    388 61395,049  املجموع

 

يتبني من اجلدول أعاله وجود فروق ذات داللة 

إحصائية يف متوسط دوافع التعرض للدراما 

وطالبات جامعة امللك سعود  طالبالتلفزيونية لدى 

يوضح داللة  اآليتواجلدول  ،عزى ملتغري العمرتُ 

 الفروق لصالح أي فئة من الفئات العمرية.

 

 

وطالبات جامعة  طالبيوضح االختبار البعدي شيفي للفروق يف متوسط دوافع التعرض للدراما التلفزيونية لدى . (23جدول رقم )

 .عزى ملتغري العمرامللك سعود التي تُ 

 (I) العمر  (J) االنحراف اخلطأ املتوسط العمر 
الداللة 

 اإلحصائية

 سنة 20أقل من 

 0,334 2,17102 2,10102 سنة 25إىل أقل من  20من 

 0,012 2,36537 * 5,96525 سنة فأكثر 25
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 .  (23جدول رقم )تابع 

 (I) العمر  (J) االنحراف اخلطأ املتوسط العمر 
الداللة 

 اإلحصائية

 سنة 25إىل أقل من  20من 

 0,334 2,17102 - 2,10102  سنة 20أقل من 

 0,334 1,46086 * 3,86423 سنة فأكثر 25

 سنة فأكثر 25

 0,012 2,36537 - 5,96525 سنة 20أقل من 

 0.008 1,46086 - 3,86423 سنة 25إىل أقل من  20من 

 

الفروق يف متوسط  يتبني من اجلدول أعاله أنَّ 

 طالبدوافع التعرض للدراما التلفزيونية لدى 

عزى ملتغري العمر كانت وطالبات جامعة امللك سعود تُ 

 كام ييل:

 سنة والذين  20أعامرهم أقل من  بني الذين

سنة فأكثر لصالح الذين أعامرهم أقل  25أعامرهم من 

 .سنة 20من 

  25إىل أقل من  20بني الذين أعامرهم من 

سنة فأكثر لصالح الذين  25سنة والذين أعامرهم من 

 سنة. 25إىل أقل من  20أعامرهم من 

 

الفرض السادس: توجد فروق ذات داللة 

سط دوافع التعرض للدراما إحصائية يف متو

وطالبات جامعة امللك سعود  طالبالتلفزيونية لدى 

 عزى ملتغري اجلنس.تُ 

 

يوضح الفروق يف متوسط دوافع التعرض للدراما التلفزيونية لدى طالب وطالبات جامعة امللك سعود التي ُتعزى . (24جدول رقم )

 .ملتغري اجلنس

 الداللة اإلحصائية T     قيمة املعياري االنحراف املتوسط احلسايب العدد اجلنس

 12,74446 69,3436 227 ذكر

0,390 0,697 

 12,30289 68,8415 164 أنث 
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يتبني من اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات 

داللة إحصائية يف متوسط دوافع التعرض للدراما 

وطالبات جامعة امللك سعود  طالبالتلفزيونية لدى 

س. وختتلف هذه النتيجة مع دراسة عزى ملتغري اجلنتُ 

حيث توصلت إىل وجود  ،(2012عبداهلل الصفار )

 فروقات أكثر لدوافع املشاهدة لدى اإلناث.

الفرض السابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 طالبشباعات التي تتحقق لدى إليف متوسط ا

وطالبات جامعة امللك سعود نتيجة التعرض للدراما 

 ى ملتغري الكلية.عزالتلفزيونية تُ 

 

 

يوضح الفروق يف متوسط اإلشباعات التي تتحقق لدى طالب وطالبات جامعة امللك سعود نتيجة التعرض . (25جدول رقم )

 .للدراما التلفزيونية التي ُتعزى ملتغري الكلية

 F متوسط املربعات  درجة احلرية جمموع املربعات 
الداللة 

 اإلحصائية

 0,059 1,423 263,699 37 9756,871  بني املجموعات

   185,283 313 57993,488  داخل املجموعات

    350 67750,359  املجموع

 

يتبني من اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات 

شباعات التي تتحقق إلداللة إحصائية يف متوسط ا

وطالبات جامعة امللك سعود نتيجة  طالبلدى 

 تغري الكلية.عزى ملالتعرض للدراما التلفزيونية تُ 

 

الفرض الثامن: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 طالبشباعات التي تتحقق لدى إليف متوسط ا

وطالبات جامعة امللك سعود نتيجة التعرض للدراما 

 عزى ملتغري العمر.التلفزيونية تُ 
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امللك سعود نتيجة التعرض يوضح الفروق يف متوسط اإلشباعات التي تتحقق لدى طالب وطالبات جامعة . (26جدول رقم )

 .للدراما التلفزيونية التي ُتعزى ملتغري العمر

 F متوسط املربعات  درجة احلرية جمموع املربعات 
الداللة 

 اإلحصائية

 0,209 1,570 304,780 2 609,560  بني املجموعات

   194,168 377 73201,187  داخل املجموعات

    379 73810,747  املجموع

 

من اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات يتبني 

شباعات التي تتحقق إلداللة إحصائية يف متوسط ا

وطالبات جامعة امللك سعود نتيجة  طالبلدى 

 عزى ملتغري العمر.التعرض للدراما التلفزيونية تُ 

 

الفرض التاسع: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 طالبشباعات التي تتحقق لدى إليف متوسط ا

امعة امللك سعود نتيجة التعرض للدراما وطالبات ج

 عزى ملتغري اجلنس.التلفزيونية تُ 

 

يوضح الفروق يف متوسط اإلشباعات التي تتحقق لدى طالب وطالبات جامعة امللك سعود نتيجة التعرض . (27جدول رقم )

 .للدراما التلفزيونية التي تعزى ملتغري اجلنس

 T  قيمة املعيارياالنحراف  املتوسط احلسايب العدد اجلنس
الداللة 

 اإلحصائية

 13,31504 62,2036 221 ذكر
1,409 0.160 

 14,67675 60,1739 161 أنث 

 

يتبني من اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات 

شباعات التي تتحقق إلداللة إحصائية يف متوسط ا

وطالبات جامعة امللك سعود نتيجة  طالبلدى 

تعزى ملتغري اجلنس. التعرض للدراما التلفزيونية 

وختتلف هذه النتيجة مع دراسة عبداهلل الصفار 

تقدم اإلناث عىل  حيث توصلت إىل أنَّ  ،(2012)

شباعات املتحققة من إلالذكور يف أغلب متوسطات ا

 املشاهدة.
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 أهم نتائج الدراسة:

 خلصت الدراسة إىل عدد من النتائج ومن أمهها:

أفراد الدراسة ينتمون للكليات  أغلب 

األفراد الذين  نَّ أ%(، يف حني 60.6اإلنسانية بنسبة )

ينتمون للكليات العلمية والصحية جاءوا بنسبة 

%(. واألفراد من السنة التحضريية بنسبة 26.6)

(12.8.)% 

أفراد الدراسة ترتاوح أعامرهم ما بني  أغلب 

وذلك بنسبة بلغت  ،سنة 25إىل أقل من  20

(63.4.)% 

الذكور وذلك بنسبة أفراد الدراسة من  أغلب 

 %(.58.1بلغت )

ا ما يشاهدون أفراد الدراسة أحيانً  أغلب 

 %(.49.1وذلك بنسبة بلغت ) ،الدراما التلفزيونية

أفراد الدراسة يشاهدون الدراما  أغلب 

وذلك  ،التلفزيونية من ساعة إىل أقل من ثالثة ساعات

 %(.57.0بنسبة بلغت )

أفراد الدراسة يشاهدون الدراما  أغلب 

وذلك بنسبة بلغت  ،لتلفزيونية يف فرتة املساء املتأخرا

(61.9.)% 

أفراد الدراسة يشاهدون الدراما  أغلب 

 %(.56.5جنبية وذلك بنسبة بلغت )ألا

أفراد الدراسة يشاهدون الدراما  أغلب 

 %(.46.8لوحدهم وذلك بنسبة بلغت )

أفراد الدراسة يشاهدون الدراما عن  أغلب 

وذلك بنسبة  ،الكمبيوتر نرتنت ع ر جها إلطريق ا

 %(.40.4بلغت )

أفراد الدراسة من الذين يفضلون  أغلب 

 %(.69.3وذلك بنسبة بلغت ) MBCمشاهدة قناة  

بلغ املتوسط العام ملحور دوافع التعرض  

وطالبات جامعة امللك  طالبللدراما التلفزيونية لدى 

وهو متوسط يقع يف الفئة الرابعة من  ،(3.46سعود )

وهي  ،(4.20إىل  3.41ياس اخلاميس  )من فئات املق

 الفئة التي تشري إىل خيار املوافقة.

شباعات التي إلبلغ املتوسط العام ملحور ا 

وطالبات جامعة امللك سعود  طالبتتحقق لدى 

وهو  ،(3.43نتيجة التعرض للدراما التلفزيونية )

متوسط يقع يف الفئة الرابعة من فئات املقياس اخلاميس  

وهي الفئة التي تشري إىل  ،(4.20إىل  3.41)من 

 خيار املوافقة.

الدوافع الطقوسية تأيت  أظهرت الدراسة أنَّ  

وطالبات جامعة امللك سعود  طالبيف مقدمة دوافع 

 ملشاهدة الدراما التلفزيونية.

شباعات الوسيلة إ أظهرت الدراسة أنَّ  

شباعات املتحققة من مشاهدة العينة للدراما إلتتصدر ا

 زيونية.التلف

 

 التوصيات

الباحث يرى أمهية  بناء عىل نتائج الدراسة، فإنَّ 

 : اآلتيةالتوصيات واملقرتحات 

اع الدراما نَّ ولية من قبل ُص ؤساستشعار امل    -1

واملنتجني جتاه املشاهدين والعمل عىل تقديم األعامل 
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التي ترتقي بذائقة اجلهور وتسهم يف بث  ،الدرامية

سلوكيات اإلجيابية وتساعدهم الوعي وإعالء القيم وال

 يف التعامل مع واقعهم.

أمهية التعرف عىل آراء كافة رشائح املجتمع  -2

 ،حول األعامل الدرامية ومضامينها وتأثرياهتا عليهم

سواء ع ر الدراسات واألبحاث األكاديمية أو 

 الدراسات االستطالعية. 

( لقائمة القنوات MBCا لتصدر قناة )نظرً   -3

يرى الباحث أمهية اهتامم القناة  األكثر مشاهدة،

بمضامني األعامل الدرامية وال رامج التي تتوافق مع 

وتسهم يف إعداد جيل عريب واع  قيم املجتمع وثقافته،     

 وقادر عىل املسامهة يف بناء املجتمع.

تقديم دراسات وأبحاث حول طبيعة الدراما  -4

السعودية التي يفرتض أن تكون مرآة املجتمع وثقافته 

 ملعرفة أسباب عزوف الشباب عن متابعتها.

سة دوافع االستخدام للدراما أمهية درا    -5

شباعات املتحققة منها لدى رشائح إلالتلفزيونية وا

 املجتمع األخرى.

 

 :شكر وتقدير

ُدعم هذا املرشوع البحثي من قبل مركز بحوث 

الدراسات اإلنسانية، عامدة البحث العلمي بجامعة 

 امللك سعود.

 

 اجعرامل

 أواًل: املراجع العربية

. 1، طاإلغريقيةنظرية الدراما  .حممد محدي إبراهيم،

  م.1994 القاهرة: الرشكة املرصية العاملية للنرش،

العالقة بني كثافة التعرض  " إبراهيم، حممد معوض.

للدراما األجنبية يف القنوات الفضائية وارتفاع 

ي مستوى االغرتاب لدى عينة من الشباب اجلامع

، دراسات الطفولة. "املرصي: دراسة ميدانية

مارس، -، يناير(46)، العدد 13املجلد 

 .103-83 ،م(2010)

دوافع استخدامات " آل سعود، نايف بن ثنيان.

الشباب السعودي اجلامعي لشبكات التواصل 

شباعات املتحققة منها: دراسة إلاالجتامعي وا

جملة . "ميدانية عىل طالب جامعة امللك سعود

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، العلوم 

، نوفم ر/ (34)، العدد اإلنسانية واالجتامعية

 .266-201 ،م(2014حمرم، )

اجتاهات طلبة اجلامعة األردنية  :احلسن، نديم ربحي

، ، رسالة ماجسترينحو املحطات الفضائية العربية

كلية العلوم اإلنسانية، جامعة الرشق  األردن،

 م.2008دراسات العليا، األوسط لل

استخدام طالب وطالبات اجلامعات  :احلميد، لطيفة

شباعات إلنرتنت واإلالسعودية للدراما ع ر ا

، رسالة ماجستري ،املتحققة: دراسة ميدانية
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كلية اآلداب، جامعة ، قسم اإلعالم السعودية،

 م.2013امللك سعود، 

البحوث اإلعالمية،  احليزان، حممد بن عبدالعزيز.

 .الطبعة الثالثة ،جماالهتا _أساليبها _سسهاأ

 .م2010،الرياض: املؤلف

اجتاهات املرأة الكويتية نحو  :اخلالدي، عبري أرشيد 

رسالة  املسلسالت الرتكية: دراسة ميدانية،

كلية االعالم، جامعة الرشق ، ماجستري، األردن

 م.2013األوسط،

استخدام طالب قسم " اخلرجيي، فهد بن عبدالعزيز.

نرتنت إلاالعالم بجامعة امللك سعود لشبكة ا

جملة . "شباعات املتحققة: دراسة ميدانيةإلوا

، (1)، ع 22جامعة امللك سعود، مج ، اآلداب

  .95-45، م(2010)

تعرض طالب جامعة امللك  فهيد: السهيل، سعود

سعود وطالباهتا للمواد التلفزيونية األمريكية يف 

الة ماجستري، قسم رس ،القنوات الفضائية العربية

كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، اإلعالم، 

 م.2007الرياض، 

تعرض الشباب اجلامعي  " الشامي، عبدالرمحن حممد.

اليمني للمسلسالت املدبلجة واآلثار املحتملة 

. املجلة األردنية يف العلوم "لذلك: دراسة مسحية

 ربيع-آذار، (1) ، العدد2 املجلداالجتامعية، 

 . 136-108 ،م(2009) ،الثاين

اجتاهات الطلبة اجلامعيني  :الصفار عبداهلل حسني

الكويتيني نحو املسلسالت الدرامية املدبلجة يف 

، رسالة ماجستري، القنوات العربية: دراسة ميدانية

عالم، جامعة الرشق إلكلية ااألردن، 

 م.2012األوسط،

استخدامات طلبة اجلامعات  :الغليالت، سامر رجا

 املتحققة،نية للقنوات الفضائية واإلشباعات األرد

اإلعالم، جامعة  رسالة ماجستري، األردن، كلية

 م.2009الرشق األوسط للدراسات العليا، 

أثر املسلسالت املدبلجة يف  " املرصي، نعيم فيصل.

القنوات الفضائية العربية عىل القيم لدى الشباب 

جامعة  ."اجلامعي الفلسطيني: دراسة ميدانية

، 21املجلد  العلوم اإلسالمية للبحوث اإلنسانية،

 .395-363 ،م(2013) ،، يونيو(2)العدد 

اجتاهات طلبة اجلامعات  :املناصري، أرشف حممد

 ،MBC1األردنية نحو الدراما التلفزيونية يف قناة 

كلية اإلعالم، جامعة  ،األردن ،رسالة ماجستري

 م.2011الرشق األوسط،

ة إبراهيم محادة. القاهرة: ، ترمجفن الشعر أرسطو.

 .نجلو املرصية، د.تألمكتبة ا

، وسائل االتصال حبيب، راكان عبد الكريم وآخرون.

 م.1994.جدة: مكتبة  هران، 2ط

استخدامات املرأة األردنية  :خريس، رابعة ذيب

للدراما اآلسيوية املدبلجة واإلشباعات املتحققة 
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ن، األردرسالة ماجستري،  ،منها: دراسة مسحية

 م.2015كلية اإلعالم، جامعة الريمو ، 

استخدام الشباب اجلامعي  " سالمة، حسام عيل. 

باإلمارات للمسلسالت املرصية التي تقدمها 

. "شباعات املتحققة منهاإلالقنوات الفضائية وا

)مركز بحوث الرشق  جملة الرشق األوسط

، (34العدد )األوسط بجامعة عني شمس(، 

 .772-677 ،م(2014) ،مارس

التأثريات الثقافية  :طلحة، عبداملجيد أمني

، للمسلسالت الرتكية عىل طالب جامعة صنعاء

 اإلعالم، كليةقسم السعودية، رسالة ماجستري، 

 م.2015اآلداب، جامعة امللك سعود، 

البحث العلمي يف الدراسات  عبداحلميد، حممد.

 ،الطبعة الثانية، القاهرة: عامل الكتب اإلعالمية،

 .م2004

، نظريات االعالم واجتاهات التأثري عبداحلميد، حممد.

 .م2010 ،القاهرة: عامل الكتب .3ط

استخدام الشباب املرصي  " عبداملعطي، عالء حممد.

للقنوات الفضائية العربية الدرامية واإلشباعات 

، دراسات عامل الطفولة. "املتحققة: دراسة ميدانية

 ،م رديس-، أكتوبر(7)3، العدد 10املجلد 

 . 154-115 ،م(2007)

البحث العلمي،  عبيدات، ذوقان وآخرون.

 م.1997أسامة، . الرياض: دار مفهومه/أدواته/أساليبه

اجتاهات الشباب نحو الدراما  " عيل، نادية إبراهيم.

التلفزيونية: دراسة حتليلية عىل عينة من املسلسالت 

جامعة ، جملة كلية الدعوة واإلعالم. "الرتكية

، (2)العدد ، الكريم والعلوم اإلسالمية القران

 .232 -201 ،م(2014) ،صفر/ ديسم ر

تأثري األعامل الدرامية بالقنوات " غريب، حممد.

الفضائية العربية يف قيم الشباب املرصي: دراسة 

، جامعة الزقا يق، جملة كلية اآلداب ."ميدانية

 .77-9 ،م(2006) (،39) العدد

االتصال ونظرياته ليىل.  مكاوي، حسن والسيد،

 ،يةــالدار املرصية اللبنانالقاهرة: . املعارصة

 . م1998
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Lee 29, 1967). In comparison to most middle-class white 
Americans, Henry would have a more highly-developed 
sense of nunch’i, having been brought up by parents who 
communicated so much through silences. Henry's resultant 
nunch'i has undoubtedly served him in the field of spying, 
“enabling him to read more easily than his ethnic cohorts 
the subtly evasive gestures of his subjects” (Engles 44, 
1997). Yet Henry seems oblivious to these sides of his 
personality and how he inherited them.  

There is a moment when Chang-rae Lee seems to subtly 
poke fun at Henry’s ignorance. Having just received Lelia’s 
list, Henry goes to a bar in East New York and shows it to 
“some hard grunge types, to their even harder women, to 
red-faced professionals” (C. Lee 14, 1995) They look at the 
list, and one item in particular catches their attention: 
“Yellow Peril.” Refracted through their mocking voices, it 
morphs into “Yerrow Pelir” (C. Lee 14, 1995). They decide 
to name a drink “Yerrow Pelir.” The narrator, without a 
hint of irony, tells us that the drink is “some emetic 
concoction of Galliano and white wine” (C. Lee 14, 1995).  
We can sense Lee’s authorial voice—perhaps authorial 
gesture is the more appropriate term, suggestive as it is of 
Lee’s own nunch’i—interjecting with a subtle commentary: 
Language has been repackaged here. It has been disfigured. 
Yellow Peril, itself an unsavory definition, has become 
“Yerrow Pelir,” yet Henry is complicit. He did not write the 
list, but he brought it to the bar. An ingredient of the new 
concoction is white wine, further emphasizing that for all 
his resistance of definition, part of Henry’s dilemma is that 
he approaches his sense of identity from a white viewpoint. 
In order to escape being erroneously defined, Henry must 
first take care not to define himself in problematic terms. 

When Henry discusses his “ugly immigrant’s truth” (C. 
Lee 319, 1995), that of exploiting his own and those others 
who can be exploited, he speaks in a “deliberately 
Whitmanesque voice” (Moraru 82, 2009). He confesses: 

This is my burden to bear. But I and my kind . . . will 
learn every lesson of accent and idiom, we will dismantle 
every last pretense and practice you hold, notable as well as 
ruinous. You can keep nothing safe from our eyes and ears. 
This is your own history. We are your most perilous and 
dutiful brethren, the  song of our hearts at once furious and 
sad. For only you could grant me these  

lyrical modes. I call them back to you. Here is the sole 
talent I ever dared nurture. Here is all my American 
education” (C.Lee 320, 1995). 

And yet, despite the fact that Henry can indeed produce 
“perfect” language, despite the fact that he can speak in 
lyrical modes which, at times, reflect a luminous beauty, he 
has unraveled. He speaks with great difficulty, deliberately, 
in a voice not his own. And so, in his mask, a speech 
monster, he turns, confused, a past-reading, another, but 
with darkness yet. Undefined. 
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We talk baseball, the opening of the new season. The 
Yankees finally have some pitching. The Mets are sliding 
fast. We hate, hate Boston and St. Louis. Out of respect he 
tries to speak as much Korean as he can, and I don’t let him 
know his rapid speech is variously lost on me. I listen and 
keep nodding, and ask in English what position he likes to 
play (C. Lee 267, 1995). 

In his role as narrator, Henry also controls what 
information the reader receives about him. At the beginning 
of Native Speaker, we know that Henry Park is a Korean-
American. During her first encounter with Henry, Lelia 
suggests that he is not a native speaker, despite the fact that 
he speaks “perfectly,” because his speech has a deliberate and 
careful quality to it (C. Lee 12, 1995). Aside from focusing 
on Lelia’s position as the de facto “pure” speaker which this 
definition implies (Corley 70, 2006), the reader may begin to 
wonder about Henry’s proficiency in Korean: If, as Lelia 
says, he  really isn’t a native speaker in English, is he a native 
speaker in Korean? Henry, as narrator, avoids giving any 
explicit answer to this question for a couple of hundred 
pages. It isn’t until psychoanalyst Emile Luzan asks him why 
he didn’t give his “invisible brother” a name that Henry 
reveals “I told him how I didn’t know the subtle nuances or 
meanings of Korean names” (C. Lee 200, 1995). This is the 
first instance in which the narrator admits to being anything 
less than fluent in Korean. Leading up to this confession, 
there is only a single, subtle hint that Henry is not fluent. It 
occurs when his father urges him to recite “some 
Shakespeare words” (C. Lee 53, 1995) to their customers. 
This is Henry’s response: “I, his princely Hal. Instead, and 
only in part to spite him, I grunted my best Korean to the 
other men” (C. Lee 53, 1995). Yet it is still only a subtle hint.  
He mentions that he had conversations with his parents in 
Korean (C. Lee 75, 1995), and that he understood when 
Ahjuhma called out to him “in her dialect” (C. Lee 78, 1995), 
yet he never explicitly mentions that he is not fluent in 
Korean until much later in the novel, initially leaving the 
reader free to imagine that he actually is.  

 Bakhtin states that the novel is a “diversity of social 
speech types (sometimes even a diversity of languages) and 
a diversity of individual voices, artistically organized” 
(Bakhtin Dialogic Imagination 262, 1981). This is 
especially evident in Native Speaker. Henry’s voice itself 
takes on more than one register. Tina Y. Chen observes that 
Henry’s “lyricism and eloquence falter into strange 
silences, broken narratives, cryptic phrases” (Chen 250, 
2005). The key to understating this shift from eloquence to 
reticence is context. As Chang rae-Lee states, Henry is “not 
completely aligned with the context or culture that he 
inhabits” (Daniel Lee, 60). In the novel, there are two sub-
plots, one that involves Henry Park’s family life, and 
another that involves his career as a spy for Glimmer, a 
private intelligence agency. The narrator uses a different 
kind of language in each sub-plot. In the sub-plot which 
delves into his family life, he uses a lyrical language: "We 
moved as mutely and as deftly as we could bear, muffling 
ourselves in one another's hair and neck so as not to wake 
him, but then, too, of course, so we could hear the sound of 
his sleeping, his breathing, ours, that strange conspiring" 
(C. Lee 67, 1995). In the other, which deals with his life as 
a spy, he uses a more halting, choppy language:  

I will simply know character. Identity. This is the all. I 
am to follow like a starved dog the entrails of any personal 
affect. I will uncover and invoke inclinations and aversions. 
Mannerisms of mind. Tics of his life. His opinions, 
prejudices, insecurities, vanities... (C. Lee 204, 1995). 

 Henry, marked by his own wife as someone who is not 
a “native speaker,” sees in this lyrical language the 
authenticity he craves, but which is perpetually out of 
reach. It is an eloquence he produces, but with great 
difficulty. The second “language,” characterized by its 
“choppy” nature, represents the way Henry sees himself. 
Stew, Lelia’s father, tells Henry that the thought of his 
daughter marrying an Asian American did not initially 
please him, and that he had formed a pre-conceived notion 
of who Henry was, but that Stew had come to change his 
formulation of Henry’s true identity:  

I can see you now, and that makes all the difference. 
Before that you were just a bad idea. I can see now why 
Lelia chose you. She’s always been a little too unsteady. I 
like to say she’s a Mack truck on Pinto tires. She needs 
someone like you. You’re ambitious and serious. You think 
before you speak. I can see that now. There’s so much 
that’s admirable in the Oriental culture and mind. You’ve 
been raised to be circumspect and careful (C. Lee 121, 
1995). 

While Stew’s voice still carries with it the inflection of 
prejudice (reflected in his use of the term “Oriental,” for 
example), he at least is able to view Henry from a 
viewpoint that begins to approach neutrality. But for all his 
resistance to definition by the language of others, Henry is 
ultimately ignorant of his own identity. Henry agrees with 
Lelia’s assessment of him as an “emotional alien.” He tries 
to explain to her at one point that the way his parents raised 
him has caused him to become emotionally distant:  

‘When I was a teenager,’ I said, ‘I so wanted to be 
familiar and friendly with my parents like my white friends 
were with theirs…. I wanted just once for my mother and 
father to relax a little bit with me. Not treat me so much like 
a son, like a figure in a long line of figures. They treated 
each other like that, too. Like it was their duty and not their 
love’ (C. Lee 221, 1995).  

As Tim Engles points out, however, Henry is critical of 
this aspect of his Korean heritage because he is approaching 
it from a white middle-class sensibility in which he adopts 
“an oversimplifying tendency to judge decontextualized 
bits of apparent cultural evidence” (Engles 42, 1997). In the 
process, Henry’s perspective on certain features of his 
Korean heritage becomes skewed, and he loses sight of 
aspects that he would otherwise view in a different light, 
such as the emphasis placed in his family on silent but 
meaningful gestures. 

Nunch’i is a Korean term which resists translation. 
Literally “eye-measure” (O. Lee 28, 1967), it is a kind of 
increased sensitivity acquired through the reading of subtle 
facial gestures. It is a type of intuition through which a 
person is able to grasp signs. Lee O-Young explains that 
Koreans "are a people with a developed sense of nunch'i” 
(O. Lee 28, 1967). This is a sense that comes into play 
because in certain social situations, one has to fathom what 
is in another’s mind without being able to ask openly (O. 
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Introduction:  

This paper explores the links between language and self 
in Chang-rae Lee’s Native Speaker. Utilizing Mikhail 
Bakhtin’s insights on the linkages between speech and 
context in constructing relations between the self and 
others, especially his concept of “heteroglossia,” I will 
argue that Lee deploys discursive strategies that illustrate 
the narrator’s failed attempts to define his identity through 
language. Although the narrator resists attempts by others 
to define him, he unwittingly falls into various forms of 
self-essentializing before arriving at the conclusion that the 
self is ultimately unknowable. 

At the beginning of Native Speaker, Henry Park is 
presented with what he thinks is a love poem written by his 
wife, Lelia. It turns out to be a list of his supposed 
characteristics: “ You are surreptitious/ B+ student of life/ 
first thing hummer of Wagner and Strauss/ illegal alien/ 
emotional alien/ genre bug/ Yellow peril: neo-American/ 
great in bed/ overrated/ poppa’s boy/ sentimentalist/ anti-
romantic/ stranger/ follower/ traitor/ spy” (C. Lee 5, 1995). 
Later, he finds one last addition to the list: “I found a scrap 
of paper beneath our bed while I was cleaning. Her 
signature, again: False speaker of language” (C. Lee 6, 
1995). As Tyler Kessler argues, the rest of the novel may be 
read as “an unfolding and explicating of that list. In other 
words, the question ‘Who is Henry Park?’ drives the 
narrative more than the ostensible spy plot” (201). This 
essay will explore moments during the novel where Henry 
Park’s sense of self is disrupted by the conflicting types of 
speech he generates in different contexts. 

 In Lee’s novel, people and things are constantly being 
defined by language. Who is speaking, when, and to whom, 
affects perceptions of truth, and controls what is revealed 
and what is concealed. Lee deploys different voices among 
the narrator, characters and quoted texts throughout the 
novel to construct multiple discourses. I will demonstrate 
how Henry Park navigates these discourses in order to resist 
being defined. I will argue, moreover, that Park’s constant 
shifting from context to context in order to escape 
definition results in the unraveling of his sense of self, 
which is ultimately unknowable. 

 The first voice we hear in Lee’s novel is Walt 
Whitman’s. The epigraph which opens Native Speaker is:  

I turn but do not extricate myself,  

Confused, a past-reading, another,  

but with darkness yet.  

The passage is from Whitman’s “The Sleepers,” a poem 
which “speaks obliquely to the self-exploration and ‘past-
reading’ that Lee’s narrator undertakes” (Cowart 116, 
2006). While this sets the tone for Henry Park’s odyssey of 
self-exploration and search for self, one would do well to 
also take note of one of Whitman’s most famous lines of 
verse: “Do I contradict myself? Very well then…. I 
contradict myself; I am large…. I contain multitudes” 
(Whitman 65, 2000). This notion of contradicting 
multitudes brings to mind Bakhtin’s characterization of the 
concept of truth. According to Bakhtin, truth requires a 
multitude of voices (Booth xxii, 1984). For Bakhtin, one 

truth does not necessarily compete with another or 
contradict it. The fact that Whitman, to quote Ezra Pound, 
“is America” (Pound 112, 1998), suggests that Lee is laying 
the groundwork for his project: one in which there is space 
for multiple discourses, in which there isn’t a single 
definition of, or for, “America.” In these two cadences of 
Whitman, one that is explicit and one which is begging to 
be voiced, we find Henry’s image of America, which 
“combines his sense of estrangement from its promise with 
his understanding of the nation as a cultural struggle, dire 
yet beautiful” (Chu 2, 2000). This is the landscape in which 
Henry Park searches for his identity. 

The aforementioned example, in which the narrator’s 
voice distorts the meaning of Lelia’s phrase “false speaker 
of language,” is an example of Bakhtin’s “heteroglossia.” 
For Bakhtin, every utterance carries the signature of the 
speaker, and “at any given time, in any given place, there is 
a set of powerful but highly unstable conditions at work 
that will give a word uttered then and there a meaning that 
is different from what it would be at other times and in 
other places” (Holquist 69-70, 1990).  A further episode 
later on in Native Speaker demonstrates how Henry Park 
fears that his identity can be manipulated by language. In 
preparing the politician John Kwang for a television spot, 
Janice  

tried to measure all his talking and stops… so if they 
ran a clip of him on the news they’d be pressed to play the 
whole thing. If she let him talk for minutes and minutes 
whenever he wanted they’d just pick and choose quotes to 
suit their story, and not necessarily his. She made him 
speak in lines that were difficult to sound-bite, discrete 
units of ideas, notions. You have to control the raw 
material, she said, or they’ll make you into a clown (C. Lee 
87, 1995). 

In commenting on this passage in the novel, Chang-rae 
Lee himself, reflecting on his days as an employee in 
Senator John Heinz’s office on Capitol Hill, reveals that he 
had to  

package [language] in such a way that it can’t be 
repackaged. It’s an ongoing battle for who will tell the 
story. [Janice] is talking politically, but Henry’s interested 
because he’s telling other people’s stories and defining 
them. And he’s begun to realize that he doesn’t want to be 
defined by other people either (Johnson 111, 2006). 

The political analogy here is a useful one. John 
Kwang’s political narrative can be distorted to suit the 
needs of his enemies. Similarly, Henry fears that his own 
identity may be redefined. This is why he constantly puts 
on some kind of identity performance.  

 Henry is wary of how much Korean he speaks, which 
is connected to how the language he utilizes influences his 
sense of self. He frequents a Korean noodle shop near 41st 
and Parsons. The woman who serves him has a “kindly 
face” (C. Lee 315, 1995). He eats there enough that she 
recognizes him, but she thinks he’s Chinese or Japanese 
because he “always order[s] in English or by pointing to 
what [he] want[s] on another table” (C. Lee 315, 1995). 
Elsewhere in the novel, Henry masks his ignorance of the 
Korean language: 
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