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 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٩

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

 قواعد النشر
دوريـة  )  اإلنـسانية واالجتماعيـة  العلـوم (مجلة جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية           

وتُعنى بنشر البحوث العلمية وفـق  . علمية محكمة، تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة       
 : الضوابط اآلتية 

 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أوالً
 .بتكار، والجدة العلمية والمنهجية، وسالمة االتجاه أن يتسم باألصالة واال -١
 .أن يلتزم بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣
 .أن يتسم بالسالمة اللغوية  -٤
 .أال يكون قد سبق نشره  -٥
ان ذلـك للباحـث نفـسه،     كتاب، سـواء أكـ     أال يكون مستالً من بحث أو رسالة أو        -٦

 . أو لغيره 
 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتالك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كامالً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إال بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .٤  A(صفحة مقاس ) ٥٠( تزيد صفحات البحث عن  أال -٢
وأن ) ١٣(، والهـوامش بـنط   Traditional Arabic) ١٧( أن يكـون بـنط المـتن     -٣

 ) .مفرد( يكون تباعد المسافات بين األسطر 
يقــدم الباحــث ثــالث نــسخ مطبوعــة مــن البحــث،  مــع ملخــص بــاللغتين العربيــة       -٤

 .مة أو صفحة واحدة واإلنجليزية، ال تزيد كلماته عن مائتي كل

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١
 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤



 

 
١٠ 

عنــد ورود أســماء األعــالم فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

حــروف عنــد ورود األعــالم األجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب      : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف التينيـة، مـع االكتفـاء بـذكر االسـم كـامالً              

 .عند وروده ألول مرة 
 . تُحكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على األقل : سادساً
ي  أو ترسل علـى البريـد اإللكترونـ   CD على أسطوانة مدمجة ،تُعاد البحوث معدلة : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .ال تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من المجلة، وعشر مستالت من بحثه نسختينيُعطى الباحث : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 

 :جميع المراسالت باسم
 رئيس تحرير مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 ٥٧٠١ ص ب -١١٤٣٢الرياض  
 ٢٥٩٠٢٦١) فاكس (  ناسوخ  - ٢٥٨٢٠٥١: هاتف 
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 انية واالجتماعيةاإلنسمجلة العلوم  ١١

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد
 

 
 

 المحتويات
 

 االجتماعية، ووجهة الضبط لـدى      المساندة وعالقته بكل من     ، عن الذات  اإلفصاح
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة توطالبا طالب

 عبد الرحمن بن سليمان النملة. د

١٣ 

  األميرة نورة بنت عبدالرحمن  والتشاؤم لدى عينة من طالبات جامعةالتفاؤل
 ات ضوء بعض المتغيرفي
  محمد العمرينادية. د -  سالم الكريديسريم. د

٩١ 

 ومستقبلهم الوظيفي.. خريجي اإلعالم  تقييـــم اإلعالميين لواقـــــــع توظيـــــــف
والمسؤولين والمهنيين اإلعالميين فـي    دراسة كيفية على عينة من األكاديميين     

 مدينة الرياض
 محمد بن علي بن محمد السويِّد. د 

١٤٥ 

 م١٠٠٢ – ٩٧٦/ هـ ٣٩٢ – ٣٦٦ بين الهدم والبناء المنصور بن أبي عامر
  منيرة بنت عبدالرحمن الشرقي. د 

٢١٥ 

 في النصف  الثاني من القرن العشرين أحوال األقليات المسلمة في الفلبين
 هيا عبد المحسن محمد البابطين. د

٢٧٩ 



 



 

 
 
 
 

 المساندة وعالقته بكل من ، عن الذاتاإلفصاح
 توطالبا االجتماعية، ووجهة الضبط لدى طالب

  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة
 
 
 
 
 
 
 

 عبد الرحمن بن سليمان النملة. د
 كلية العلوم االجتماعية  - قسم علم النفس

 مام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة اإل
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 ووجهة،  االجتماعيةالمساندة وعالقته بكل من ، عن الذاتاإلفصاح 

  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة توطالبا الضبط لدى طالب
 
 عبد الرحمن بن سليمان النملة. د

 كلية العلوم االجتماعية  - قسم علم النفس
 .مام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة اإل

 
 

 :اسةملخص الدر
 مـن المـساندة االجتماعيـة،       بكـل  التعـرف علـى اإلفـصاح عـن الـذات، وعالقتـه              إلـى  هـذه الدراسـة      هدفت

 اسـتخدم  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية فـي مدينـة الرياض،و            وطالباتووجهة الضبط لدى طالب     
 طالـب ) ٦٠٠(سـة مـن    الدراعينـة  ت وتكونـ ، هذه الدراسةلطبيعة لمناسبته االرتباطيالباحث المنهج الوصفي  

 اختيــارهمهـــ، تــم ١٤٣٥/هـــ١٤٣٤وطالبــة مــن المــستويين الثــاني والــسادس الجــامعيين مــن العــام الدراســي     
المـساندة  "، ومقيـاس  "اإلفـصاح عـن الـذات    "مقيـاس  الباحـث  واسـتخدم بطريقة العينـة العـشوائية الطبقيـة،     

االجتمــاعي /دي، واســتمارة المــستوى االقتــصا)"الداخليــة والخارجيــة(وجهــة الــضبط "االجتماعيــة، ومقيــاس 
وأظهـرت نتـائج   .  لجمـع البيانـات حيـث تـم التأكـد مـن صـدقها وثباتهـا        كـأدوات لألسرة في البيئـة الـسعودية،      

بــين اإلفــصاح عــن الــذات والمــساندة االجتماعيــة، فــي حــين أشــارت     عالقــة ارتبــاط إيجابيــة  وجــودالدراســة 
لـدى جميـع   )غيـر الـصحية   ( عـن الـذات ووجهـة الـضبط الخارجيـة            اإلفـصاح النتائج إلى وجود عالقة سلبية بين       

 عن الذات تبعـا  اإلفصاحأفراد عينة الدراسة، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في        
 فــي حــصائياًإ دالــة روقوذلــك لــصالح اإلنــاث، كمــا بينــت النتــائج أيــضا وجــود فــ   ) ذكــور، إنــاث(س لمتغيــر الجــن

ولـصالح المـستوى الدراسـي الـسادس     ) الثـاني والـسادس  (  عن الذات تبعاً لمتغير  المستوى الدراسي      اإلفصاح
ندة االجتماعية ،ووجهة  كما دلت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين المسا   الدراسة،ألفراد عينة   

الضبط تبعا لمتغير المستوى الدراسي، في حين أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً فـي وجهـة الـضبط           
وخلصت الدراسة إلى اقتراح مجموعـة مـن التوصـيات        . وذلك لصالح اإلناث  ) ذكور ، إناث  (تبعا لمتغير الجنس    
 .والبحوث ذات العالقة

 : المفتاحيةالكلمات
 . عن الذاتفصاحاإل -
 .   المساندة االجتماعية-
 .  وجهة الضبط-



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 انية واالجتماعيةاإلنسمجلة العلوم   ١٧

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد
 

  وأهميتهاسة الدرامشكلة
 :مقدمة

 اهتمـام كثيـر مـن البـاحثين فـي      Self-disclosure مفهوم اإلفصاح عن الـذات    استرعى

ــة، ويمثــل دور الوســيط          ــرات الهامــة، والحديث ــه يعــد مــن المتغي ــنفس؛ لكون مجــال علــم ال

ــوابي       محكــاًNawabi (2004)النفــسي لتوافــق األفــراد وصــحتهم النفــسية، وقــد اعتبــره ن

ــا لـــه مـــن فوائـــد كثيـــرة فـــي تنميـــة المهـــارات االجتماعيـــة    لتقيـــيم  الشخـــصية الـــسوية لمـ

وتطويرها، وتحسين عالقات الفرد مـع اآلخـرين، فإفـصاح الفـرد وتعبيـره عـن ذاتـه يـسهم                    

ــادل بــين األفــراد فــي العالقــات التفاعليــة ممــا يــؤدي إلــى تقويــة هــذه           فــي تحقيــق فهــم متب

يــة بــين األفــراد، ويــسهم اإلفــصاح عــن الــذات فــي     التفــاعالت االجتماعيــة، والعالقــات البين 

تحسين مستوى الصحة النفسية لـدى الفـرد بـصفة عامـة، حيـث يعتبـر حـسب العديـد مـن                    

 وعـالج بعـض األمـراض    قايـة، الدراسات بمثابة عامل وقائي، ونقطة محورية في التدخل للو  

 الجنــسين واالضــطرابات النفــسية، وخاصــة مــا يتعلــق بإيــذاء الــذات لــدى المــراهقين مــن         

ــوان، (  وجوتلــــــف وجرافــــــي   وهــــــورش وأبتــــــرHoresh, 2010م؛ وهــــــورش ٢٠٠٦رضــــ

 تأكـد لـدى بـانيني    وقـد Apter, Horesh, Gothelf, Graffi & Lepkifker,. 2001).ولبكيفكر

أن اإلفـصاح عـن   " Panini, Farmer, Clark & Barnett (1990))وفـارمر وكـالرك وبارنـت   

لفرد عـن ذاتـه، كمـا تبـين ارتباطـه إيجابيـاً بالتقـدير                ل أفضلالذات يساعد على تحقيق فهم      

 ).٩٧٤: ص ("اإليجابي للذات وبالترابط األسري

اإلفـصاح عـن الـذات بأنـه البـوح لآلخـرين بـبعض        ) م٢٠٠٦( سـليمان والدحاحـة   ويعـرف 

الخبرات والمشاعر الشخصية المؤلمة للفرد والتي خاضها في مواقف حياتية متنوعة، وقد   

أو اتجاهـــات يتبناهـــا الفـــرد، أو حاجـــات معينـــة يـــسعى إلشـــباعها، وذكـــر  تتـــضمن أفكـــاراً 

 الفـــرد يقـــوم باإلفـــصاح عـــن ذاتـــه، أو خبراتـــه الشخـــصية مـــع أنKazdin) م٢٠٠٠(كـــازدين 

 الفـرد عـن   أنإفصاح Leung )م٢٠٠٢(األفراد الذين يشعر نحوهم بالثقة والتواد، وأشار لينغ 

 محتوى وعمق ما يبوح بـه لآلخـرين، فهـو يحـدد           ذاته يتم من خالل عملية معرفية تؤثر على       



 

 
١٨ 

 االجتماعية، ووجهة المساندة وعالقته بكل من ، عن الذاتاإلفصاح
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة توطالبا الضبط لدى طالب

عبد الرحمن بن سليمان النملة. د

أوال مــا الــذي يبــوح بــه، ثــم يقــرر األســلوب المناســب والــشخص الــذي ســوف يتواصــل معــه،    

 إن حيـث  ،Social Orientation الفرد عن ذاتـه إلـى درجـة توجهـه االجتمـاعي     حويشير إفصا

ــه ويبـــوح     ــرين الـــذين يثـــق بهـــم؛ ليكـــشف عـــن خبراتـ ــراد اآلخـ ــار األفـ ــاره الفـــرد يختـ  بأفكـ

ومشاعره، لذا فإن ذلك يتطلـب تـوافر درجـة معينـة مـن التوجـه أو التهيـؤ االجتمـاعي لديـه                       

 & Dindia, Fitzpatrick)م١٩٩٧(، ويــرى دينــديا وفيتزباتريــك وكينــي  )م٢٠٠٦رضــوان، (

Kennyدرجــة إفــصاح األفــراد عــن أنفــسهم تتبــاين وفقــاً لــسمات شخــصياتهم ومنهــا    أن 

ة، والخجــل، وكــذلك درجــة االســتعداد االجتمــاعي، كــل ذلــك مــن االنبــساطية، واالنطوائيــ

 فــان اإلفــصاح عــن الــذات يعــد بــذلكشــأنه أن يزيــد أو يعــوق إفــصاح وبــوح الفــرد عــن ذاتــه، و

 .سمة شخصية للفرد، تشير إلى درجة قدرته على التفاعل مع اآلخرين

 Hook, Gerstein, Detterich)م٢٠٠٣( هوك، وقرشتاين، ودتريتش، وجريدلي ويؤكد

& Gridleyأهميــة معرفــة الفــرد لمــستوى إفــصاح الــذات لديــه خاصــة، وأن لكــل فــرد     علــى 

مــستوى مختلفـــاً مــن الحاجـــة للحميميـــة، فــبعض األشـــخاص يــشعرون باالرتيـــاح عنـــدما     

يتحدثون عن خبراتهم الشخـصية، وبعـضهم يـشعر بـالتوتر، وهـذا مؤشـر علـى المـستوى                   

 واآلخرين، ذلك إن انخفاض مستوى إفصاح الـذات قـد           المتدني من األلفة والمودة بين الفرد     

يؤدي إلى أن يكره الفرد نفسه، وأن يـشعر بالعزلـة وعـدم مـشاركة اآلخـرين، كمـا يعـوزه             

نقــص التغذيــة الراجعــة عــن مــدى ســالمة أفكــاره، باإلضــافة إلــى الــشعور بالخجــل، وعــدم   

ر إيجابية على الفرد؛  عن الذات آثاولإلفصاح.(Johnson, 2010)القدرة على حل المشكالت

 أنــه عنــدما يخــوض الفــرد عالقــات  إلــى.Hook, et al)م٢٠٠٣(حيــث أشــار هــوك وآخــرون  

اجتماعيــة مــع اآلخــرين، ويتفاعــل معهــم يحــدث تبــادل لإلفــصاح عــن الــذات يتــضمن البــوح 

بــبعض الخبــرات الشخــصية عــن نفــسه، ممــا يــؤدي إلــى التهدئــة والتخفيــف مــن الحــاالت         

التــي قــد تتــصاحب مــع الخبــرات الحياتيــة الــضاغطة التــي خاضــها الفــرد،  االنفعاليــة الــسلبية 

فيــشعر باالرتيــاح عنــدما يبــوح بهــا مــع أفــراد يثــق بهــم، أو مقــربين إليــه، وقــد أكــد خــان             

 أنـه مـن األهميـة أن يفـشي الفـرد، ويفـصح عـن        علـى Kahn & Hessling)م٢٠٠١(وهـسلينغ  
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 تبين أن األفراد ذوي اإلفصاح المرتفع       بعض الخبرات، والمشاعر السلبية التي تؤرقه؛ حيث      

عن ذواتهم لديهم مستويات أعلى في الصحة النفسية من الذين يفضلون التكـتم وعـدم               

 . البوح عن مشاعرهم وخبراتهم السلبية لآلخرين

 من أن اإلفـصاح والبـوح عـن الخبـرات الذاتيـة      Kazdin)م٢٠٠٠( ما اعتبره كازدين    وهذا

عــالي للتخفيــف مــن وطــأة الــشعور بالــضغط النفــسي، وهــو مــا   للفــرد وســيلة للتنفــيس االنف

 ,Harman, Hanson)م٢٠٠٥(توصل إليه كل من هيرمان، وهانـسون، وكـوخران، ولينـدزي    

Cochran & Lindseyأن اإلفــصاح عــن الــذات بطريقــة إيجابيــة يــرتبط بفاعليــة الــذات مــن 

ن الفــرد واآلخــرين؛  المدركــة، والمهــارات االجتماعيــة، ودعــم العالقــات البينشخــصية بــي      

 إليـه، ويـتفهم   يـستمع  إفصاح الفرد عن ذاتـه ووجـود مـن     أنLeung)م٢٠٠٢(حيث بين لينغ    

مــشاعره التــي يبــوح بهــا يــؤدي إلــى دعــم تواصــل الفــرد مــع اآلخــرين، وكــذلك بنــاء عالقــات 

 أنLi & Lin & Hsiu)م٢٠١١(اجتماعية ناجحة، وقد تبين لـدى كـل مـن لـي، ولـين، وهـسيو       

اد لعقــد صــداقات مــع اآلخــرين، وفقــدهم لمهــارات التواصــل مــع اآلخــرين قــد      تجنــب األفــر 

ارتبط إيجابياً بالصعوبات التي يواجهها األفراد في اإلفصاح عن ذواتهم، وقد أشارت نتـائج     

 إلــى ارتبــاط اإلفــصاح عــن الــذات إيجابيــا بالرفاهيــة، والــسعادة النفــسية،     لدراســاتبعــض ا

 & Langan-fox, Sankey)والمــسنين مــن الجنــسينوالرضــا عــن الحيــاة لــدى الراشدين،

Canty,2009; Marcoen & Vanham,  1981; Special & Li-Barber, 2012). 

إلى أن لإلفصاح عن الذات أثـار إيجابيـة، ذلـك لـدوره فـي           ) م١٩٩٣(  أبو سريع    أشار كما

لمـة التـي   خفض مشاعر الحزن، والتوتر، والقلق المصاحبة للخبرات الحياتية السلبية والمؤ    

يواجهها الفرد، وقد تبين أن هناك عـدد مـن الوظـائف لإلفـصاح والبـوح عـن الـذات لآلخـرين                 

 ،Social validation والتوضيح، والصدق االجتمـاعي  ،Expressionتعبير الفرد عن ذاته : وهي

 Social االجتمــاعي والــضبط، Relationship developmentوتنميــة العالقــات االجتماعيــة 

control.المساندة االجتماعية  وتمثل Socialsupportًهامـاً للـدعم النفـسي والـصحة     مصدرا 

ارتبـاط المـساندة االجتماعيـة المدركـة       "النفسية، حيـث أوضـحت نتـائج بعـض الدراسـات            
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عبد الرحمن بن سليمان النملة. د

والمتلقـــــاة مــــــن اآلخــــــرين إيجابيــــــا بــــــالتوافق النفــــــسي والمهــــــارات االجتماعيــــــة لــــــدى  

 .(Edwards & Besseling, 2001, p.68)."األفراد

 العون والمساندة، كمـا تعنـي ذلـك    تقديم)Support( كلمة المساندة أو الدعم  وتعني

 لتجــاوز المحنــة، أو ه؛النــوع مــن العــالج النفــسي الــذي يقــوم علــى دعــم المــريض ومــساندت    

ويهدف هذا النوع مـن التنـاول العالجـي إلـى تقويـة الفـرد فـي                 "األزمة النفسية التي يخوضها،     

،ويعـــرف )٣٦٣م، ص ٢٠٠١الــشربيني،  " (دته علــى قبــول ذاتــه   مواجهــة مــشكالته ومــساع   

بأنهــا عمليــات المــساعدة علــى اخــتالف  : " االجتماعيــةالمــساندةDolbier) م٢٠٠٠(دولبيــر 

أشــكالها وصــورها التــي يتلقاهــا الفــرد مــن اآلخــرين، أو يقــدمها لهــم عنــد الحاجــة إليهــا،           

ــذي      ــة بأنهــا مجموعــة األفــراد ال ــون جــزءا مــن شــبكة   وتعــرف المــساندة االجتماعي ن يمثل

: فـي " (العالقات االجتماعية المحيطة بالفرد والذين يقدمون له الدعم العاطفي والمـساندة          

 ).١٢٦م، ص ٢٠٠٧أحمد، 

 المساندة االجتماعية إلى إدراك الفرد لوجود أشخاص مقربين منـه يثـق بهـم             وتشير

دة ســواء فــي صــورة  ويهتمــون بــه فــي أوقــات األزمــات ويمدونــه بأنمــاط المــساندة المتعــد     

 أو فــي صــورة تقــدير واحتــرام، أو فــي صــورة مــساعدة ماديــة، أو فــي صــورة عالقــات   عطــف،

، وتمثــل المـــساندة  )٩١م، ص ٢٠٠٧شــويخ،  " (حميمــة مــع اآلخــرين، أو كلهــم مجتمعــين     

االجتماعية كل دعم مادي أو معنوي يقدم لألفـراد خاصـة المـريض، حيـث تقـدم للمـريض                 

ة ومــساعدته علــى مواجهــة المــرض، وتخفيــف آالمــه العــضوية  بهــدف رفــع روحــه المعنويــ 

ــه      ــن المـــرض، أو المـــصاحبة لـ ــسية الناجمـــة عـ وحـــسب ). ٩٣م، ص ١٩٩٦بيـــومي، " (والنفـ

تــسمح المــساندة االجتماعيــة بإتاحــة الفرصــة للتفاعــل االجتمــاعي    ) م٢٠٠١(عبــدالكريم 

 . االجتماعيةاراتهة مهاإليجابي للفرد مع اآلخرين مما يؤدي إلى زيادة ثقته بنفسه وزياد

 لقيت المساندة االجتماعية اهتمام الباحثين لما تمثله من أهمية فـي حيـاة الفـرد؛               وقد

حيث إن إدراكه لها من خالل ما يتلقاه من األهل واألصدقاء المقربين يقـوم بـدور كبيـر، أو         

لمة التـي  بدور الوسيط النفسي في خفض اآلثار السلبية للمواقف الحياتية الضاغطة، والمؤ       
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 إحــــساسه الل، فهــــي تؤكــــد كيــــان الفــــرد مــــن خــــ)م١٩٩٣جــــاب اهللا، (يواجههــــا الفــــرد 

بالمساندة والدعم من اآلخرين المحيطـين بـه، وتعتبـر المـساندة االجتماعيـة مـصدراً هامـاً             

من مصادر األمن النفسي واالجتماعي الذي يحتاجه الفرد مما يساعده على كيفية التواؤم    

حيـث تأكـد لـدى رضـوان        ). م٢٠٠٤إسـماعيل،   (ه من ضـغوط حياتيـة       ومواجهة ما يتعرض ل   

مــصدراً حيويــاً مــن مــصادر شــعور الفــرد بــاألمن   "أن المــساندة االجتماعيــة تعتبــر  ) م٢٠٠٦(

النفسي في البيئة االجتماعية التي يعـيش فيهـا، وخاصـة عنـدما يواجـه صـعوبات مهـددة ال                     

ة إلى من يسانده ويدعمه اجتماعيـاً       يستطيع مواجهتها والتوافق معها، فيشعر أنه بحاج      

وقـد أوضـحت النتـائج    ). ١٧٢ص  " ( الضغوط والتكيف معها   واجهةفيصبح أكثر قدرة على م    

أيــضا االرتبــاط اإليجــابي للمــساندة االجتماعيــة بالرفاهيــة النفــسية والــشعور بالــسعادة،         

 معهــم وخاصــة المــساندة االجتماعيــة المدركــة، والمتلقــاة مــن األصــدقاء الــذين يتواصــل     

كما دلت .  (Lee, Noh & Koo, 2013)األفراد على االنترنت ويفصحون عن ذواتهم معهم

 & Lee, Noh)ودراسـات  ) م٢٠٠١م؛ عبـدالكريم ،  ٢٠٠٦رضـوان،  (نتـائج دراسـات كـل مـن     

Koo, 2013; Parker & Parrott, 1995; Peele, 2013; Sparrevohn & Rapee, 2009; Liu 

&Wang, 2013). القـة ارتباطيـة بـين اإلفـصاح عـن الـذات إيجابيـاً والمـساندة          وجـود ع علـى

 . االجتماعية لدى األفراد من الجنسين

 لما سبق ذكره من أهمية المساندة االجتماعية، والـدور الـذي تلعبـه فـي الـدعم        ونظرا

 العمريــة، يجــد الباحــث أن هنــاك ضــرورة لدراســة   همالنفــسي لألفــراد فــي مختلــف مــراحل  

جتماعيــة كأحــد المــصادر النفــسية اإليجابيــة الهامــة، والتــي يــستمد   مفهــوم المــساندة اال

. منها األفراد الدعم النفسي اإليجابي وعالقته باإلفصاح عن الذات، متغير الدراسة الرئيس           

كما تسعى هذه الدراسة أيضاً إلى الكشف عن عالقة اإلفـصاح عـن الـذات بمتغيـر نفـسي          

 Locus of Controlوجهــة الــضبط آخــر وهــو وجهــة الــضبط؛ حيــث اســتقطب مفهــوم  

(LoC) اشتق المفهوم أصـال    " عدد من الباحثين في مجال الدراسات النفسية، وقد          اهتمام
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: فـي "(.Rotter, J صـاغها جوليـان روتـر    التـي Social Learningمن نظرية الـتعلم االجتمـاعي   

 ).٢٤٠م، ص ١٩٩٣محمد، 

ام الباحثين نظراً لما لهذا      شغلت دراسة وجهة الضبط الداخلية والخارجية اهتم       وقد

 ينظـر إلـى إنجازاتـه مـن     نالمفهوم من أهمية باعتباره سمة شخـصية تـساعد الفـرد علـى أ     

نجاح وفشل في ضوء ما لديه من استعدادات وقدرات وما يقوم بـه مـن جهـد لكـي يحقـق                     

أهدافه بغية الوصول إلى ما يرجوه، ولكي يحقق الفرد ذلك يجب مساعدته على اسـتغالل   

). ١٩٩٠الخطيب، (اته وتهيئة البيئة الصالحة؛ لكي ينمو مصدر الضبط لديه النمو السليم            قدر

تصور يحدد طريقـة إدراك الفـرد لمجريـات األحـداث التـي يمـر               "وتعرف وجهة الضبط بأنها     

بها، وأين موقع القوى المتحكمة فـي مجريـات األحـداث فـي ذات الـشخص، فإمـا أن يتبنـى                    

كمــا ). ١١م، ص ٢٠٠٤عبــداهللا، " ( أو وجهــة ضــبط خارجيــةالــشخص وجهــة ضــبط داخليــة، 

 الفرد لمواجهة األحـداث فـي حياتـه، أو إدراكـه لعوامـل الـضبط                دراككيفية إ "تعرف بأنها   

 ).١٤٦م، ص ٢٠٠٠عسكري، " (والسيطرة في بيئته

دور الوسيط المعرفي الستجابات األفراد في المواقـف        " مفهوم وجهة الضبط     ويلعب

 .Meijer., 2002, p)"  التكيـف والتوافـق النفـسي لألفـراد    تحقيـق لفـة، وفـي   الحياتيـة المخت 

 يشير متغير وجهة الضبط إلى كيفية إدراك الفرد للعوامل التي تـتحكم فـي       حيث. (1454

األحداث والمواقف التي يخبرها، والشروط التي تضبط أحداث البيئة من حوله، وما يحـصل              

 أن لهـذه الـسمة قـدرة علـى التنبـؤ بـدوافع الفـرد                اعليه من تـدعيمات إيجابيـة وسـلبية، كمـ         

ويعتبــر مــصطلح وجهــة الــضبط أحــد   ). م٢٠٠٣ســرور، (وســلوكه فــي المواقــف المختلفــة   

 كيفية تفسير األفراد لألحداث التـي تمـر        – بصفة عامة    –محددات الشخصية والذي يوضح     

ك تبنـيهم   بهم أو تواجههم، سواء كانت باعتقاد منهم بأنها تحت تحكمهم ويعني ذلـ            

لوجهة ضبط داخلية، أو كانت باعتقاد منهم بأنها تحت تحكم قوى اآلخرين ويعني ذلك              

 (Rotter, 1966).تبنيهم لوجهة ضبط خارجية
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يــدرك بهــا الفــرد العوامــل المــسببة لنتــائج   " وجهــة الــضبط إلــى الطريقــة التــي   وتــشير

غير مرضية كالعقاب سلوكه سواء كانت هذه النتائج مرضية كالثواب بجميع أنماطه، أو        

بجميع أشكاله، أهي كامنة في نفسه أم صادرة عن ظروف، أو أحداث خارجيـة هـي فـوق          

ــه  ــه وإمكانياتــــــــــــ ــه وطاقتــــــــــــ ــر  ). ٤٥٤م، ص ٢٠٠٧دروزه، " (قدرتــــــــــــ ويــــــــــــــصنف روتــــــــــــ

ــة"Rotter)م١٩٦٦( ــة  وجهـ ــى داخليـ ــضبط إلـ ــة ،Internal الـ ــث ؛External وخارجيـ ــل حيـ  يميـ

لى اعتبار أنفـسهم مـشاركين فـي األحـداث التـي تمـر              األفراد ذوو  وجهة الضبط الداخلية إ      

اإليجابيـــة التـــي   / بهـــم وأن جهـــودهم هـــي التـــي تتوســـط فـــي نتـــائج المواقـــف الـــسلبية        

يعيــشونها، فــي حــين أن األفــراد ذوي وجهــة الــضبط الخارجيــة يعــزون أســباب مــواقفهم    

بـدالهادي،  ع: فـي " (الحياتية إلى الحظ أو الصدفة من دون أي تحمـل للمـسؤولية مـن قـبلهم               

 ،Internal locus ofcontrolوبناءً على ذلك، فإن وجهـة الـضبط الداخليـة   ). ٢٩٠م، ص ٢٠٠٠

 إلــى اعتقــاد المــرء بأنــه هــو المــسيطر علــى األحــداث فــي بيئتــه، أو عالمــه الخــاص،            تــشير

اإليجابية منها والسلبية، ويدرك الفرد الـتالزم بـين مـا يقـوم بـه مـن أفعـال وبـين محـصالت                       

 External locus الخارجيـة  ةوعلـى عكـس الوجهـة الداخليـة تـشير الوجهـ      . الهـذه األفعـ  

ofcontrolاعتقـاد المـرء بأنـه قطـرة صـغيرة فـي محـيط الحيـاة المتـصارع، فهـو يـرى أنـه                         إلى 

أنــه ال : مهمــا بــذل مــن جهــد، أو كــان لديــه مقــدرة، فــإن ذلــك لــن يغيــر مــن مجــرى حياتــه، أي 

حدث، فما يحدث لـه تـتحكم فيـه قـوى خارجيـة عنـه،               يعتقد بوجود صلة بين ما يفعله وما ي       

 ).م١٩٩٧فايد، (كالحظ، أو الصدفة، أو اآلخرين ذوي النفوذ 

 الضبط هي الطريقة التي يدرك بهـا الفـرد األحـداث والتـي تنقـسم إلـى داخليـة            فوجهة

 وخارجية، فاألفراد ذوو الوجهة الداخلية يعتقدون بأن األحـداث اإليجابيـة، أو الـسلبية التـي        

تحدث لهم ترتبط بالدرجة األولى بعوامل داخلية، أو تتعلق بالشخـصية والـذكاء وسـمات              

الشخــصية، أمــا األفــراد ذوو الوجهــة الخارجيــة فيعتقــدون أن األحــداث ســواء اإليجابيــة أو   

الحظ، والصدفة، وتـأثير اآلخـرين، أو   :  األول بعوامل خارجية مثل    امالسلبية ترتبط في المق   

 فـإن وجهـة الـضبط    وعمليـاً، ).Rotter, 1966 ؛م١٩٨٦فـرج،  (ر معروفـة  بعوامل خارجيـة غيـ  
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تعتبر سـمة مـن سـمات الشخـصية الهامـة لـدى الفـرد، تقـع علـى متـصل يمثـل أحـد طرفيـه                          

وجهة الضبط الـداخلي بخصائـصه اإليجابيـة، بينمـا يـشير الطـرف اآلخـر إلـى وجهـة الـضبط                      

 .)م٢٠٠١عبدالعليم وأحمد، (الخارجي بخصائصه السلبية 

وبــين ) الــصحية(وجــود عالقــة ارتبــاط إيجابيــة بــين وجهــة الــضبط الداخليــة " تبــين وقــد

التوافــق النفــسي؛ حيــث يعتقــد األفــراد ذوو وجهــة الــضبط الداخليــة أن أفعــالهم هــي التــي     

تحــدد النتــائج التــي يــصلون إليهــا، ويحققونهــا، كمــا ارتــبط ســلوكهم إيجابيــا بعــدد مــن            

جبريــل، " (قاللية، والثقــة بالــذات، والتكيــف االجتمــاعي  الخــصائص المرغوبــة ومنهــا االســت  

أهمية لدى األفراد من    ) الصحية(؛ حيث إن لوجود وجهة الضبط الداخلية        )٣٥٩م، ص   ١٩٩٦

أجــل تحقيــق قــدر مناســب مــن التوافــق النفــسي واالجتمــاعي، حيــث تبــين ارتبــاط ســوء       

نخفض للذات االجتماعيـة    التوافق النفسي واالجتماعي، والتجنب االجتماعي، والتقدير الم      

 تشير بينما(Meijer, 2002).لدىاألفراد) الصحية(واالكتئاب سلبياً بوجهة الضبط الداخلية 

بعــدم " بعــض األفــراد إلــى شــعورهم  يتبناهــاالتــي ) غيــر الــصحية(وجهــة الــضبط الخارجيــة 

 قدرتهم على الـتحكم فـي مجريـات األحـداث، واألمـور فـي الجوانـب المعرفيـة، والدافعيـة،                  

واالنفعالية، والعجز، والضعف فـي أدائهـم، وانخفـاض الفعاليـة العقليـة، والـشعور باليـأس،                 

مما يجعلهم يبـدون درجـة قليلـة مـن الطمـوح، ولـديهم خـوف مـن الفـشل، ويستـسلمون                     

 ). ١٧م، ص ٢٠٠٤عبداهللا، " (للعقبات التي تواجههم

النفـسية الهامـة،     سبق تتضح أهمية دراسة اإلفصاح عن الذات كأحد المتغيـرات            مما

 السلبية، واألثار اإليجابية لدى األفراد، وعالقته بكل من         اآلثاروالذي قد يترتب عليه عدد من       

الخارجية مـن جهـة أخـرى، لـذا         / المساندة االجتماعية من جهة، ووجهة الضبط الداخلية      

ــة          ــذات بالمــساندة االجتماعي ــى فحــص عالقــة اإلفــصاح عــن ال ــة إل تــسعى الدراســة الحالي

مدركة، والمتلقاة مـن األهـل واألصـدقاء لـدى األفـراد مـن جهـة، ووجهـة الـضبط الداخليـة                       ال

ــصحية( ــة أخـــرى، وكـــذلك عقـــد مقارنـــات بـــين      ) غيـــر الـــصحية (والخارجيـــة ) الـ مـــن جهـ

ــة       ــة لمرحلـ ــات الجامعـ ــالب وطالبـ ــضمنة لطـ ــة والمتـ ــع للدراسـ ــة األربـ ــات الفرعيـ المجموعـ



 

 
 انية واالجتماعيةاإلنسمجلة العلوم   ٢٥

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد
 

 إلعداد دراسـات  قتائجها بمثابة نقطة انطال   البكالوريوس، وذلك؛ لتكون هذه الدراسة، ون     

وبحوث مستقبلية تتناول إعداد برامج إرشادية يحسن فيهـا توظيـف اإلفـصاح عـن الـذات                 

ــدخل المبكــر لتعــديل          ــضا للت ــدى األفــراد، وأي ــصحة النفــسية ل كفنيــة إرشــادية مرتبطــة بال

هــا األفــراد يتبنا) صــحية(إلــى وجهــة ضــبط داخليــة ) غيــر الــصحية(وجهــة الــضبط الخارجيــة 

 .ويعزون ويفسرون من خاللها أسباب المشكالت الحياتية التي يواجهونها

 : الدراسةمشكلة
 العالقـة  فـي  تـواد  اإلفصاح عن الذات هو حجر بناء مهم للغاية للوصول إلى األلفـة وال      إن

ن  أيتوقع وفي الغالب،  ، من األلفة دونه   الية إذ إنه ال يمكن تحقيق تلك الدرجة الع        ؛باآلخرين

 أغلــب خطــوات وتــتم ، وأن يــتم بالدرجــة المناســبة متبــادالًيكــون اإلفــصاح عــن الــذات أمــراً

ــذات مبكــراً   ــاء فــي طــور  اإلفــصاح عــن ال ــد مــن الكــشف     بن  العالقــات، ولكــن يحــدث المزي

الحمــيم عــن الــذات فــي وقــت الحــق وخاصــة فــي الحيــاة الجامعيــة،ويرى الباحــث أن هنــاك  

ى عمليـة اإلفـصاح عـن الـذات وكـذلك علـى حالـة العالقـة،                  من العوامل التي تـؤثر علـ       العديد

 الطـرف تعريف االرتباط القائم، وتوقيت العالقة، وطريقة تفسير كل طرف لسلوك           : مثل

ويشكل بعـد الوقـت   .  واألهداف،اآلخر، ودرجة المودة بين الطرفين، وقابلية التبادل للمودة 

 العالقـات تـزداد فـي    نجتمـاعي، فـإ   ألنه حسب مـا تفترضـه نظريـة االنتـشار اال          ؛أهمية خاصة 

 وهذا التقدم المنتظم يكون بمثابة رسائل تحول      ،أوقات الشدة بشكل تدريجي ومنتظم    

 يترتــب عليــه التحــرك نحــو ممــا ،مــن العالقــة الــسطحية إلــى العالقــة األكثــر حميميــة وقربــاً

 . مجموعة أوسع من موضوعات الحديث التي تحدث مع مرور الوقت

 ومـن الواضـح أن التجـارب    ، عن الذات هو مفهـوم معقـد      صاح أن اإلف  ذكره المفيد   ومن

 اآلخـــرين علــى أفكارنـــا  اطــالع الــسلبية مــع اآلخـــرين يمكــن أن تقودنـــا إلــى الــشعور بـــأن      

وعلـى الجانـب اآلخـر، فإننـا        .  أمر محفوف بالمخاطر وغيـر مـريح       ردالداخلية ورغباتنا هو مج   

ن قيمنـا التـي نــؤمن بهـا، ونـستمتع بــشعور      إلــى األصـدقاء الـذين يعــززو  نحـن ونـشتاق دائمـاً   

التقارب مع اآلخرين، كما أن عالقاتنا مع اآلخرين يمكنها أن تحول أساليب حياتنا بطـرق               
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 الباحـــث أن الحيـــاة الجامعيـــة بجوانبهـــا األكاديميـــة واالجتماعيـــة  ىويـــر. إيجابيـــة كثيـــرة

جنــسين، فطلبــة والنفــسية والــسلوكية تمثــل مــصدراً للــضغوط يتعــرض لهــا الطلبــة مــن ال 

الجامعات يعانون من مواقف وأزمات عديدة تتمثل في مواجهة االمتحانات والعالقات مع            

الــزمالء واألســـاتذة والمنافـــسة مـــن أجـــل النجـــاح والمـــشكالت العاطفيـــة، والتعامـــل مـــع  

 .مقتضيات البيئة الجامعية، وأنظمتها، وتعليماتها

ــوع هــذه المــشكالت، واألحــ     ويعتقــد ــة التــي تعتــرض    الباحــث فــي ظــل تن داث الحياتي

ــاً لتقـــديم      ــامعي، فـــإن الحاجـــة تبـــدو أكثـــر إلحاحـ طريـــق الطلبـــة فـــي مرحلـــة التعلـــيم الجـ

المــساندة االجتماعيــة بأشــكالها المحتفلــة، مــن األشــخاض الــذين لهــم تــأثير مباشــر فــي    

حياة هؤالء الطلبة، لما للمساندة االجتماعية مـن أهميـة فـي مواجهـة تلـك األحـداث، ولمـا                  

ه المساندة من األثر في تخفيـف عواقـب األحـداث ومـا ينـتج عنهـا مـن أمـور قـد تكـون                         لهذ

ســلبية فــي حيــاة الطالــب، وقــد الحــظ الباحــث مــن خــالل عملــه فــي اإلرشــاد األكــاديمي             

 عن ذواتهم إلى أشخاص يثقون بهم وإلى        حبالجامعة حاجة الطالب والطالبات إلى اإلفصا     

واجهــة مــا يعترضــهم مــن مــشكالت وضــغوط    حــاجتهم لتلقــي المــساندة والــدعم فــي م  

مختلفة، نظراً لتعرض الكثير منهم إلى مواجهة العديد من الضغوطات المتعلقة بالجانـب            

االجتمـــاعي واألكـــاديمي، إضـــافة إلـــى نـــدرة الدراســـات التـــي تناولـــت هـــذا الموضـــوع داخـــل   

دور الـذي  المجتمع السعودي، ومن هنا رأى الباحث دراسة هذه المشكلة، والوقوف على الـ    

يلعبه اإلفصاح عن الذات في المساندة االجتماعية ،وهـل هنـاك عالقـة فـي عـزو الطالـب أو           

 .الطالبة الفشل والنجاح إلى جوانب داخلية أو خارجية؟

 سبق يتضح أن هناك حاجة لطرح هذه المشكلة وإخـضاعها للبحـث، ومحاولـة               ومما

 ووجهــة ،ساندة االجتماعيــةالكــشف عــن طبيعــة العالقــة بــين اإلفــصاح عــن الــذات، والمــ   

الــضبط لــدى الطلبــة فــي الجامعــة، مــن خــالل إيجــاد إجابــات لتلــك التــساؤالت المطروحــة،      

وخاصـة وأنهـا تتعلــق بمتغيـرات نفـسية هامــة لهـا أسـبابها ومبرراتهــا، ويمكـن إخــضاعها        

ــرات النفــسية          ــة للتعــرف علــى العوامــل التــي تفــسر المتغي ــة فــي محاول  –للدراســة البحثي
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  ذلك التفسير الـذي قـد يـسهم إيجابيـاً فـي الكـشف عـن بعـض الجوانـب،                   –لذكر  سالفة ا 

والعوامـــل المتعلقـــة بـــالتوافق النفـــسي، واالجتمـــاعي للفـــرد، وأيـــضاً فـــي إعـــداد البـــرامج          

اإلرشادية التي تساعد على دعم الصحة النفسية لدى األفراد وخاصة تلك الفئة الهامة من   

معة من الجنسين، وبالتحديـد فـإن مـشكلة الدراسـة     الشرائح المجتمعية وهم طالب الجا  

مــا العالقــة بــين اإلفــصاح عــن الــذات والمــساندة االجتماعيــة        : تكمــن فــي الــسؤال اآلتــي   

لدى أفـراد العينـة مـن طـالب وطالبـات جامعـة اإلمـام             ) الخارجية/ليةالداخ(ووجهة الضبط   

 .محمد بن سعود اإلسالمية؟

 : الدراسةأهمية
 :الحالية في اآلتي أهمية الدراسة تكمن

 اإلفصاح عن الذات في تدعيم المساندة االجتماعية والتـي تعـد مؤشـراً علـى                أهمية -

 .قوة العالقات االجتماعية

 غياب اإلفصاح أو نقـصه عـن الـذات يعـد مـن أهـم العوامـل غيـر الـصحية التـي قـد                          إن -

 .تسبب الكثير من المشكالت لدى الطلبة

ن مـــصادر األمـــن النفـــسي لـــدى الطـــالب   المـــساندة االجتماعيـــة كمـــصدر مـــ أهميـــة -

والطالبـــات وعامـــل مهـــم مـــن عوامـــل إشـــباع احتياجـــاتهم المختلفـــة، وكعامـــل   

 . المواقف الحياتية الضاغطةرمساعد يسهم في تخفيف آثا

  التـي اهتمـت بتنميـة اإلفـصاح عـن الـذات       - على حد علم الباحث     – الدراسات   ندرة -

غيـر  ( الضبط الخارجية    هةخفض وج في العالقات االجتماعية كأسلوب جديد في       

 ).الصحية

ــين          مــا - ــوع العالقــة ب ــائج خاصــة فيمــا يتعلــق بن ــة مــن نت ــه الدراســة الحالي  تــسفر عن

ــة، ووجهــة الــضبط، وفحــص        ــذات، وكــل مــن المــساندة االجتماعي اإلفــصاح عــن ال

الفـــروق بـــين أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن طلبـــة الجامعـــة فـــي ضـــوء متغيراتهـــا وهـــي 
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والمساندة االجتماعية ووجهة الضبط، وذلك في ضوء عدد من         اإلفصاح عن الذات    

 .  المحتملةعالقةالمتغيرات الوسيطة ذات ال

 تمثل نتائج هذه الدراسة إضـافة إلـى المكتبـة العربيـة، فمـا تـسفر عنـه مـن نتـائج                      قد -

وتوصيات قد تساعد في التدخل اإلرشادي لزيادة ودعم الصحة النفسية لـدى طلبـة      

 .ينالجامعة من الجنس

 : الدراسةأهداف
 : هذه الدراسة إلى التعرف علىتهدف

نوع العالقة بين اإلفصاح عن الذات، والمـساندة االجتماعيـة المدركـة، والمتلقـاة              : أوالً

 .من األهل ،واألصدقاء لدى طالب وطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ــاً ــة الـــ     : ثانيـ ــذات ووجهـ ــن الـ ــصاح عـ ــين اإلفـ ــة بـ ــوع العالقـ ــة نـ ــصح(ضبط الداخليـ ) يةالـ

التــي يتبناهــا أفــراد العينــة فــي عــزو أســباب المــشكالت التــي         ) غيــر الــصحية (والخارجيــة 

 .تواجههم

الفــروق فــي تقــديرات أفــراد المجموعــات األربــع لعينــة الدراســة فــي كــل مــن           : ثالثــاً

ــري       ــتالف متغيـ ــاً الخـ ــة، ووجهـــة الـــضبط، تبعـ ــذات والمـــساندة االجتماعيـ اإلفـــصاح عـــن الـ

 ).السادس/الثاني(، والمستوى الدراسي الجامعي )إناث/ذكور(النوع /سالجن

 : الدراسةمصطلحات
 :Self-disclosure  اإلفصاح عن الذات- ١

 يتبنى الباحث تعريف معد األداة المستخدمة لقياس اإلفصاح عن الذات، والذي             سوف

عمليــة "بأنــه  عــن الــذات لإلفــصاحJourard) م١٩٧١(بنــى المقيــاس فــي ضــوء تعريــف جــورارد 

: فـي " (الكشف عن الذات وإظهارها، بحيث يتمكن اآلخرون من التعرف عليهـا وإدراكهـا      

، كما يعرف اإلفصاح عن الذات إجرائياً بالدرجـة التـي يحـصل عليهـا          )٦م، ص   ١٩٩٦الباكر،  

 .المفحوصون من أفراد العينة على المقياس المستخدم في الدراسة الحالية
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  SocialSupport: ية المساندة االجتماع– ٢

 يتبنــى الباحــث تعريــف مــصممتي المقيــاس المــستخدم للمــساندة االجتماعيــة ســوف

( الدعم االنفعالي والمادي واألدائي الذي يتلقاه الفرد مـن قبـل اآلخـرين المحيطـين بـه             "بأنها  

ــران، وزمــالء العمــل، أو الفــصل       الفــرد علــى تقبــل   درةومــدى قــ ) األســرة، واألصــدقاء، والجي

، وتتحــدد المــساندة االجتماعيــة إجرائيــاً بالدرجــة التــي يحــصل عليهــا   "اك هــذا الــدعموإدر

 ).م٢٠٠٠المقصود،  السرسي وعبد(المفحوص على هذا المقياس 

 :Locus ofControl  وجهة الضبط– ٣

 يتبنى الباحث تعريف معد األداة المستخدمة في الدراسـة الحاليـة، والـذي يـرى       وسوف

 أن التعزيـز يلـي بعـض أفعالـه الخاصـة ولكنـه ال يتوقـف عليهـا كليـة،                 أنه عندما يـدرك الفـرد     

وأنــه يدركــه علــى أنــه نتيجــة للحــظ والــصدفة، فإننــا نــصف هــذا الفــرد بأنــه ذو ضــبط خــارجي، 

بينمــا إذا أدرك الفــرد أن التعزيــز يتوقــف علــى ســلوكه الخــاص، أو علــى ســمات الشخــصية  

اخلي، وكما يتضح بالدرجـة التـي يحـصل عليهـا         الدائمة، فإننا نصف هذا الفرد بأنه ذو ضبط د        

 ).م١٩٨٢كفافي، (المفحوص على مقياس وجهة الضبط المستخدم 

 : الدراسةحدود
 محــور – الحــدود الموضــوعية فــي متغيــرات الدراســة  تتمثــل:الحــدود الموضــوعية) ١

 وهــي اإلفــصاح عــن الــذات، والمــساندة االجتماعيــة، ووجهــة الــضبط، وكــذلك    –االهتمــام 

 . الدراسة التي يتم تطبيقها على أفراد العينة األولية والنهائية للدراسةأدوات

 الحــدود المكانيــة للدراســة فــي المكــان الــذي يــتم فيــه    تتمثــل :الحــدود المكانيــة) ٢

 . وهي جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض– المشار إليها –تطبيق األدوات 

اســة بالحــدود الزمانيــة التــي بــدأت فــي الفــصل   تحــددت الدركمــا:الحــدود الزمانيــة) ٣

 .هـ١٤٣٤/١٤٣٥الدراسي الثاني من العام الدراسي 
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 : النظرياإلطار
ــتعلم االجتمــاعي باختــصار كونهــا تتــضمن إطــاراً       ســيقوم ــة ال  الباحــث بعــرض نظري

تفـــسيرياً عامـــاً يلقـــي الـــضوء علـــى مفهـــوم اإلفـــصاح عـــن الـــذات، ومفهـــوم المـــساندة           

م أيضاً عرض النمـاذج النظريـة المتعلقـة بكـل مـن اإلفـصاح عـن الـذات،                   االجتماعية، وسيت 

 :والمساندة االجتماعية، ووجهة الضبط في السياق اآلتي

 :االجتماعي التعلم نظرية
معرفيــة تحــدث فــي ســياق  - نظريــة الــتعلم االجتمــاعي أن الــتعلم عمليــة عقليــة تــرى

ــة التفاعــل االجت   تركــزاجتمــاعي، و ــى أهمي ــة عل ــة    هــذه النظري مــاعي والمعــايير االجتماعي

 بـل فـي   ،والظروف االجتماعيـة فـي حـدوث الـتعلم، ويعنـي ذلـك أن الـتعلم ال يـتم فـي فـراغ                    

ــا يـــتم   وقـــد ،محـــيط اجتمـــاعي  ثبـــت للكثيـــر أن األنمـــاط الـــسلوكية واالجتماعيـــة وغيرهـ

 التــي وضــعها  النظريــة هــذه ،واهتمتاكتــسابها مــن خــالل المحاكــاة والــتعلم بالمالحظــة  

ــدورا البــرت ب ــAlbert Bandura) م١٩٧٠(ان  بــين اكتــساب اســتجابات المحاكــاة   التمييز ب

 ولقــد ،)الــتعلم( للتعلــيم بالمالحظــة تحليلهــاوأدائهــا، دون أن يــتم تحديــد اآلليــات الالزمــة و  

 ضروريتان كي يتم التعلم بالمالحظـة       اللفظيةأن عمليتي التمثيل الخيالية و    " باندورا"أوضح  

 ويمكـن شـرح ذلـك    ،" المـشترك دالتحديـ  "يـسمى لنوع من التفاعـل  كما أكد على أن هذا ا     

 والعوامــل البيئيــة غيــر االجتماعيــة تتفاعــل فيمــا بينهــا، حيــث  ،بكــون العوامــل الشخــصية

ــصبح كــل عامــل محــدداً    ــسلوك التفــاعلي، تتميــز     " بانــدورا"ويــرى .  لآلخــري أن القــوة فــي ال

 كما يحدد الـسلوك االجتمـاعي   ،لبيئية لتغير العوامل ابالنسبية حيث يمكن أن تتغير تبعاً 

 . الثبات لمدة زمنية غير محدودةإلى إلى التعميم وبكونه يميل دوماً

 أي الـتعلم بالمالحظـة أن اإلنـسان كـائن اجتمـاعي             ، هذا النموذج مـن الـتعلم      ويفترض

ــتعلم        ــأثر باتجاهــات اآلخــرين ومــشاعرهم وتــصرفاتهم وســلوكهم، أي يــستطيع أن ي يت

 أساسـيات وتقوم هذه النظرية علـى      . كية عن طريق المالحظة والتقليد    منهم نماذج سلو  

 :، من أهمها)م١٩٩١انجلر، (كثيرة 
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 أن المثيـــرات الخارجيـــة تـــؤثر فـــي الـــسلوك مـــن خـــالل تـــدخل العمليـــات يُعتقـــد .١

 .  ويتأثر بالبيئة المحيطة به،المعرفية، فالفرد يفكر في ما يعمل عندما يقوم بسلوك معين

 ، والمعرفـة  ،ية على التفاعل الحتمي المتبادل المستمر للسلوك       النظر هذه تؤكد .٢

 والتأثيرات البيئية، وعلى أن السلوك اإلنساني ومحدداته الشخصية والبيئية تشكل نظاماً 

 . والمتفاعلةدلة من التأثيرات المتبامتشابكاً

 هذه التأثيرات المتبادلة من خـالل الـسلوك ذو الداللـة والجوانـب المعرفيـة                تتضح .٣

 والمــؤثرات ، واألفعــال،واألحــداث الداخليــة األخــرى، التــي يمكــن أن تــؤثر علــى اإلدراكــات     

 .البيئية الخارجية

ــأثر الـــسلوك بالمحـــددات البيئيـــة فحـــسب  ال .٤ ــاً نتـــاج   ، يتـ  ولكـــن البيئـــة هـــي جزئيـ

لمعالجة الفرد لها، ولـذلك فـاألفراد يمارسـون بعـض التـأثيرات علـى أنمـاط سـلوكهم مـن                     

 للبيئة ومن ثم فهؤالء األفراد ليسوا فقط مجرد ممارسين لردود      متهخالل أسلوب معالج  

الفعـــل إزاء المثيــــرات الخارجيـــة ولكــــنهم قـــادرون علــــى التفكيـــر واالبتكــــار وتوظيــــف     

 .عملياتهم المعرفية لمعالجة األحداث والوقائع البيئية

 اتباع التعلم من خالل المالحظة إلى أن معظم السلوك اإلنساني متعلم ب           يشير .٥

.  أو اإلجرائـي ،نموذج أو مثال حي وواقعي، وليس من خالل عمليات االشتراط الكالسيكي 

فبمالحظــة اآلخــرين تتطــور فكــرة عــن كيفيــة تكــوين ســلوك مــا وتــساعد المعلومــات        

 .كدليل أو موجه لتصرفاتنا الخاصة

 .  سلوك البشر متعلم من خالل المالحظة سواء بالصدفة أو بالقصدمعظم .٦

 أو تعلمـــه الســـتجابات أو أنمـــاط   ،الجتمـــاعي اكتـــساب الفـــرد   بـــالتعلم ا يقـــصد .٧

 . أو إطار اجتماعي،سلوكية جديدة من خالل موقف

 نظرية التعلم االجتماعي أن هناك ثالثـة مكونـات تمثـل عمليـات تـستخدم فـي                  وترى

ــه    ــة الـــسلوك بنتائجـ ــوء عالقـ ــذاتي للـــسلوك علـــى ضـ ــات، (التنظـــيم الـ ــذه ،)م١٩٩٦الزيـ  وهـ

 : هيالعمليات 
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 خــالل مكــون أو عمليــة المالحظــة الذاتيــة يتبــاين الــسلوك    فمــن:الذاتيــة حظــةالمال

 أو النوع الوظيفي    ها،اإلنساني من حيث نمطه، وتعتمد الداللة ومعدل االستجابات، أو تواتر         

 والمالحظة، حيث تختلـف األحكـام   هتماملهذه العملية على نوع النشاط الذي يحظى باال     

 . أنساقهم القيمية وبنيتهم المعرفيةالتي تصدر عن األفراد باختالف

 أو مثير لـسخط  ، أو المكافأة، مُرض بحيث يستحق التقدير    هو ل ه :الحكمي التقدير

 أو المـستويات   ، هذه األحكام علـى ضـوء المعـايير        صدر حيث ت  ؛ ويستحق العقاب  ،اآلخرين

 وأنماطهـا،   التي يتشربها الفرد في ظل اإلطار الثقافي الحاضن له وعوامل التنشئة األسـرية            

 ثــم تظــل هــذه األحكــام نــسبية   ومــن ،وهــذه المعــايير أو المــستويات ربمــا تكــون داخليــة  

 أو أفعالــه مــستقلة عــن ســياقها  ،حيــث يــصعب إصــدار أيــة أحكــام علــى ســلوكيات الفــرد  

 . أو اإلدراكي، أو االجتماعي،النفسي

وي هــذه  حيــث تنطــ؛ الــذاتي لــردود األفعــال بــصفة خاصــة التقــويم:الذاتيــة االســتجابة

 ردود األفعـال التـي تـستثير        هـي  المستمرة حول ما     التساؤالتالعملية على إثارة العديد من      

 ومن ثم يمكن اختيار أنمـاط اسـتجابات         ، ردود األفعال التي تستثير العقاب     هي وما   ،اإلثابة

 . وتجنب أنماط االستجابات التي يترتب عليها العقاب،اإلثابة

 : عن الذاتاإلفصاح
 المتغيــرات النفــسية الهامــة  أحــدSelf-disclosureوم اإلفــصاح عــن الــذات  مفهــيعتبــر

التي جذبت إهتمام كثير من الباحثين في مجال علم الـنفس والـصحة النفـسية فـي اآلونـة         

عمليـة الكـشف عـن الـذات وإظهارهـا بحيـث يـتمكن اآلخـرون مـن                  " ويعرف بأنـه     يرة،األخ

شكالت االجتماعيــة، والنفـــسية،  التعــرف عليهــا وإدراكهـــا، ويتــضمن هــذا الكـــشف المــ     

ــصاديةوالــصحية،  ، والطموحــات المــستقبلية، واآلراء، واالتجاهــات، وبعــض األســرار    واالقت

ويـساعد إفـصاح الفـرد عـن ذاتـه علـى التواصـل            ). ٣م، ص   ١٩٩٦البـاكر،   " (الخاصة، واألسرية 

لفــرد الجيــد مــع اآلخــرين والتفاعــل اإليجــابي معهــم، خاصــة إذا تــم اإلفــصاح عــن خبــرات ا    
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 ,Farber).ومشاعره لآلخرين بشكل متبادل مما يولد الشعور بالقرب والتواد مع اآلخرين 

2006) 

 عن الـذات يعتبـر عمليـة يقـوم الفـرد مـن خاللهـا بإفـشاء بعـض المعلومـات                      واإلفصاح

الشخــصية لفــرد آخــر دون غيــره مــن أفــراد المجتمــع، فهــو بــذلك يعكــس طبيعــة العالقــة   

فعنــدما يفــصح الطــرف األول عمــا يــدور فــي خلــده ويظهــر        .  صيخــالتبادليــة لالتــصال الش 

الطرف الثاني االهتمام والتفهم لما يقوله زميله، فـإن عمليـة االتـصال تحـدث بـين الطـرفين              

ويعتمد الفـرد علـى خبراتـه الـسابقة فـي اختيـار الـشخص المناسـب                 . بشكل آني ومستمر  

 في شخص ما، ازداد مقدار ما نفصح لهذا النوع من االتصال الشخصي، فكلما ازدادت ثقتنا    

له من معلومـات عـن ذواتنـا، وعـادة مـا تكـون هـذه الثقـة مبنيـة علـى مـدى تقبلنـا لـردة فعلـه                       

 .المتوقعة تجاه المعلومات المفصح عنها

 األفراد فـي مقـدار مـا يفـصحون بـه مـن معلومـاتهم الشخـصية لآلخـرين، فقـد                     ويختلف

أن الفــرد ال ) HarryIngham( وهــاري إنجهــام )Joseph Luft(ذكــر الباحثــان جوزيــف لوفــت

يــدرك جميــع المعلومــات المتعلقــة بذاتــه، كمــا أن اآلخــرين ال يــدركون جميــع المعلومــات  

ولتوضـــيح كيفيـــة حـــدوث عمليـــة اإلفـــصاح عـــن الـــذات فقـــد طـــور  . المتعلقـــة بـــذلك الفـــرد

يم الـذات  حيـث تـم تقـس   ) Johari Window" (نافذة جوهـاري "الباحثان نموذجاً أطلقا عليه 

 فـإن هـذه   ،Seiler & Beal  (2006(البشرية إلى أربع مناطق رئيسية،  وحسب سـيلر وبيـل   

 :المناطق هي

وتحوي معلومات ال يمكن للفـرد إخفاؤهـا عـن اآلخـرين،          :  المكشوفة المنطقة .١

 .  لون الشعر، والمظهر العام، والوظيفة، إضافة إلى معلومات يقدمها لهم طواعية: مثل

 وتحوي معلومات يتعمد الفـرد إخفاءهـا عـن اآلخـرين، فهنـاك              :ار األسر منطقة .٢

 عـنهم، فعلـى سـبيل المثـال         جبهاأمور ال نريد للبعض أن يعرفها عنا، وبالتالي نسعى إلى ح          

قد يخفي الطالـب عـن والديـه أن النتيجـة الـسيئة التـي حـصل عليهـا فـي امتحـان مـا، كانـت                           

 .من ذكر هذا السبب ألصدقائه المقربينبسبب تقصيره في الدراسة بينما ال يجد حرجاً 
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 فهنـــاك معلومـــات ال نعلمهـــا عـــن أنفـــسنا لكنهـــا ظـــاهرة  : العميـــاءالمنطقـــة .٣

لآلخرين، فقد يظن الواحد أنه قائد غير ناجح بينما يرى زمالؤه تحليه بمهارات قياديـة فـذة،                 

ــة بــشكل           ــى تكــرار كلمــة معين ــزوع بعــض األشــخاص إل ــى ذلــك ن ــال عل ولعــل أوضــح مث

،أو إحــداث حركــة ال ")فـي الحقيقــة "أو " يعنــي"تكــرار كلمــة : مثـل (أثنــاء حــديثهم مـستمر  

 ).هز الركبة أو التبسم: مثل(إرادية عندما تسلط عليه األنظار 

 وهي منطقة غير معروفة من الجميع، وتمثل جميـع أبعـاد            : المجهولة المنطقة .٤

 أنــه شــجاع إلــى أن  شخــصياتنا والتــي لــم يــتم اكتــشافها حتــى اآلن، فقــد يظــن الواحــد منــا   

 .يتعرض لخطر محدق، فيكتشف خالف ذلك

  القول أن مساحات اإلفصاح وعدم اإلفـصاح الخاصـة بـالفرد تختلـف بـاختالف               ويمكن

فكلمـا زادت درجـة   . الشخص المقابل، بل إنها تختلف مع نفس الشخص من وقـت آلخـر      

يعنــي بــأن الفــرد الثقــة بــين طرفــي االتــصال، ازدادت مــساحة المنطقــة المكــشوفة، وهــذا ال 

ســـيقوم باإلفـــصاح عـــن معلومـــات أكثـــر للـــشخص المقابـــل فقـــط، بـــل إنـــه علـــى األرجـــح 

سيكتشف أموراً أخرى في ذاته لم يكن يعرفهـا مـن قبـل، وتـزداد مـساحة هـذه المنطقـة                     

 .كلما كانت العالقة مع اآلخر أقوى

 : اإلفصاح عن الذاتعوائق
 لآلخــرين خوفــاً مــن العواقــب التــي قــد   مــا يتــردد اإلنــسان فــي اإلفــصاح عــن ذاتــه  كثيــراً

 & .Knapp ) م٢٠٠٠(يجنيهــا مــن وراء ذلــك، والتــي ذكرهــا كــل مــن نــاب وفينغليــستي  

Vengelisti في اآلتيوتتمثل : 

 عن الذات سيظهر للطـرف اآلخـر        إلفصاحفا:  من ظهور عيوبك لآلخرين    الخوف •

دعو كثيراً من الرجال إلى القصور في شخصيتك، أو في المهارات التي تتمتع بها، وهذا ما ي    

ــدما يــضلون الطريــق لكــي ال يظــن الطــرف المقابــل أنهــم          ــردد فــي طلــب المــساعدة عن الت

 .تائهون أو أنهم ال يملكون القدرة على تحديد االتجاهات
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فعنــدما تطلــع شخــصاً مــا علــى نقــاط    :  مــن أن يــصبح رفيقــك ناقــداً لــك  الخــوف •

  .  عرضة لهجومه عليكبحضعفك فإنك بالتالي ستص

فــالبعض يــرى أن هنــاك بعــض األمــور الخاصــة :  مــن أن تفقــد شخــصيتكالخــوف •

بهم والتي ال ينبغي ألحد أن يطلـع عليهـا، وقـد يكـون هـذا الخـوف ظـاهراً لـدى الـشباب فـي                          

مرحلــة المراهقــة بــصورة أكثــر حيــث تــزداد رغبــتهم فــي االعتمــاد علــى أنفــسهم واتخــاذ    

 .أو األخ األكبرقراراتهم الخاصة دون الرجوع إلى الوالدين 

 مــن أن تفقــد زميلــك، فقــد يكــون لــدى أحــدهم ســر دفــين لــو أطلــع عليــه  الخــوف •

زميله لربما أدى إلى ابتعاده عنه، أو إلى إنهاء الـصداقة التـي بينهمـا، لـذا فقـد يتـردد فـي إخبـار                    

 أن يـؤدي اإلفـصاح عـن     نزميله مثالً بأنه كان يتعاطى المخـدرات عنـدما كـان شـاباً خوفـاً مـ                

 .لسر إلى فقد ذلك الصديقهذا ا

 أننـا نفـصح عـن ذواتنـا فقـط      Dobkin & Pace) م٢٠٠٦( كل من دوبكـين وبـاس   ويرى

لألشــخاص المهمــين بالنــسبة لنــا، كمــا أن األشــخاص الــذين ال تربطنــا بهــم عالقــة وطيــدة  

لـذا فعلينـا االنتظـار حتـى       . سيشعرون بعدم االرتياح عندما نبوح لهم بمعلومات خاصـة بنـا          

ن أن العالقة قد تطـورت إلـى الحـد الـذي يـسمح بتبـادل المعلومـات الشخـصية بـين                      نتأكد م 

الطرفين، وحتى تنجح عملية اإلفصاح عن الذات فال بـد أن تحـدث مـن كـال الطـرفين،  إذ أن        

إفصاح أحد األطراف عن معلوماته الخاصة دون أن يطلع على المعلومات الخاصـة بـالطرف           

 . استمرار هذه العالقةاآلخر سوف يؤدي غالباً إلى عدم

 علــى نمــو العالقــة وتطورهــا بــين األشــخاص كمــا أن     عد اإلفــصاح عــن الــذات يــسا  إن

اإلفــصاح غيــر المناســب يمكــن أن يــسيء إلــى تلــك العالقــة، ويتميــز األفــراد ذوو اإلفــصاح       

المرتفــع عــن ذواتهــم، بالمهــارات االجتماعيــة، واالســتعداد االجتمــاعي المرتفــع، وكــذلك  

فقـد  ). م٢٠٠٦رضـوان،   (تهم باالنبساطية والقدرة على التفاعل مع اآلخرين        تتميز شخصيا 

تبين ارتباط اإلفصاح عن الذات سلبيا بالعصابية، وإيجابيـا بكـل مـن االنبـساطية، واالنفتـاح       
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على الخبـرة، والطيبـة، ويقظـة الـضمير، وأن مـن أقـوى العوامـل المنبئـة لإلفـصاح عـن الـذات                     

 ).م٢٠١٠الشعالن، (نبساطية عامل الطيبة يليه عامل اال

 Tangney, Miller,  Flicker)م١٩٩٦( أشار كل من تانجني وميلر وفلكير وبـارلو  كما

& Barlow      إلى أن األفراد الذين يعانون من الشعور بالـذنب يكونـون أكثـر مـيال للمـشاركة 

 مع اآلخرين فـي المواقـف واألحـداث االجتماعيـة، وذلـك مـن خـالل مناقـشة اآلخـرين فيمـا            

يشعرون به ويـؤرقهم، حيـث إن الـشعور بالـذنب يكـون غيـر مـريح، فيكـون اإلفـصاح عـن               

ــشعور          ــع الـ ــف مـ ــواؤم والتكيـ ــة للتـ ــا طريقـ ــرين ربمـ ــع اآلخـ ــشكالتهم مـ ــشاعرهم ومـ مـ

وخــالل إفــصاح الفــرد عــن مــشاعره وخبراتــه الــسلبية لآلخــرين يــشعر بقربــه مــن      .بالــذنب

 ة للفـرد الفرصـة أن يثـق بـاآلخرين لدرجـ           اإلفـصاح عـن الـذات     "اآلخرين عاطفياً، كذلك يتيح     

تسمح له بالبوح عـن خبراتـه ومـشاعره الذاتيـة، ممـا يـساعده علـى أن يـتخلص مـن أعبائـه                       

النفسية من خـالل التنفـيس االنفعـالي لمـشاعر مؤلمـة أو مخجلـة ممـا يحـسن مـن صـحته                 

إفـصاح  أن " آخـرون إلـى رأي مختلـف، حيـث يـرون      ويذهب. (Farber, 2006, p. 13)"النفسية

 الشخـــصية الـــسلبية لآلخـــرين يجعلهـــم يتوقعـــون مـــن   خبـــراتهماألفـــراد عـــن ذواتهـــم و 

اآلخرين أن يقيموهم تقييماً سـلبياً أو يفقـدوا احتـرام اآلخـرين لهـم، والسـيما إذا أفـصحوا         

عن خبراتهم السلبية عن ذواتهم مما يؤدي إلى شعورهم باأللم وتوقع األذى ممـن وثقـوا               

 ينتاب الفرد القلـق والجـزع مـن أن يـصبح     فقد(Katayama, 1996, p. 305)."بهم من األفراد

 ومـشاعره الشخـصية، هـذا مـن جهـة،           همرفوضاً من اآلخـرين بعـد أن أبـاح لهـم عـن خبراتـ              

ومن جهة أخرى قد يعاني الفـرد الـذي أفـشى لآلخـرين عـن ذاتـه مـن التفكيـر فـي احتماليـة                          

صية، أو قــد يعــاني مــن اإلحــساس بــوح اآلخــرين بمــا أفــشى لهــم مــن أســرار تمثــل لــه خــصو

 ;Hook, et al., 2003).بالخجـل والعـار بعـد أن تحـدث مـع اآلخـرين عـن مـشاعره الخاصـة         

Farber &Berano, 2004) 

ــث ــسية،        حيـ ــب النفـ ــى الجوانـ ــة علـ ــار إيجابيـ ــأثيرات وأثـ ــه تـ ــذات لـ ــصاح الـ ــين أن إفـ  تبـ

 أن ذلـك (Stroebe & Schut, 2006). واالجتماعية للفـرد وأيـضا يمتـد إلـى الـصحة الجـسمية      
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اإلفصاح عن الذات يعد من المقومات األساسية للصحة النفسية؛حيث يساعد الفـرد علـى        

ــة       ــذلك يـــصل إلـــى حالـ ــا، وبـ ــر عنهـ ــة والتعبيـ ــات المكبوتـ ــاالت والرغبـ ــتخلص مـــن االنفعـ الـ

وقد أشارت نتائج بعض الدراسات إلى أن اإلفصاح عـن   ).م٢٠١٢محمد،  (االستقرار النفسي   

فاعليــة الــذات المدركــة :  مثــلة،إيجابيــاً بــبعض المتغيــرات النفــسية اإليجابيــالـذات يــرتبط  

 ;Dik & Steger, 2008)لدى األفراد من طالب الجامعة لمرحلة البكالوريوس من الجنسين

Li, Lin & Hsiu, 2011; Shin, 2008; Wei, Russell & Zakalik, 2005). 

اعي؛حيـث إن اإلفـصاح عـن الـذات       مفهوم اإلفصاح عن الـذات بالتوجـه االجتم        ويرتبط

يــشير إلــى العمليــة التــي يــتم مــن خاللهــا كــشف األشــخاص عــن أفكــارهم ومــشاعرهم     

وخبـراتهم الشخــصية ألشــخاص آخــرين، فاإلفــصاح عــن الــذات يــتم لآلخــرين الــذين تقــوم  

 يتطلـب ذلـك تـوافر درجـة         كمـا ،Trustبينهم وين الفـرد عالقـات حميمـة تعتمـد علـى الثقـة             

وقـد تبـين ارتبـاط اإلفـصاح عـن      ). م٢٠٠٦رضـوان،  (جـه االجتمـاعي لـدى الفـرد        معينة من التو  

الـــذات ســـلبياً بـــالخواف االجتمــــاعي والتعبيـــر العـــاطفي لـــدى أفــــراد مـــن الراشـــدين مــــن         

 كذلك ارتباط اإلفصاح عن الـذات سـلبياً   وتبين. (Sparrevohn & Rapee, 2009)الجنسين

 ,Liu & Wang)ب الجامعة من الجنـسين   طاللدىLonelinessبالشعور بالوحدة النفسية 

2013) 

 قرر المعالجون بالتحليل النفـسي أهميـة اسـتخدامهم لفنيـة اإلفـصاح عـن الـذات                وقد

المفحــوص؛ ألن ذلــك يــساعد علــى التحليــل األفــضل، وألن المفحــوص يفــصح عــن   /للحالــة

رين، كذلك خبرات انفعالية مما يساعده على التغلب على انفراده، وزيادة تواصله مع اآلخ  

فإن اإلفصاح عن الذات يحقق للمريض الشعور بأنه يعمل مـع المعـالج سـوياً، لكـن الحالـة            

تعرف عن نفـسها أكثـر، لـذا فهـو األقـدر علـى التعبيـر واإلفـصاح عـن ذاتـه، وهـذا مـن فوائـد                      

 & Bloomgarden). الـــذات فـــي مجـــال العـــالج النفـــسي عـــناســـتخدام فنيـــة اإلفـــصاح 

Mennuti, 2009) 
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  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة توطالبا الضبط لدى طالب

عبد الرحمن بن سليمان النملة. د

 نتــائج بعــض الدراســات إلــى أن التنبــؤ بنوعيــة الــصداقة، والحاجــة إلــى إخفــاء   توأشــار

حقيقة الذات عن اآلخرين قد ارتـبط سـلبياً بتكـرار خبـرات المـشاعر اإليجابيـة لـدى أفـراد                     

 حين يرى آخرون في(,Komadina, 2013; Wang, et al., 2011).العينة من طالب الجامعة 

المتغيـــرات الـــسلبية كالـــشعور بالـــذنب والـــضغوط   ارتبـــاط اإلفـــصاح عـــن الـــذات بـــبعض   

 ;Hamid, 2000).(Bruno, et al., 1990المهنية

 للفـــروق بـــين الجنـــسين فـــي اإلفـــصاح عـــن الـــذات فقـــد اختلفـــت اآلراء فـــي  وبالنـــسبة

الدراسات التي أجريت، فبعض هذه الدراسات أشارت إلـى أنـه ال يوجـد فـروق بـين الـذكور                    

 ;Sparrevohn & Rapee, 2009). اإلفـصاح عـن الـذات     مـن الراشـدين فـي درجـة    ثواإلنـا 

Ashmore & Banks, 2001) أشـارت نتـائج دراسـات سـابقة أيـضاً إلـى أن اإلنـاث أكثـر         وقـد 

 المقرب، أو لألسرة من قرنائهن الذكور، كما تبـين ذلـك لـدى       للصديقإفصاحاً عن ذواتهم    

 ,Parker & Parrott, 1995; Prager, 1986; Rychman)؛)م٢٠١٠الــشعالن، (كــل مــن 

Sherman & Burgess, 1973; Softas, 1984; Special & Li-Barber, 2012,Komadina, 

2013; Hamid, 2000; Consedine, et al., 2007).حين أوضـحت نتـائج دراسـات أخـرى     في 

قد أجريت أن الذكور أكثر إفصاحاً عن ذواتهم للصديق المقرب من قرنائهم اإلناث، كما           

، وكـذلك  )م٢٠٠٤م؛ وملكـوش،    ٢٠١١م؛ وخطـاب،    ٢٠٠٤أبوجـدي،   (ى كـل مـن      تبين ذلك لد  

 تبـين  وقـد .(Nebrzydowski, 1996; Papini,et al., 1990; Cuming  & Rapee,  2010)لدى

أن اإلنــاث مــن الراشــدات والمــسنات أكثــر إفـــصاحاً لــذواتهن مــن قرنــائهن الــذكور مـــن          

 & Hamid, 2000; Komadina, 2013; Parker) )م٢٠١٠الـشعالن،  (الراشـدين والمـسنين   

Parrott, 1995; Prager, 1986;Ryckman, Sherman & Burgess, 1973; Softas, 1984; 

Special & Li-Barber, 2012).  كمــا تبــين أن إفــصاح الــذات يميــل إلــى الزيــادة مــع تقــدم 

 .(Ashmore & Banks, 2001)العمر
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 : االجتماعيةالمساندة
عية تدعيماً إيجابياً للفرد من اآلخرين الذين يعتمد عليهم فـي            المساندة االجتما  تعتبر

المراحــل المختلفــة مــن حياتــه كمــا تتنـــوع مــصادرها فقــد تكــون داخــل بيئــة العمـــل، أو           

ــسن اإلنــصات وتقــديم العــون، أو   : خارجهــا، وقــد تتمثــل فــي المــساندة االنفعاليــة مثــل     حُ

وتعــرف ). م٢٠٠٤ماعيل، إســ( المــشكالت وحلهــا  مواجهــةبعــض المــساعدات الماديــة ل 

المساندة االجتماعية بأنها مدى وجود أشخاص يمكن للفرد أن يثق فيهم ويعتقد أنه في              

ويـرى أحمـد   ). م٢٠٠٤المـدهون،  (وسعهم العناية به ويحبونه ويقفون بجانبه عنـد الحاجـة          

 أن المساندة االجتماعيـة هـي اإلمكانيـات الفعليـة أو المدركـة للمـصادر المتاحـة                ) م٢٠٠٧(

في البيئة االجتماعية للفرد التي يمكـن اسـتخدامها للمـساعدة فـي أوقـات الـضيق، ويتـزود                   

الفـــرد بالمـــساندة االجتماعيـــة مـــن خـــالل شـــبكة العالقـــات االجتماعيـــة التـــي تـــضم كـــل 

 بكةاألشخاص الذين لهم اتصال اجتمـاعي منـتظم بـشكل، أو بـآخر مـع الفـرد وتـضم شـ                     

سـرة، واألصـدقاء، وزمـالء العمـل، ولـيس كـل شـبكات           العالقات االجتماعية في الغالب األ    

العالقــات االجتماعيــة مــساندة، بــل المــساندة منهــا تميــل إلــى دعــم صــحة ورفاهيــة متلقــي 

 .المساندة

 المــساندة االجتماعيــة بأنهــا جميــع اإلمــدادات التــي يقــدمها اآلخــرون للفــرد      وتعــرف

 اإلحــساس بــأن الفــرد  لمــساعدته علــى مواجهــة الــضغوط، فالمــساندة االجتماعيــة تنقــل  

والمــساندة االجتماعيــة تــأتي مــن مــصادر    .  فــي مواجهــة الــضغوط أو التهديــد  دهلــيس وحــ 

ــزمالء فــي العمــل، والمنظمــات         ــزوج أو الزوجــة، واألصــدقاء، وال مختلفــة منهــا؛ األســرة، وال

وتعتبــر العالقــات االجتماعيــة مــن أهــم مــصادرها بحيــث تــشكل للفــرد درعــاً   . االجتماعيــة

ــا هـــادئ الـــنفس   واقيـــاً مـــن ــا يجعلـــه يعـــيش مطمئنـ إســـماعيل، ( االنحرافـــات والعزلـــة، ممـ

والمــساندة االجتماعيــة هــي تلــك األســاليب التــي يــتم مــن خاللهــا التخفيــف مــن     ). م٢٠٠٤

وطـــأة أحـــداث الحيـــاة الـــضاغطة لألفـــراد، فهـــي بمثابـــة الوســـيط النفـــسي بـــين الـــضغوط    

ــة، ندةث تتــضمن المــسا النفــسية والتوافــق النفــسي للفــرد داخــل المجتمــع، حيــ      الوجداني
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والمساندة التي تدعم تقدير الـذات للفـرد عـن نفـسه، وأيـضا المـساندة التـي تـدعم تواصـل                      

الفــرد وانتمــاءه لجماعــة خــالل تواصــله االجتمــاعي ووجــوده فــرداً فــي المجتمــع قــادر علــى    

دة وتعتبــر المــسان). م٢٠٠٥عبــد الــسالم، (إقامــة عالقــات اجتماعيــة ناجحــة مــع اآلخــرين  

االجتماعية تدعيماً إيجابياً للفرد من اآلخرين الـذين يعتمـد علـيهم فـي المراحـل المختلفـة                

 ).م٢٠٠٤إسماعيل، (من حياته 

ــوان ويـــشير ــى    ) م٢٠٠٦( رضـ ــائف علـ ــدة وظـ ــة تقـــوم بعـ إلـــى أن المـــساندة االجتماعيـ

 :المستوى النفسي واالجتماعي للفرد، يمكن إيجازها في الجوانب اآلتية

 . ومنها النقود واألشياء المادية المختلفة،Material aidة المادية  المساعد– ١

 وتـشير إلـى مـشاركة اآلخـرين فـي        ،Behavioralassistance المساعدة السلوكية    – ٢

 .األعمال والمهام التي تتطلب جهداً بدنياً

 كمـــا يظهـــر فـــي بعـــض الـــسلوكيات،  ،Intimate interaction التفاعـــل الحمـــيم – ٣

 .لتعبير عن التقدير والرعاية والفهمكاإلنصات وا

 ويتمثل في تقديم النصيحة وإعطاء المعلومـات أو التعليمـات         ،Guidance التوجيه   – ٤

 .التي توجه وترشد سلوك اآلخر

 ويقـــصد بـــه تلقـــي الفـــرد مـــردوداً عمـــا يقـــوم بـــه مـــن ،Feedback العائـــد أو المـــردود – ٥

 .ن مشاعرسلوك، أو ما يتبنى من أفكار، وما يعبر عنه م

 ويـشير إلـى مـشاركة    ،Positive social interaction ي التفاعل االجتمـاعي اإليجـاب  – ٦

 .اآلخرين في مختلف مواقف التفاعل االجتماعي بهدف الحصول على المتعة واالسترخاء

 هنـــاك ثالثـــة أبعـــاد أو عناصـــر للمـــساندة أن)Li, et al., 1997( لـــي وآخـــرون ويـــرى

 :تياالجتماعية تتمثل في اآل

 االجتماعيــة التــي تــشير إلــى انخــراط الفــرد فــي نــشاطات اجتماعيــة    المــشاركة .١

 .إيجابية تدعم كينونة الفرد النفسية
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 االنفعاليـــة والتـــي تتـــضح فـــي التقيـــيم اإليجـــابي للفـــرد       - العاطفيـــةالمـــشاركة .٢

واحترامه مـن اآلخـرين الممثلـين ألعـضاء شـبكة العالقـات االجتماعيـة وتواصـل العالقـات             

 .خصية للفرد والتي تمد الفرد بالثقة في ذاتهش البين

 االجتماعية من خالل الرعاية من اآلخرين، وذلك بتولي الفـرد بالرعايـة             المساندة .٣

 .ليوميةمباشرة من خالل نشاطات الحياة ا

 : النظرية المفسرة للمساندة االجتماعيةالنماذج
ماعيـة فـي المحافظـة       نموذجين لتفسير األدوار التـي تقـوم بهـا المـساندة االجت            هناك

 :على تمتع الفرد بالصحة النفسية والجسمية وهما

 اشـــتق هـــذا النمـــوذج أدلتـــه مـــن واقـــع التحلـــيالت  وقـــد: الـــرئيسألثـــر انمـــوذج .١

 التي أظهرت وجود أثر رئيس لمتغير المساندة االجتماعية، وعـدم وجـود تـأثير               حصائيةاإل

 ,Loesch)." األثـر الـرئيس  "ه للتفاعل بين الضغط والمساندة مما جعـل الـبعض يطلـق عليـ    

، وفــي ضــوء عــدد  )سوســيولوجية( اجتماعيــة ر هــذا النمــوذج مــن وجهــة نظــ  ويــصور(2005

وقــوة عالقــات الفــرد بــاآلخرين فــي بيئتــه االجتماعيــة، بمعنــى درجــة التكامــل االجتمــاعي      

للفرد، حيث أن زيادة كمية وحجم المساندة االجتماعية له تـأثيرات إيجابيـة علـى الـصحة             

فسية للفرد وإحـساسه بالرضـا عـن حياتـه، والتوافـق مـع بيئتـه سـواء كـان واقعـاً تحـت                        الن

 ).م١٩٩٤الشناوي وعبدالرحمن، (الضغط أم ال 

 وهــو يركــز علــى ضــرورة قــدرة الفــرد وإدراكــه لألحــداث   : األثــر الوقــائينمــوذج .٢

الــضاغطة وكيفيــة مواجهتهــا، ولكــن االســتجابة المناســبة قــد ال تكــون متاحــة بــشكل      

 ).٢٠٠٥عبد السالم، ( شر وبالتالي يتعرض لآلثار السلبية النفسية والجسمية مبا

ــي ــة      وفـ ــساندة االجتماعيـ ــذات بالمـ ــصاح عـــن الـ ــات اإلفـ ــراث النفـــسي لعالقـ ــوء التـ  ضـ

ــسابقة، تبــين ارتبــاط         ــائج الدراســات ال ــضا نت المدركــة والمتلقــاة مــن األهــل واألصــدقاء وأي

جتماعيـة لـدى األفـراد مـن الجنـسين، حيـث تبـين              اإلفصاح عن الـذات إيجابيـاً بالمـساندة اال        

 ,Lee, Noh & Koo؛ وكذلك لـدى )م٢٠٠٦م؛ رضوان، ٢٠٠١ يم،عبدالكر(ذلك لدى كل من 
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2013; Parker & Parrott, 1995; Peele, 2012; Sparrevohn & Rapee, 2009; Liu & 

Wang, 2013;). 

 LoC ( :Locus of control ( الضبطوجهة

ضبط على أنها عبارة عن تصور يحدد طريقة إدراك الفرد لمجريـات         إلى وجهة ال   ينظر

ولوجهـة الـضبط شـكالن؛ وجهـة ضـبط داخليـة            ). م٢٠٠٤عبـداهللا،   (األحداث التـي يمـر بهـا        

Internal locus of control ،ضــبط خارجيــة ووجهــة External locus of control، ففــي 

 أن األحداث اإليجابية والـسلبية فـي        وجهة الضبط الداخلية يرى الفرد أنه يستطيع أن يقرر        

 بينمـا   هـا، بيئته نتيجة منطقية ألفعاله التي يقوم بها، كما يشعر بأنـه يمكنـه الـسيطرة علي               

في وجهة الضبط الخارجية يرى الفرد أنه ال يـتحكم فـي األحـداث التـي تجـري حولـه وأنـه ال                  

 والــصدفة أو يــستطيع الــسيطرة عليهــا، وأن األمــور خارجــة عــن ســيطرته وترجــع للحــظ    

 ,Rotterم؛  ٢٠٠٢م؛ نجيـب،  ١٩٨٨م؛ موسـى،  ٢٠٠٣م؛ زايـد،  ١٩٨٤أبو ناهية، (لقوة اآلخرين 

1966.( 

ــاعي مــــــنLoC اشــــــتق مفهــــــوم وجهــــــة  الــــــضبط  وقــــــد ــتعلم االجتمــــ ــة الــــ   نظريــــ

SocialLearning، يرى روتر  ث حي Rotter، تختلف بين األفراد فمنهم مـن      " وجهة الضبط    أن

ــه اعتقــاد بوجهــة ضــبط د    ــةلدي ــدرك األفــراد  وفيهــا ،Belief in Internal Controlاخلي  ي

األسباب والعوامل التي أدت إلى الحدث بصورة متفقـة مـع سـلوكياتهم وتـصرفاتهم، ومـا                 

قــدراتهم، أو مــستوى : قــد يحققونــه مــن نجــاح، أو فــشل إلــى أســباب داخليــة لــديهم مثــل    

 الـسببية بـين األفعـال، والنتـائج     الجهد الـذي بـذلوه، هنـا البـد للفـرد أن يكـون مـدركاً للعالقـة         

ــي    ــي وعقالنــ ــشكل منطقــ ــا بــ ــة عليهــ ــبط     . المترتبــ ــة ضــ ــاد بوجهــ ــديهم اعتقــ ــن لــ ــا مــ أمــ

الـذي يلـي الحـدث أمـر مـستقل        أن الـدعم فيـدركون  Belief in external controlخارجيـة 

عن تصرفاتهم وأفعالهم، وال يرجع إلى أسباب تتعلق بقدراتهم الشخصية، بل إلى عامل             

 وفقا العتقـادهم  – الصدفة، أو كنتيجة لقدرات اآلخرين المتحكمين في الموقف الحظ، أو 
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كفــافي، " ( أكثــر مــنهم، وهــو أمــر ال يمكــن الــتحكم فيــه، أو الــسيطرة عليــه مــن قــبلهم   –

 ).٤م، ص ١٩٨٢

 تصنيف وجهة الضبط التي يتبناها األفراد في Rotter روتر بُعديWeiner طور وينير    وقد

ــة( ــة/داخلي ــة أبعــاد منفــصلة وهــي    ، ف)خارجي ــات"، و"الموضــع"أضــاف ثالث ، "االســتقرار/الثب

 الــذي يعبــر عمــا إذا كانــت المخرجــات الــسببإلــى المــصدر أو " الموضــع"، ويــشير "الــضبط"و

أو مـع متغيـر آخـر خـارجي، بينمـا يميـز بعـد               ) داخلـي (تتوافق مـع خـصائص أو سـلوك الفـرد           

راريتها، فالقدرة تعتبر ثابتة نسبياً عبر بين األسباب على أساس استم   " االستقرار/الثبات"

الزمن، بينما المجهود والحظ والحالـة المزاجيـة يمكـن أن تكـون متغيـرة، فـي حـين يهـتم          

بدرجة تحكم الفرد في السبب، فـنحن نـستطيع الـتحكم فـي مقـدار الجهـد       " الضبط"بعد  

وللثقافـة  ). م١٩٩٠م؛ الخطيـب،    ٢٠٠٣زايـد،   (الذي نبذله بينما ال نستطيع التحكم في الحـظ          

 فــي درتــهاقتنــاع الفــرد بق"وهــو ) كالــضغط األيــديولوجي(دور فــي تحديــد العوامــل الموقفيــة 

ــأثير علــى اآلخــرين، والعوامــل الثابتــة كالقــدرة وتــأثير اآلخــرين وذوي النفــوذ         محمــود " (الت

 ).٤٣م، ص ٢٠٠٣وصابر، 

اد، بينمـا تمثـل      وجهة الـضبط الداخليـة علـى تحقيـق التوافـق االجتمـاعي لألفـر               وتعمل

وجهة الضبط الخارجية وسيطاً معرفيا غير صحي والذي يسبب سوء التوافق االجتماعي            

 المعرفيـة لـدى     ألطـر ويمثل النمو المعرفي الذي يشكل ا     . وحدوث بعض األمراض النفسية   

األفراد المعيار الذي يفسر األفراد فـي ضـوئه المـشاكل التـي تـصادفهم وأسـبابها، ومـن ثـم              

ريقـة المناسـبة للتـصدي لهـا ومواجهتهـا، وقـد أشـارت نتـائج دراسـات سـابقة             يحددون الط 

فاعلية النمو المعرفي في حل المشكالت مـن خـالل تنميـة معتقـدات األفـراد واقتنـاعهم          "

بتبنــي وجهــة ضــبط داخليــة لتفــسير وحــل المــشكلة بــدال مــن تبنــي وجهــة ضــبط خارجيــة  

 .(Page, 2001, p. 5576)" التي تواجههماألمر الذي يجعل األفراد سلبيين إزاء المشكالت

 تأكــد ارتبــاط وجهــة الــضبط الداخليــة إيجابيــا بالمهــارات االجتماعيــة المرتفعــة     وقــد

والتفاعـــل االجتمـــاعي اإليجـــابي، وبالقـــدرة علـــى التعـــاطف والمـــشاركة الوجدانيـــة مـــع         
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ــراهقي       ــدى المـ ــع القلـــق لـ ــلبياً مـ ــن األداء؛ وسـ ــا عـ ــوظيفي والرضـ ــا الـ ــرين، وبالرضـ ــن اآلخـ ن مـ

كما تبين أيضاً ارتباط وجهة الـضبط الداخليـة بـبعض    . (Judge & Bono, 2001)الجنسين 

االســتقاللية، والكفايـــة الشخـــصية،  : الخــصائص اإليجابيـــة للشخــصية لـــدى األطفــال مثـــل   

وتبـين ارتبـاط وجهـة الـضبط     ). م١٩٩٣محمـد،  (والثبات االنفعالي، والنظرة اإليجابية للحياة    

 بــالتردد، والــشعور بالــضيق واإلعيــاء واالحتــراق النفــسي، بينمــا ارتبطــت   الخارجيــة إيجابيــاً

  الحيــاة وســلبياً بالــضغوط النفــسيةنوجهــة الــضبط الداخليــة إيجابيــاً بالــشعور بالرضــا عــ

.(Judge & Bono, 2001; Sunbul, 2003)  

 عن الذات يكـون لـديهم شـعور         إلفصاح تبين أن األفراد الذين يجدون صعوبة في ا        وقد

وذلك يعني ارتباط  ) الصحية(تفع باالغتراب النفسي ومفتقدين لوجهة الضبط الداخلية        مر

اإلفصاح عن الذات سلبياً بالشعور بـاالغتراب النفـسي وبوجهـة الـضبط الداخليـة الـصحية                  

 تأكـد لـدى الـبعض    وكـذلك . (Harris, 1995)لدى المرضـى ذوي المعانـاة الجـسمية المزمنـة     

التــي يتبناهــا  ) غيــر الــصحية (ســلبياً بوجهــة الــضبط الخارجيــة   ارتبــاط اإلفــصاح عــن الــذات   

ــا أســــباب المــــشكالت الحياتيــــة التــــي   / األفــــراد مــــن الجنــــسين ويعــــزون  ينــــسبون إليهــ

 ,Harris, 1995; Langan-fox, Sankey & Canty)تواجههم، كما تبين ذلك لدى كل مـن 

2009; Marcoen & Vanham, 1981; Prager, 1986; Peele, 2013; Ryckman, Sherman 

& Burgess, 1973). 

 سبق تتضح أهمية دراسة اإلفصاح عن الـذات كأحـد المتغيـرات النفـسية الهامـة                 مما

التــي قــد يترتــب عليهــا عــدد مــن اآلثــار النفــسية اإليجابيــة لــدى األفــراد، وعالقتــه بكــل مــن        

 لـذا  من جهـة أخـرى،  ) الخارجية/الداخلية(المساندة االجتماعية من جهة ووجهة الضبط      

ــى فحــص عالقــة اإلفــصاح عــ       ــة إل ــة   نتــسعى الدراســة الحالي ــذات بالمــساندة االجتماعي  ال

المدركــة والمتلقــاة مــن األهــل واألصــدقاء لــدى األفــراد مــن جهــة، ووجهــة الــضبط الداخليــة 

ــصحية( ــة )الـ ــصحية (، والخارجيـ ــر الـ ــرى  ) غيـ ــة أخـ ــن جهـ ــين   . مـ ــات بـ ــد مقارنـ ــذلك عقـ وكـ

ــة   ــع للدراسـ ــة األربـ ــات الفرعيـ ــة    المجموعـ ــة لمرحلـ ــات الجامعـ ــالب وطالبـ ــضمنة لطـ  والمتـ
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البكالوريوس، وذلك ؛لتكون هذه الدراسة ونتائجها بمثابة نقطة انطـالق إلعـداد دراسـات       

 عـن الـذات     فـصاح وبحوث مستقبلية تتناول إعداد برامج إرشادية يحسن فيهـا توظيـف اإل           

ــدخل        ــضا للت ــدى األفــراد، وأي ــصحة النفــسية ل المبكــر لتعــديل  كفنيــة إرشــادية مرتبطــة بال

يتبناهــا األفــراد ) صــحية(إلــى وجهــة ضــبط داخليــة ) غيــر الــصحية(وجهــة الــضبط الخارجيــة 

 .ويعزون ويفسرون من خاللها أسباب المشكالت الحياتية التي يواجهونها

 : السابقةالدراسات
 عـــرض الدراســـات ذات الـــصلة بمتغيـــرات الدراســـة الحاليـــة وفقـــا للمحـــورين   ســـيتم

 :اآلتيين

 .عالقة اإلفصاح عن الذات لدى األفراد من الجنسين: أوالً

التــي يتبناهــا ) الخارجيــة/ الداخليــة(عالقــة اإلفــصاح عــن الــذات بوجهــة الــضبط   : ثانيــاً

األفــراد مـــن الجنـــسين، وفيمـــا يلـــي عـــرض لــبعض الدراســـات الـــسابقة التـــي تـــم إجراؤهـــا   

حور علـى حـده، ذلـك    والمتضمنة لمتغيرات الدراسة الحالية وفقا للتسلسل الزمني لكل م      

ــى دراســة ســ     ــر عل ــم يعث ــة   ابقةأن الباحــث ل ــربط المتغيــرات الثالث ــذات،   ( ت اإلفــصاح عــن ال

 .معاً) الخارجية/ الداخلية(والمساندة االجتماعية، ووجهة الضبط 

دراسات تناولت عالقة اإلفصاح عن الـذات بالمـساندة االجتماعيـة لـدى األفـراد               : أوال
 :من الجنسين

ــارك  قــام ــاروت  كــل مــن ب  لفحــص نمــاذج  بدراســةParker & Parrott)م١٩٩٥(ر وب

اإلفــصاح عــن الــذات وعالقتهــا بالمــساندة االجتماعيــة، ودور التــواد بــين األفــراد كوســيط      

فرداً مسناً تراوحت أعمارهم الزمنية مـا       ) ٢٨(نفسي بينها، وقد تكونت عينة الدراسة من        

 – ٣٠ر تراوحت أعمارهم الزمنية مـا بـين   فرداً متوسط العم) ٢٨( عاماً، وأيضاً  ٩٣ – ٦٥بين  

فرداً راشداً صـغيراً تراوحـت أعمـارهم الزمنيـة مـا بـين              ) ٢٨( عاماً، وتضمنت العينة أيضاً      ٤٥

تعبيــر :  عامــاً، وقــد طبــق علــيهم مقيــاس لوظــائف أربــع لإلفــصاح عــن الــذات وهــي     ٢٤ – ١٩

 Socialبط االجتمــاعي  والــض،Self-clarification ووضــوح الــذات ،Self-expressionالــذات 



 

 
٤٦ 

 االجتماعية، ووجهة المساندة وعالقته بكل من ، عن الذاتاإلفصاح
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة توطالبا الضبط لدى طالب

عبد الرحمن بن سليمان النملة. د

control ،االجتمــاعي والــصدق Social validation . وبعــد تحليــل البيانــات إحــصائياً، توصــلت

ــاً بالمــساندة            ــذات إيجابي ــاط اإلفــصاح عــن ال ــى ارتب ــائج تــشير إل ــى عــدد مــن النت الدراســة إل

االجتماعيـــة المدركـــة والمتلقـــاة مـــن األهـــل، واألصـــدقاء الـــذين يتفـــاعلون داخـــل شـــبكة   

ــاعي ال ــراد     . تفاعـــل االجتمـ ــار أي األفـ ــدين الكبـ ــراد مـــن الراشـ ــة األفـ ــين أن مجموعـ ــا تبـ كمـ

متوسطي العمر قـد فـضلوا اإلفـصاح عـن الـذات لـدى أفـراد عـائالتهم أكثـر مـن أصـدقائهم،                

 الصغار األصدقاء لإلفصاح عن ذواتهم أكثر من أفراد    نبينما فضل أفراد مجموعة الراشدي    

 عينــةلعينــة مــن اإلنــاث إفــصاحاً عــن الــذات أكثــر مــن أفــراد ال  وقــد أظهــر أفــراد ا. عــائالتهم

 .الذكور لجميع المراحل العمرية من أفراد عينة الدراسة

دراســــة هــــدفت إلــــى فحــــص دور المــــساندة االجتماعيــــة  ) م٢٠٠٦( رضــــوان وأجــــرى

ــة مـــن        ــاعي لـــدى عينـ ــه االجتمـ ــذات والتوجـ ــؤ باإلفـــصاح عـــن الـ كوســـيط نفـــسي فـــي التنبـ

وقــــد تكونــــت عينــــة الدراســــة مــــن أربــــع مجموعــــات فرعيــــة مــــن المــــضطربين نفــــسياً، 

مريـضاً فـصامياً غيـر      ) ٣٠ (مـن تكونـت   ): ١(المجموعـة   : المضطربين نفسياً على النحو التالي    

ــديأ، بمتوســط عمــري قــدره     ــضاً ) ٢١(تكونــت مــن  ): ٢( ســنة، والمجموعــة  ٣٢٫١٠بارانوي مري

مريــضاً ) ٢٠(تكونــت مــن ): ٣( ســنة، والمجموعــة ٣٨٫٣٨اكتئابيــاً، بمتوســط عمــري قــدره  

فـــرداً ) ٣٠(تكونــت مــن   ): ٤( ســنة، والمجموعــة   ٣٨٫٧٠اكتئابيــاً، بمتوســط عمــري قــدره     

وبعــد تحليــل .  ســنة٣١٫٢٧، بمتوســط عمــري قــدره )ال يعــاني مــن اضــطراب نفــسي(طبيعيــاً 

بيانات الدراسة إحصائياً توصل الباحـث إلـى نتـائج تـشير إلـى ارتبـاط المـساندة االجتماعيـة            

لمدركــة والمتلقــاة مــن األهــل واألصــدقاء إيجابيــاً بكــل مــن اإلفــصاح عــن الــذات، والتوجــه    ا

االجتمــاعي لــدى جميــع أفــراد العينــة مــن المرضــى واألســوياء، كمــا تأكــد دور المــساندة           

االجتماعية كوسيط نفسي في التنبؤ باإلفصاح عن الذات، والتوجه االجتماعي لدى جميع            

 .أفراد العينة

ــوأجــــرى دراســــة هــــدفت للكــــشف عــــن العالقــــة بــــين المــــساندة   ) م٢٠٠٦(ي  الجبلــ

االجتماعية، وبين الضغوط النفـسية لـدى طلبـة كليـة الطـب والعلـوم الـصحية فـي جامعـة                     



 

 
 انية واالجتماعيةاإلنسمجلة العلوم   ٤٧

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد
 

 المــساندة تبعــاً لمتغيــرات الجــنس، والمــستوى     وىصــنعاء، وهــل توجــد فــروق فــي مــست     

 وتــم اســتخدام  طالبــاً وطالبــة ) ٢٦١(الدراســي، والتخــصص، وتكونــت عينــة الدراســة مــن      

مقياسي المساندة االجتماعيـة والـضغوط النفـسية، وأظهـرت نتـائج الدراسـة ان مـستوى                 

المــساندة االجتماعيــة لــدى أفــراد عينــة الدراســة مرتفــع، وانــه ال يوجــد فــروق ذات داللــة           

 في المساندة االجتماعية وفقاً لمتغير الجـنس والمـستوى الدراسـي والتخـصص،              إحصائية

سة إلى عدم وجود فـروق دالةإحـصائياً بـين المـساندة االجتماعيـة وبـين              كما توصلت الدرا  

 .الضغوط النفسية لدى عينة الدراسة

 بدراسـة لفحـص   Sparrevohn & Rapee) م٢٠٠٩( كـل مـن سـبارفوهن ورابـي     وقـام 

ــاعي، ومـــشاركاتهم ) الخـــواف(أوجـــه التواصـــل والتـــواد بـــين األفـــراد ذوي الرهـــاب    االجتمـ

) ٥٨( االجتمـاعي، و   لرهـاب فرداً مـن ذوي ا    ) ٤٨(ت عينة الدراسة من     الرومانسية، وقد تكون  

فرداً ليس لديهم رهاب اجتماعي وقد طبق على جميع أفراد العينـة مقيـاس اإلفـصاح عـن                   

وبعـد تحليـل    . الذات، والتعبيرات االنفعالية ومستويات التواد خـالل عالقـاتهم الرومانـسية          

ــات الدراســة إحــصائياً توصــلت الدراســة     ــى أن األفــراد ذوي الخــواف     بيان ــائج تــشير إل ــى نت إل

االجتمــاعي قــد قــرروا تعبيــرا انفعاليــاً أقــل وأيــضاً إفــصاحاً أقــل عــن الــذات وتــواد أقــل مــن        

مجموعة األفـراد الـذين لـيس لـديهم خـواف اجتمـاعي، ولـم يتبـين وجـود فـروق ذات داللـة                        

لمتغيــرات ســالفة فــي ا) أي بــين الــذكور واإلنــاث ( بــين المجموعــات فــي الجــنس  إحــصائية

ــاتهم      ــاً خــــالل عالقــ ــاً نوعيــ ــاعي انخفاضــ ــراد ذوو الخــــواف االجتمــ ــرر األفــ ــد قــ الــــذكر، وقــ

وأشارت النتائج إلى ارتباط اإلفصاح عـن       . الرومانسية، والتي تضمنت المساندة االجتماعية    

الذات سلبياً بالرهاب االجتماعي لدى أفراد عينة الدراسـة مـن الجنـسين كمـا تبـين ارتبـاط                   

صاح عـــن الـــذات إيجابيـــاً بالمـــساندة االجتماعيـــة المدركـــة والمتلقـــاة مـــن األســـرة         اإلفـــ

 .واألصدقاء

 هـدفت إلـى فحـص اإلفـصاح     بدراسـة Liu & Wang)م٢٠١٣( مـن ليـو ووانـج    كـل  وقـام 

عن الذات وتكتم الذات وعالقتهما بالمساندة االجتماعية المدركة والمتلقاة من األسـرة         



 

 
٤٨ 

 االجتماعية، ووجهة المساندة وعالقته بكل من ، عن الذاتاإلفصاح
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة توطالبا الضبط لدى طالب

عبد الرحمن بن سليمان النملة. د

طالبـاً  ) ٤٨٢(ن الجنسين، وقـد تكونـت عينـة الدراسـة مـن             واألصدقاء لدى طالب الجامعة م    

ــيهم عــدد مــن أدوات القيــاس         ــذين طبــق عل ــة البكــالوريوس، وال وطالبــة جــامعيين لمرحل

، ومقيـاس   " بيانـات اإلفـصاح عـن الـذات        ةقائمـ "، وأيـضا    "تكـتم الـذات   "النفسي منها مقياس    

 إحـصائياً توصـلت الدراسـة    ، وبعـد تحليـل بيانـات الدراسـة       "المساندة االجتماعية المدركة  "

إلــى نتــائج تــشير إلــى ارتبــاط اإلفــصاح عــن الــذات إيجابيــاً بالمــساندة االجتماعيــة المدركــة    

 . والمتلقاة من اآلخرين لدى أفراد العينة من طلبة الجامعة من الجنسين

) الخارجية/الداخلية(دراسات تناولت عالقة اإلفصاح عن الذات بوجهة الضبط         : ثانياً
 :بناها األفراد من الجنسينالتي يت
 Ryckman, Sherman & urges) م١٩٧٣( كل من ريكمان وشيرمان وأورجـيس  قام

، واإلفـصاح عـن   )الداخلية والخارجية(بدراسة هدفت إلى فحص العالقة بين وجهة الضبط      

الذات لدى طالب الجامعة لمرحلة البكالوريوس من الجنسين، وقد تكونت عينة الدراسة            

لباً جامعياً لمرحلـة البكـالوريوس مـن الجنـسين والـذين طبـق علـيهم مقيـاس            طا) ٨٠(من  

 لإلفـصاح Jourard، وأيضاً مقياس جـورارد    )الداخلية والخارجية ( لوجهة الضبط    Rotterروتر  

 الدراسة إحصائياً أشارت النتائج إلى أن طـالب الجامعـة مـن             اتعن الذات، وبعد تحليل بيان    

قــد قــرروا إفــصاح عــن  ) غيــر الــصحية( الــضبط الخارجيــة الجنــسين الــذين قــد تبنــوا وجهــة 

الذات واإلدالء بمعلومات شخصية عـنهم أقـل مـن قرنـائهم ذوي وجهـة الـضبط الداخليـة                   

ولكن تبين أن أفراد العينة من طالبات       . ، وذلك لدى الجنسين من الذكور واإلناث      )الصحية(

فـراد العينـة الـذكور، ويخلـص     الجامعة اإلناث أكثر إفصاحاً عن ذواتهن مـن قرنـائهن مـن أ           

لـدى أفـراد   ) الـصحية (من ذلك ارتبـاط اإلفـصاح عـن الـذات إيجابيـاً بوجهـة الـضبط الداخليـة          

 .العينة من طالب الجامعة لمرحلة البكالوريوس من الجنسين

 هـدفت إلـى   دراسـة Marcoen & Vanhan) م١٩٨١( كل من ماركوين وفانهـام  وأجرى

اة واألفكـار التـي يقتنـع بهـا األفـراد خـالل وجهـة الـضبط         فحص العالقة بين الرضا عن الحيـ    

فـرداً  ) ١٣٠( التي يتبنونها وأيضاً اإلفصاح عن الذات، وقد تكونت عينة ا لدراسة من          ليةالداخ



 

 
 انية واالجتماعيةاإلنسمجلة العلوم   ٤٩

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد
 

 عاماً، وطبق علـيهم عـدد       ٨٠ – ٢٠من الجنسين، والذين تراوحت أعمارهم الزمنية ما بين         

ــاة،      عــن لإلفــصاحJourard ومقيــاس جــورارد  مــن المقــاييس منهــا مقيــاس الرضــا عــن الحي

وبعـد تحليـل البيانـات      ). الداخليـة والخارجيـة   (الذات، وكذلك مقياس روتـر لوجهـة الـضبط          

إحصائياً، توصلت الدراسة إلى نتائج تـشير إلـى وجـود ارتبـاط إيجـابي دال إحـصائياً بـين كـل            

ط الداخليــة التــي مــن الرضــا عــن الحيــاة واألفكــار المقتنــع بهــا الفــرد مــن خــالل وجهــة الــضب

يتبناهــا، وأيــضا اإلفــصاح عــن الــذات، كمــا أوضــحت النتــائج ارتبــاط وجهــة الــضبط الداخليــة    

إيجابياً باإلفصاح عن الذات، وكذلك تبين ارتباط الرضـا عـن الحيـاة إيجابيـا بوجهـة الـضبط              

 .دالداخلية لدى األفرا

 بدراســة لفحــص العالقــة االرتباطيــة بــين وجهــة      Prager) م١٩٨٦( قــام براجــر  كمــا

واإلفـصاح عــن الــذات والقلــق لـدى الراشــدين مــن الجنــسين،   ) الخارجيــة/الداخليــة(الـضبط  

ــد  ــة مـــن  تكونـــتوقـ ــة الدراسـ ــراً و) ٣١( عينـ ــة   ) ١٥٤(ذكـ ــة بمرحلـ أنثـــى مـــن طـــالب الجامعـ

ئج تشير علـى أن     وبعد تحليل بيانات الدراسة إحصائياً توصل الباحث إلى نتا        . البكالوريوس

طالبات الجامعة اإلنـاث أكثـر إفـصاحاً لـذواتهن مـن قرنـائهن الـذكور مـن طـالب الجامعـة،                      

كذلك تبين ارتباط وجهة الضبط الداخلية التي يتبناها األفراد إيجابيـاً باإلفـصاح عـن الـذات                 

ــة مــن طــالب           ــع أفــراد العين ــدى جمي واإلفــصاح عــن المعلومــات الشخــصية عــن ذواتهــم ل

 .من الجنسينالجامعة 

 & Langanfox, Sankey) م٢٠٠٩( كـل مـن النجـانفوكس، وسـانكي، وكـانتي      قـام 

Cantyهــدفت إلــى فحــص التعــارض بــين عــزو الــذات ودوافــع اإلنجــاز والرفاهيــة         بدراســة 

النفسية، ودور الوسيط النفسي لإلفصاح عن الـذات ووجهـة الـضبط الخارجيـة؛حيث إنهـا                

 عن الحياة وارتفاع في درجة الشعور باالكتئاب،        االرضقد نبأت بأثار سلبية منها نقص في        

فــرداً راشــداً مــن الجنــسين، وبعــد تحليــل بيانــات     ) ٥٣٣(وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن   

الدراسة إحصائياً أشارت النتائج إلى أن اإلفصاح عن الذات وتوجهات الذات ارتبطتـا سـلبياً    
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 اإلفصاح عن الذات إيجابياً بالرفاهيـة        وأيضاً ارتبط  ،)غير الصحية (بوجهة الضبط الخارجية    

  .والسعادة النفسية لدى األفراد من الجنسين

 : على الدراسات السابقةالتعليق
 : خالل عرض الدراسات السابقة، ظهرت بعض النقاط ذات األهمية وهيمن

 يــتمكن الباحــث علــى حــد علمــه مــن العثــور علــى دراســات مماثلــة للدراســة     لــم .١

هـا علـى العالقـة بـين اإلفـصاح عـن الـذات، والمـساندة االجتماعيـة،          الحالية من حيث تركيز   

 .ووجهة الضبط لدى طالب وطالبات الجامعات

 أوضحت نتائج الكثير من الدراسات أهمية  الدور الذي يقوم به كل من اإلفـصاح                .٢

غيـــر ( عـــن الـــذات ،والمـــساندة االجتماعيـــة فـــي التخفيـــف مـــن وجهـــة الـــضبط الخـــارجي    

 ).الصحية

ــت .٣ ــة       تناولـ ــات مجتمعيـ ــى فئـ ــة، وعلـ ــات العمريـ ــة بالفئـ ــات متبيانـ ــات عينـ الدراسـ

 .متنوعة

 الدراسات السابقة عدة مقاييس منها مقيـاس اإلفـصاح عـن الـذات،              استخدمت .٤

 .والتعبيرات االنفعالية والمساندة االجتماعية ومقياس روتر لوجهة الضبط

 بيــــاًيجا نتــــائج بعــــض تلــــك الدراســــات ارتبــــاط اإلفــــصاح عــــن الــــذات إأظهــــرت .٥

بالمساندة االجتماعية المدركة، والمتلقاة من اآلخرين لدى أفراد العينة من طلبة الجامعـة   

مـــن الجنـــسين، فـــي حـــين دل بعـــضها علـــى  ارتبـــاط اإلفـــصاح عـــن الـــذات ســـلبياً بالرهـــاب   

 .االجتماعي

 توصلت نتائج بعض الدراسات إلى وجود ارتباط إيجابي بـين اإلفـصاح عـن الـذات                 .٦

ــلبياً بوجهـــة الـــضبط الخارجيـــة   )الـــصحية(داخليـــة ووجهـــة الـــضبط ال  ــه سـ ــر (، وارتباطـ غيـ

 ).الصحية
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 : الدراسةفروض
 توجــد عالقــة ارتبــاط إيجابيــة ودالــة إحــصائياً بــين الــدرجات التــي يحــصل عليهــا   :األول

اإلفـصاح  "أفراد المجموعة الكلية للدراسة من طالب الجامعة من الجنـسين علـى مقيـاس       

المــــساندة "لتــــي يحــــصل عليهــــا نفــــس األفــــراد علــــى مقيــــاس  اوالــــدرجات، "عــــن الــــذات

 ".االجتماعية

 توجــد عالقــة ارتبــاط ســلبية ودالــة إحــصائياً بــين الــدرجات التــي يحــصل عليهــا  :الثــاني

اإلفـصاح  "أفراد المجموعة الكلية للدراسة من طالب الجامعة من الجنـسين علـى مقيـاس       

 ".وجهة الضبط"اد على مقياس ، والدرجات التي يحصل عليها نفس األفر"لذاتعن ا

، والمـــستوى )إنـــاث/ذكـــور( ال يوجـــد تـــأثير دال لكـــل مـــن متغيـــري الجـــنس  :الثالـــث

الجــامعي للطـالب والتفاعــل بينهمـا علــى تبـاين الــدرجات التــي    ) الـسادس /الثــاني(الدراسـي  

 ".اإلفصاح عن الذات" المجموعات الفرعية للدراسة على مقياس أفراديحصل عليها 

والمستوى الدراسي  ) إناث/ذكور( يوجد تأثير دال لكل من متغيري الجنس          ال :الرابع

الجــامعي للطــالب والتفاعــل بينهمــا علــى تبــاين الــدرجات التــي يحــصل     ) الــسادس/الثــاني(

 ".المساندة االجتماعية" الفرعية للدراسة على مقياس لمجموعاتعليها أفراد ا

ــأثير دال لكــل مــن متغيــري الجــنس   :الخــامس والمــستوى ) إنــاث/ذكــور ( ال يوجــد ت

الجــامعي للطـالب والتفاعــل بينهمـا علــى تبـاين الــدرجات التــي    ) الـسادس /الثــاني(الدراسـي  

 ".وجهة الضبط" الفرعية للدراسة على مقياس وعاتيحصل عليها أفراد المجم

 : واإلجراءاتالطريقة
 لتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي   :مــنهج الدراســة: أوالً

 .االرتباطي، باعتباره المنهج العلمي المناسب لطبيعة هذه الدراسة

 :مجتمع وعينة الدراسة: ثانياً
تكــون مجتمــع الدراســة الحاليــة مــن طلبــة المــستويين الثــاني والــسادس مــن طــالب       

من الفـصل الدراسـي الثـاني للعـام         )  واناثاً ذكوراً(جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية       
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  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة توطالبا الضبط لدى طالب
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ــي  ــ١٤٣٤الدراسـ ــددهم   ١٤٣٥/ـهـ ـــ، والبـــالغ عـ ــسعمائة وتـــسعة   ) ٩٩٦٩(هـ ــسعة آالف وتـ تـ

خمـسة آالف ومائـة     ) ٥١٢٢(وستون، بحيث كان عـدد طـالب المـستويين الثـاني والـسادس              

أربعــة آالف ) ٤٨٤٧(وإثنــان وعــشرون طالبــاً، وعــدد طالبــات المــستويين الثــاني والــسادس   

اسـة بالطريقـة العـشوائية الطبيقـة،     وتم اختيار عينة الدر. وثمانمائة وسبع وأربعون طالبة  

طالــب وطالبــة مــن مجتمــع الدراســة، أي بمــا  ) ١٠٠٠(بحيــث تــم ســحب عينــة أوليــة قوامهــا  

بعد ذلك، تم ترتيب الدرجات التي حـصل        . من حجم مجتمع الدراسة   )  تقريباً %١٠(نسبته  

/ اعيالمستوى االجتمـ "عليها أفراد العينة من طالب الجامعة من الجنسين على استمارة  

ثــم جــرى انتقــاء أفــراد العينــة النهائيــة للدراســة الحاليــة بعــد مجانــستهم مــن  ". االقتــصادي

حيــث المــستوى االقتــصادي، واالجتمــاعي المتوســط لألســرة، بحيــث تــم اســتبعاد الطــالب  

والطالبــات الــذين يقعــون فــي الثلــث األعلــى، والثلــث األدنــى فــي الــدرجات التــي حــصل عليهــا  

، وقـد تكونـت العينـة       "االقتـصادي / المستوى االجتمـاعي  "ة على استمارة    أفراد العينة األولي  

طالـب مـن المـستويين الثـاني        ) ٣٠٠(طالـب وطالبـة، مـنهم       ) ٦٠٠(النهائية للدراسة من عـدد      

طالبة من المستويين الثاني والسادس، ومن تخصـصات علميـة مختلفـة            ) ٣٠٠(والسادس و 

عاد ذوي المــــستويات االجتماعيــــة ومــــستويات اقتــــصادية متوســــطة لألســــرة، مــــع اســــتب

) ٢٤ – ١٩( مــا بــين تراوحــت أعمــارهم الزمنيــة جميعــاً  و،االقتــصادية المرتفعــة والمنخفــضة 

يوضــح توزيــع أفــراد عينــة   ) ١( وشــهرين، والجــدول رقــم  عامــاً) ٢١٫٢(. بمتوســط قــدره  عامــاً

 .  للمستوى الدراسيالدراسة تبعاً

 )١(جدول رقم 

  تبعا لمتغير المستوى الدراسيفراد عينة الدراسة أ توزيع
 النسبة المئوية العدد المستوى م

 %٢٥ ١٥٠ ذكر
 المستوى الثاني

 %٢٥ ١٥٠ أنثى

 %٢٥ ١٥٠ ذكر
 المستوى السادس

 %٢٥ ١٥٠ أنثى

 %١٠٠ ٦٠٠ المجموع
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: يُالحظ من الجدول أعاله أن العينة الكلية للدراسة وزعت إلى أربع مجموعات، وهـي       

) ١٥٠(وتمثل طالب الجامعة الذكور بالمستوى الثاني الجـامعي وقوامهـا           : المجموعة األولى 

وتمثل طالبات الجامعة اإلناث بالمستوى الثاني الجامعي وقوامها        : طالباً، المجموعة الثانية  

ــة  ) ١٥٠( ــة الثالثـ ــة، المجموعـ ــسادس     : طالبـ ــستوى الـ ــذكور بالمـ ــة الـ ــالب الجامعـ ــل طـ وتمثـ

وتتضمن طالبات الجامعة مـن المـستوى       : لمجموعة الرابعة طالباً، ا ) ١٥٠(الجامعي وقوامها   

 .طالبة) ١٥٠(السادس الجامعي وقوامها 

 أدوات الدراسة: ثالثاً
 :إلنجاز هذه الدراسة تم استخدام عدد من األدوات والمقاييس النفسية وهي

 :مقياس اإلفصاح عن الذات) ١
لقيــاس اإلفــصاح عــن  ) م١٩٩٦(قــام الباحــث باســتخدام المقيــاس الــذي أعــده البــاكر   

ــذات  ــة مقــاييس        Self-disclosureال ــداً موزعــة فــي ثماني ــين بن ، ويتكــون المقيــاس مــن ثالث

إفـــصاح المـــشكالت الخاصـــة، وإفـــصاح المـــشكالت الشخـــصية، وإفـــصاح  : ( فرعيـــة وهـــي

الطموحــات المــستقبلية، وإفــصاح عــن االتجاهــات الــسلبية، والــسلوك الــسلبي، وســلوك    

ن االتجاهـات االجتماعيـة واالقتـصادية، وإفـصاح األسـرار الخاصـة،       أفراد األسرة، وإفصاح عـ    

 ).وإفصاح اآلراء واالتجاهات الدينية

ببنـــاء المقيـــاس والتحقـــق مـــن صـــالحيته مـــن خـــالل صـــياغة ) ١٩٩٦(وقـــد قـــام البـــاكر 

التكـــوين الفرضـــي للمقيـــاس، وقـــد تـــم تقنـــين األداة مـــن خـــالل إجـــراء االتـــساق الـــداخلي    

 معــامالت االرتبــاط بــين كــل بنــد مــن بنــود المقيــاس والدرجــة      للمقيــاس، وذلــك بحــساب 

ــاً وطالبــة مــن   ) ٢٠٠(الكليــة للمقيــاس المطبــق علــى أفــراد عينــة اســتطالعية قوامهــا       طالب

طالب الجامعة، كما استخدم الباكر طريقة المجموعات المتضادة للتأكد من صـدق كـل              

علـى الـدرجات العليـا والحاصـلين      بند من بنود المقياس وقدرته علـى التمييـز بـين الحاصـلين              

علــى الــدرجات الــدنيا علــى المقيــاس، كمــا تــم اســتخدام التحليــل العــاملي لبنــود المقيــاس   

ــدوير المتعامــد للمحــاور، إضــافة إلــى ذلــك تــم حــساب        بطريقــة المكونــات األساســية والت
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ــا        ــات المقيــــاس بحــــساب معامــــل ألفــ ــا تــــم حــــساب ثبــ ــاس، كمــ ــذاتي للمقيــ الــــصدق الــ

Alphaخ  لكرونباCronbach         وفي عينة   )٠٫٩١(، وبلغت قيمة معامل الثبات في عينة الذكور ،

 .وهو معامل ثبات يؤكد استقرار المقياس) ٠٫٩١(اإلناث 

ــا بالنــسبة لطريقــة تــصحيح األداة فــتم إجابــة المفحــوص علــى كــل بنــد مــن بنــود            أم

لـى أقـل    المقياس طبقاً لمقياس متـدرج مـن أربـع رتـب تتـدرج مـن أقـصى درجـات اإلفـصاح إ                     

بدرجـة كبيـرة، بدرجـة متوسـطة، بدرجـة          : درجات اإلفصاح عن الذات، والرتب األربعة هي      

ــدرجات      ــة، ال أفــشي، ولتــصحيح المقيــاس تعطــى ال ، ويتــراوح مــدى درجــات   )١، ٢، ٣، ٤(قليل

.  درجة كحـد أقـصى، وتمثـل أعلـى درجـات اإلفـصاح      ١٢٠ درجة لحد أدنى، و  ٣٠المقياس بين   

ياس اإلفصاح عن الذات للتطبيق على أفراد عينة الدراسة الحاليـة،           وللتأكد من صالحية مق   

قام الباحث بتطبيقه على مجموعة مـن خـارج عينـة الدراسـة مـن طـالب الجامعـة قوامهـا                     

طالبة، وقد طبق المقياس عليهم جميعاً مرتين بفـارق زمنـي قـدره ثالثـة               ) ٥٠(طالباً، و ) ٥٠(

ــين اإل     ــاط ب ــار     أســابيع، وتــم حــساب معامــل االرتب جــرائين، وذلــك بطريقــة تطبيــق االختب

 . يوضح معامالت الثبات) ٢(، والجدول رقم Test & Re-testوإعادة تطبيقه 

 )٢( رقم جدول

 )١٠٠= ن (  الثبات لمحاور مقياس اإلفصاح عن الذات وللمقياس ككل معامالت
  الثباتمعامل  الفرعي لمقياس االفصاحالمحور م

 ٨٩,٠  الخاصة المشكالت ١

 ٨٦,٠  الشخصيةالمشكالت ٢

 ٩٢,٠  المستقبليةالطموحات ٣

 ٨٢,٠  السلبية والسلوك السلبياالتجاهات ٤

 ٩١,٠  أفراد األسرةسلوك ٥

 ٨٦,٠  االجتماعية واالقتصاديةاالتجاهات ٦

 ٩٤,٠  الخاصةاألسرار ٧

 ٨٥,٠  واالتجاهات الدينيةاآلراء ٨

 @@٨٨,٠  الكليالمجموع

 )٠٫٠١ = α( عند مستوى إحصائيةداللة @@ 
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يتـــضح مـــن الجـــدول أعـــاله أن قـــيم معامـــل االرتبـــاط بـــين محـــاور المقيـــاس الفرعيـــة  

وهــو معامــل ) ٠٫٨٨(، وبلــغ معامــل االرتبــاط الكلــي للمقيــاس  )٠٫٩٤ – ٠٫٨٢(تراوحــت بــين 

، ممـا يـشير إلـى ثبـات المقيـاس           )٠٫٠١ = α(ارتباط إيجابي ودال إحصائياً عند مـستوى الداللـة          

 وصــالحيته إلجــراء الدراســة علــى أفــراد   – محــور االهتمــام  –تــه علــى قيــاس المتغيــر   وقدر

 .العينة

 : مقياس المساندة االجتماعية– ٢
ســــتخدم الباحــــث مقيــــاس المــــساندة االجتماعيــــة الــــذي أعدتــــه ســــوزان ديــــون        ا

بهـدف تقـدير المـساندة    ) م٢٠٠٠(وعربتـه الـسرسي وعبدالمقـصود    .Dunn, et alوآخـرون 

المــساندة مــن قبــل النظــراء  :  وتكــون المقيــاس مــن ثالثــة أبعــاد فرعيــة وهــي  االجتماعيــة،

، والمساندة من قبل األسرة، والرضا الذاتي عن المساندة، وتم عـرض  )األصدقاء والجيران (

المقياس على متخصـصين فـي اللغـة العربيـة وعلـم الـنفس، ولتقنـين المقيـاس فـي صـورته                  

طالـب وطالبـة مـن طـالب الـصف األول           ) ١٠٠(عـدد   العربية تم تطبيقه على عينة مكونة مـن         

الثانوي العام؛ حيث أجري له صدق البناء وصـدق المحـك، وقـد تـم حـساب ثبـات المقيـاس               

بطريقة ألفا كرونبـاخ لألبعـاد الفرعيـة الثالثـة، وقـد كـان معامـل الثبـات لألبعـاد الثالثـة علـى                  

 ). ٠٫٧٣(، و)٠٫٨٧(، و)٠٫٩١(التوالي 

التـصحيح، فقـد وضـعت معـدتا األداة لكـل بنـد مـن بنـود المقيـاس                   أما بالنـسبة لطريقـة      

دائمــاً، وأحيانــاً، ونــادراً، بحيــث يختــار المفحــوص واحــدة منهــا فقــط،  : ثالثــة اختيــارات وهــي

، "دائمــاً"والتــي تتناســب مــع مــا يــراه، ويعطــى للمفحــوص ثــالث درجــات؛ إذا كانــت اإلجابــة     

علمـا بأنـه هنـاك    " نادراً" واحدة إذا كان اإلجابة ، ودرجة"أحياناً"ودرجتان إذا كانت اإلجابة     

ــل        ــاس لكـ ــة للمقيـ ــة الكليـ ــراوح الدرجـ ــسالبة، وتتـ ــرى الـ ــة واألخـ ــارات الموجبـ بعـــض العبـ

درجـة، وتعكـس الدرجـة الكليـة للمفحـوص مـستوى إدراك             ) ٧٥ – ٢٥( مفحوص مـا بـين      

 . الفرد للمساندة االجتماعية المتلقاة من األسرة واألصدقاء
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 االجتماعية، ووجهة المساندة وعالقته بكل من ، عن الذاتاإلفصاح
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 ثبات هذا المقياس على أفراد عينة الدراسة الحالية، قام الباحث بتطبيقه            وللتأكد من 

ــى مجموعــة عــشوائية مــن خــارج عينــة الدراســة مــن طــالب الجامعــة مــن الجنــسين            عل

طالبة، وقد أجري عليهم المقياس مرتين بفارق زمني قدره ثالثـة        ) ٥٠(طالباً، و ) ٥٠(قوامها  

ين التطبيقــين، وذلــك بطريقــة االختبــار وإعــادة  أســابيع، وذلــك لمعرفــة معامــل االرتبــاط بــ 

 .يوضح ذلك) ٣(االختبار، والجدول رقم 

 )٣(  رقم جدول

 )١٠٠= ن (  االجتماعية وللمقياس ككل ة الثبات لمحاور مقياس المساندمعامالت
 الثبات المحور م

 ٦٣,٠ )األصدقاء والجيران( من قبل النظراء المساندة ١

 ٦٢,٠ ة من قبل األسرالمساندة ٢

 ٦٦,٠  الذاتي عن المساندةالرضا ٣

 @@٠٫٦٤  ككلالمقياس

 )٠٫٠١ = α( عند مستوى إحصائيةداللة @@ 

وأن قيمـة  ) ٠٫٦٦- ٠٫٦٢( يتبين من الجدول أعاله أن قيم معامـل الثبـات تراوحـت بـين               

وهو معامل ارتباط إيجـابي ودال إحـصائياً   ) ٠٫٦٤(معامل الثبات على المقياس ككل بلغت  

، ممـا يـشير إلــى ثبـات المقيـاس وقدرتــه علـى قيـاس المتغيــر       )٠٫٠١ = α(د مـستوى الداللــة  عنـ 

 .وصالحيته لإلجراء على الدراسة الحالية

 ).الخارجية/الداخلية( مقياس وجهة الضبط – ٣
 Internal/External) الخارجيـة /الداخليــة(اسـتخدم الباحـث مقيــاس وجهـة الـضبط     

locus of control  لروتـر Rotter         والـذي قـام بتعريبـه وإعـادة تقنينـه علـى المجتمـع العربـي ،

، ويتكون المقياس مـن ثـالث وعـشرين فقـرة، كـل واحـدة منهـا تتـضمن              )م١٩٨٢(كفافي  

ــة         ــى الوجهـ ــشير إلـ ــرى تـ ــضبط واألخـ ــة للـ ــة الداخليـ ــى الوجهـ ــشير إلـ ــداهما تـ ــارتين، إحـ عبـ

 دخيلـة ال تـصحيح   الخارجية للضبط، وقد أضيفت إلى الثالث والعشرين فقرة، سـت فقـرات      

ــي   ــا وهـ ــن      )٢٧، ٢٤، ١٩، ١٤، ٨، ١(لهـ ــدف مـ ــوص الهـ ــى ال يتكـــشف المفحـ ــعت حتـ ــد وضـ ، وقـ
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االسـتجابة المتطرفـة أو     :المقياس، ولتقليل احتمال ظهـور االسـتجابات لـصور معينـة مثـل            

المستحـسنة اجتماعيـا، وعلــى المفحـوص أن يختـار اإلجابــة التـي تتفـق مــع وجهـة نظــره،        

يـار مـن العبـارات التـي تـشير إلـى الوجهـة الخارجيـة للـضبط، حيـث                 وتعطى درجة لكل اخت   

تعكــس الدرجــة المنخفــضة تبنــي المفحوصــين لوجهــة ضــبط داخليــة، وبالنــسبة لــصدق         

 .أسلوب صدق المحكمين للتحقق من الصدق الذاتي) م١٩٨٢(المقياس، فقد تبنى كفافي 

ي وعلـى أفـراد     ولتحقق من صدق المقيـاس وصـالحيته للتطبيـق فـي المجتمـع الـسعود              

عينة الدراسة الحالية، قام الباحث بإعادة حساب الصدق بتبني طريقة التجـانس الـداخلي              

Internal-Consistency    وذلــك باســتخدام معامــل ألفــا ،Alpha Coefficient  والــذي عدلــه

، وتم التحقق من صدق المقياس مـن خـالل تطبيقـه علـى              )K-R.20( ريتشاردسن   –كيودر  

طالبـاً وطالبـة مـن طـالب جامعـة          ) ٨٠(لة لعينة الدراسة الحالية قوامهـا       عينة عشوائية ممث  

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، تم اختيارهم عشوائياً من خارج عينة الدراسة، ثم تم        

إيجاد معامالت االرتباط بين درجة كـل بنـد مـن بنـود المقيـاس والدرجـة الكليـة للمقيـاس،          

البينيـة بـين كـل بنـد مـن بنـود مقيـاس وجهـة الـضبط          وقد نتج عن ذلـك معـامالت االرتبـاط         

) ٠٫٧٢(و) ٠٫٤٥(والدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس التـــي حـــصل عليهـــا األفـــراد تتـــراوح مـــا بـــين          

، ممـا  ) ٠٫٠٥(و) ٠٫٠١(وجميعها معامالت ارتباط إيجابية ودالة إحـصائياً عنـد مـستوى الداللـة          

 .سة الحاليةيشير إلى صالحية المقياس للتطبيق على أفراد عينة الدرا

 :وبالنسبة لثبات المقياس، فقد قام الباحث بالتأكد من ثباته وذلك بالطرق اآلتية

قــام الباحــث بإعــادة حــساب ثبــات المقيــاس بطريقــة تطبيــق     : ثبــات االســتقرار : أوالً

االختبــار وإعــادة التطبيــق؛ حيــث تــم تطبيقــه مــرتين علــى عينــة مــن طــالب جامعــة اإلمــام     

طالبـاً وطالبـة، وبفاصـل زمنـي قـدره ثالثـة أسـابيع،          ) ٨٠(ة قوامهـا    محمد بن سعود اإلسالمي   

وقد تم إيجاد معامل االرتباط بين التطبيقـين للمقيـاس؛ حيـث بلـغ معامـل االرتبـاط الكلـي                    

مما يدل علـى ثبـات      ) ٠٫٠١ = α(إحصائياً عند مستوى الداللة      ، وهي قيمة دالة   )٠٫٦٩(للمقياس  

 .راد عينة  الدراسة الحاليةاألداة وصالحيتها للتطبيق على أف
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قــام الباحــث بإيجــاد معامــل الثبــات بطريقــة التجزئــة   : طريقــة التجزئــة النــصفية : ثانيــاً

، وهو معامـل    )٠٫٦٩(لعبارات المقياس، وقد بلغ معامل ثبات األداة        ) زوجي/فردي(النصفية  

 .ثبات مرتفع، ويشير إلى صالحية المقياس للتطبيق

 :صادي االجتماعي في البيئة السعودية استمارة المستوى االقت– ٤
لقياس المستوى االقتـصادي    ) م١٩٩٨(استخدم الباحث االستمارة التي أعدها منسي       

 :االجتماعي في البيئة السعودية، وقد تكونت االستمارة من

 معلومــات عــن البيانــات الشخــصية للمفحــوص، والتــي تتــضمن اســم المفحــوص    :أوالً

 .، ومكان دراسته، والعمر الزمني بالسنوات، وترتيب المولدوجنسيته، والمرحلة التعليمية

 المستوى الوظيفي لألسرة، والذي يتضمن وظيفة الوالـد، ووظيفـة الوالـدة، وحالـة            :ثانياً

الوالــدين، ووظيفــة األخ، أو األخــت األولــى والثانيــة إلــى الخامــسة، وعــدد األخــوة ووظــائفهم   

 .جميعاً

، ويتـــضمن هـــذا البنـــد مـــستوى تعلـــيم األب واألم،  المـــستوى التعليمـــي لألســـرة: ثالثـــاً

 .ومستوى تعليم اإلخوة واألخوات حسب ترتيبهم

 الحالـة االجتماعيـة والـسكنية، ويتـضمن عـدد األخـوة واألخـوات المقيمـين فـي                  :رابعاً

 .السكن مع المفحوص وعدد الحجرات بالمنزل، وما إذا كان المنزل إيجاراً أو ملكاً

افي، ويتـضمن هـذا البنـد أسـئلة موجهـة للمفحـوص عـن عـدد                  المـستوى الثقـ    :خامساً

الــــصحف اليوميــــة، أو المجــــالت الــــشهرية، أو األجهــــزة اإلعالميــــة بــــالمنزل، وأيــــضا عــــدد   

السيارات التي تملكها األسرة، وتساؤالت عـن اهتمامـات األسـرة بكيفيـة قـضاء األوقـات                 

 .الحرة لديهم

سـتمارة الـدرجات التـي تمـنح إجابـات          أما بالنسبة لمفتاح التصحيح، فقد جعل معـد اال        

المفحوص تنازلية وفقاً للمستويات االقتصادية والثقافية واالجتماعية من األعلى إلى أدنـى،            

ــى مــستوى المفحــوص          ــي تــشير إل ــة لالســتمارة والت ــصبح درجــة كلي ــدرجات وت وتجمــع ال
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جتمــاعي االجتمــاعي، علمــاً بــأن الدرجــة األعلــى تــشير إلــى مــستوى اقتــصادي ا  /االقتــصادي

 .مرتفع للمفحوصين

 :حصائية اإلاألساليب
وفي سعي الباحث الختبار صحة فروض الدراسة الحالية، تم إخضاع بيانـات الدراسـة            

 : التاليةحصائيةإلى تحليل إحصائي وذلك باستخدام األساليب اإل

، وذلك إليجاد معامل Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون .١

ــرات        االرتبــاط ب ــين متغي ــة ب ــوع العالقــة االرتباطي طريقــة اإلنحــراف، وذلــك للتعــرف علــى ن

 .الدراسة

، وقــد تــم اســتخدام Spearman & Brown بــراون –معامــل االرتبــاط ســبيرمان  .٢

معادلة سبيرمان وبراون من أجل إيجـاد معامـل ارتبـاط التجزئـة النـصفية للتأكـد مـن ثبـات           

 .إلجراء على أفراد العينة الحاليةالمقياس المستخدم والتأكد من صالحيته ل

ــاين المتعــدد     .٣ ــائي االتجــاه  (أســلوب تحليــل التب  وذلــك MANOVA 2x2) ٢ × ٢ثن

 .المحسوبة" ف"إليجاد قيمة 

ــار  .٤ ــين     T-test" ت"اختبــ ــطات بــ ــروق المتوســ ــة فــ ــة وفحــــص داللــ  وذلــــك لمعرفــ

 .المجموعات الفرعية المكونة للعينة الكلية للدراسة الحالية

 :الدراسة إجراءات خطوات
علـى عينـة أوليـة قوامهـا        " االقتـصادي /المستوى االجتماعي "تم تطبيق استمارة     .١

ــاني والــسادس بجامعــة اإلمــام محمــد بــن        ) ١٠٠٠( طالــب وطالبــة مــن طلبــة المــستويين الث

 .سعود اإلسالمية

جــرى اســتبعاد اســتمارات األفــراد ذوي البيانــات غيــر المــستوفاة، أو ذوي اإلجابــة  .٢

المكتملة، وتصحيح االستمارة المطبقة على الطالب بعد التأكد من صـحة      الناقصة، أو غير    

 .البيانات



 

 
٦٠ 

 االجتماعية، ووجهة المساندة وعالقته بكل من ، عن الذاتاإلفصاح
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة توطالبا الضبط لدى طالب

عبد الرحمن بن سليمان النملة. د

ــي حــصل عليهــا أفــراد العينــة مــن طــالب الجامعــة مــن            .٣ تــم ترتيــب الــدرجات الت

 ".االقتصادي/ المستوى االجتماعي "الجنسين على استمارة 

" المــساندة االجتماعيــة "، ومقيــاس "اإلفــصاح عــن الــذات "جــرى تطبيــق مقيــاس   .٤

علــى أفــراد العينــة النهائيــة للدراســة، وذلــك بعــد إعــادة تقنينهــا   " وجهــة الــضبط"ومقيــاس 

 .للتأكد من صالحيتها للتطبيق على أفراد عينة الدراسة الحالية في المجتمع السعودي

اإلفـصاح عـن   "تم إخضاع درجات العينة النهائية للدراسة على كـل مـن مقيـاس              .٥

 للتحقـق مـن صـحة       حـصائية للتحلـيالت اإل  " هة الـضبط  وج "،"والمساندة االجتماعية " الذات

 .فروض الدراسة، وذلك بعد تصحيح المقاييس وفقا لمفتاح تصحيح كل منها

ــصائي، ثـــم          .٦ ــل اإلحـ ــت عـــن التحليـ ــي نتجـ ــة األمبريقيـــة التـ ــائج الدراسـ ــياغة نتـ صـ

تفسيرها في ضوء الخلفيـة النظريـة واألدب التربـوي آلراء بعـض البـاحثين ،ونتـائج عـدد مـن                

 .دراسات السابقة التي أجريت في كل من البيئة العربية واألجنبيةال

 .تم سرد عدد من التوصيات التربوية والبحوث العلمية المقترحة بمشيئة اهللا .٧

 
@      @      @ 
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 : ومناقشة نتائج الدراسةعرض
توجد عالقة ارتبـاط  " الذي ينص على أنه     عرض النتائج المتعلقة بالفرض األول    : أوالً

 بين الدرجات التـي يحـصل عليهـا أفـراد المجموعـة الكليـة للدراسـة                 ابية ودالة إحصائياً  إيج

ــى مقيــاس       ــذات  "مــن طــالب الجامعــة مــن الجنــسين عل ــي  "اإلفــصاح عــن ال ــدرجات الت ، وال

وللتحقـق مـن صـحة هـذا        ". المساندة االجتماعيـة  "يحصل عليها نفس األفراد على مقياس       

تباط بيرسون بـين الـدرجات التـي حـصل عليهـا أفـراد              الفرض قام الباحث بإيجاد معامل ار     

" اإلفـــصاح عـــن الـــذات"العينـــة الكليـــة مـــن طـــالب الجامعـــة مـــن الجنـــسين علـــى مقيـــاس   

) ٤(، والجــدول رقــم  "المــساندة االجتماعيــة "والــدرجات التــي حــصلوا عليهــا علــى مقيــاس    

 :يوضح ذلك

 ) ٤ (م رقجدول

 "اإلفصاح عن الذات"ة الكلية على مقياس  االرتباط بين درجات أفراد عينة الدراسمعامل

 )٦٠٠=ن" ( االجتماعيةالمساندة " على مقياس ودرجاتهم
  االرتباطمعامل  أفراد العينة الكليةعدد

٠٫٧٣ ٦٠٠@@ 

 )٠٫٠١ = α( عند مستوى إحصائيةداللة         @@

وى  عنـد مـست  إحصائيةيتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط إيجابي ذي داللة  

، "اإلفــصاح عــن الــذات "بــين تقــديرات أفــراد عينــة الدراســة علــى مقيــاس     ) ٠٫٠١ = α(الداللــة 

، ممـا يؤكـد ارتبـاط اإلفـصاح عـن الـذات          "المـساندة االجتماعيـة   "وتقديراتهم علـى مقيـاس      

 . بالمساندة االجتماعية لدى أفراد عينة الدراسة من طالب الجامعة من الجنسينإيجابياً

مـع اآلخـرين؛ إذ    عالقـة  اإلفصاح عن الذات مهـم للغايـة للوصـول لبنـاء     ويرى الباحث أن    

إنه ال يمكن تحقيق درجة مرتفعـة مـن اإلفـصاح عـن الـذات دون أن يكـون هنـاك مـساندة             

فكلمــا ارتفــع مــستوى اإلفــصاح عــن    اجتماعيــة؛حيث يــرى الباحــث أنهمــا أمــران متبــادالن  

هـذه النتيجـة تتفـق مـع مـا أشـار إليـه              الذات،زادت فرص المساندة االجتماعية ومواقفهـا، و      
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 االجتماعية، ووجهة المساندة وعالقته بكل من ، عن الذاتاإلفصاح
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة توطالبا الضبط لدى طالب

عبد الرحمن بن سليمان النملة. د

، بــأن اإلفــصاح عــن الــذات يــتم لآلخــرين الــذين تقــوم بيــنهم وبــين الفــرد       )م٢٠٠٦(رضــوان 

عالقات حميمـة تعتمـد علـى الثقـة، ويتـوفر فيهـا درجـة معينـة مـن التوجـه االجتمـاعي لـدى              

 Lee,  Noh & Koo, 2013; Parker)الفرد، وتتفق هذه النتيجة  أيضاً مع دراسات كـل مـن   

& Parrott, 1995; Parrevohn, 2009; Peele, 2013; Liu & Wang, 2013).   كمـا يعتقـد

ــؤثر علــى  )  اإلفــصاح عــن الــذات أو المــساندة االجتماعيــة   (الباحــث أن انخفــاض أحــدهما   ي

اآلخر، فكالهما مرتبطان مع بعضهما البعض ارتباطاً طردياً، فالتكتم وعدم اإلفـصاح عـن              

اطـاً سـلبيا ويـؤثر علـى الجوانـب النفـسية لـدى أفـراد عينـة الدراسـة وهـذه                الذات يـرتبط ارتب   

 ,Liu & Wang)،ودراســة (Sparrevohn & Rapee, 2009)النتيجــة تتفــق مــع دراســة  

حيــث أظهرتــا وجــود ارتبــاط ســلبي بــين اإلفــصاح عــن الــذات، والــشعور بالوحــدة           (2013

 النفسية لدى طالب الجامعة من الجنسين 

توجـد عالقـة    " والـذي يـنص علـى أنـه          لنتـائج المتعلقـة بـالفرض الثـاني       عـرض ا  : ثانياً

ارتبــاط ســلبية ودالــة إحــصائياً بــين الــدرجات التــي يحــصل عليهــا أفــراد المجموعــة الكليــة    

، والـدرجات  "اإلفـصاح عـن الـذات   "للدراسة من طالب الجامعة مـن الجنـسين علـى مقيـاس           

وللتحقــق مــن صــحة هــذا ". الــضبطوجهــة "التــي يحــصل عليهــا نفــس األفــراد علــى مقيــاس  

الفرض قام الباحث بإيجاد معامل ارتباط بيرسون بـين الـدرجات التـي حـصل عليهـا أفـراد                   

والــدرجات التــي حــصلوا " اإلفــصاح عــن الــذات"عينــة الدراســة مــن الجنــسين، علــى مقيــاس 

 ):٥(، كما يتضح من الجدول رقم "وجهة الضبط"عليها على مقياس 

 ) ٥( رقم جدول

 " اإلفصاح عن الذات" الدراسة الكلية على مقياس عينةاالرتباط بين درجات أفراد  معامل

 )٦٠٠=ن" (وجهة الضبط" على مقياس ودرجاتهم
  االرتباطمعامل  أفراد العينة الكليةعدد

٠٫٦٩ - ٦٠٠@@ 

 )٠٫٠١ = α( عند مستوى إحصائيةداللة              @@
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ط سلبية دالة إحـصائياً عنـد مـستوى الداللـة           يتضح من الجدول أعاله وجود عالقة ارتبا      

)α = ممـا يؤكـد أن    )غيـر الـصحية   (بين اإلفصاح عن الـذات ووجهـة الـضبط الخارجيـة            ) ٠٫٠١ ،

هناك ارتباط عكسي بينهما، فكلما زاد اإلفصاح عن الذات  قلت وجهة الضبط الخـارجي               

ات لدى أفـراد عينـة   ، وكلما زادت وجهة الضبط الخارجي قلّ اإلفصاح عن الذ    )غير الصحي (

 .الدراسة

ويــرى الباحــث أن أهميــة اإلفــصاح عــن الــذات ترجــع إلــى مــا يحدثــه مــن آثــار نفــسية            

إيجابيــة، فاإلفــصاح عــن الــذات يمثــل إحــدى اآلليــات الرئيــسة المــسئولة عــن خفــض التــوتر   

وتقليل مشاعر الوحدة واالكتئاب لـدى األفـراد، ويـرى الباحـث أيـضاً أن اإلفـصاح عـن الـذات                 

 الممكن أن يعتبر أحد قوى الدفع النفسية التـي تـساعد علـى تحفيـز الفـرد فـي أن يغيـر             من

مــن إدراكــه للموقــف الــذي يؤرقــه، كمــا يمنحــه القــوة والقــدرة علــى الــتحكم والتعامــل مــع  

الضغوط؛ ألن اإلفصاح عن الذات يعمل على إضعاف وجهة الضبط الخارجي، وفي المقابـل          

كمــا يعتقــد الباحــث مــن خــالل  .كــون أكثــر إدراكــاً لقدراتــه يزيــد مــن قــدرة الفــرد علــى أن ي 

النتيجة التي توصل إليها أن اإلفصاح عن الذات يمد الفرد بشعور مرتفع بالتحكم والـضبط             

ــضرر المحتمــل          ــالي التقليــل مــن ال ــة مواجهتهــا وبالت ــة وكيفي ــؤ بالبيئ حيــث يــستطيع التنب

ياته، وهذه النتيجة تتفـق مـع إحـدى         للضغوط والمواقف الحياتية المختلفة التي تؤثر على ح       

نماذج المـساندة االجتماعيـة التـي ركـزت علـى الجانـب الوقـائي فـي إعـداد الفـرد لمواجهـة              

 .المواقف الضاغطة

 مــن ارتبــاط اإلفــصاح عــن (Harris, 1995)وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا ذكــره هــاريس 

ــاً أن  الــذات ســلبياً بكــل مــن وجهــة الــضبط الخارجيــة والــشعور بــاالغتراب       النفــسي، مبين

األفــراد الــذين يجــدون صــعوبة فــي اإلفــصاح عــن الــذات ومفتقــدين لوجهــة الــضبط الداخليــة 

وكــذلك  اتفقــت هــذه النتيجــة مــع   . يكونــون أكثــر شــعوراً بــاالغتراب النفــسي  ) الــصحية(

 ;Langan-fox, Sankey & Canty, 2009; Marcoen & Vanham, 1981)دراسات كل من

Peele, 2013; Prager, 1986; Ryckman, Sherman & Burgess, 1973).  التي أكدت علـى 
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 االجتماعية، ووجهة المساندة وعالقته بكل من ، عن الذاتاإلفصاح
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة توطالبا الضبط لدى طالب

عبد الرحمن بن سليمان النملة. د

التــي يتبناهــا  ) غيــر الــصحية (ارتبــاط اإلفــصاح عــن الــذات ســلبياً بوجهــة الــضبط الخارجيــة     

 .األفراد من الجنسين

ال يوجـد تـأثير   " والـذي يـنص علـى أنـه     عرض النتائج المتعلقة بـالفرض الثالـث،   : ثالثاً

) الـسادس /الثاني(والمستوى الدراسي   ) إناث/ذكور(النوع  : سدال لكل من متغيري الجن    

الجامعي لطالب الجامعـة والتفاعـل بينهمـا علـى تبـاين الـدرجات التـي يحـصل عليهـا أفـراد                        

وللتحقـق مـن صـحة هـذا     ". اإلفصاح عن الـذات "المجموعات الفرعية للدراسة على مقياس   

، وذلــك للــدرجات التــي  )٢×٢ (الفــرض اســتخدم الباحــث أســلوب تحليــل التبــاين اإلحــصائي  

، والجـدول رقـم     "اإلفـصاح عـن الـذات     "حصل عليها أفراد المجموعات األربـع علـى مقيـاس           

 :يوضح نتائج ذلك) ٦(

 ) ٦( رقم جدول

اإلفصاح عن "لدرجات أفراد المجموعات األربع  على مقياس ) ٢×٢( ثنائي االتجاه التباين

 ٦٠٠= ، ن "الذات

 ح. د  المربعاتمج  التباينمصدر
 متوسط

 المربعات

) ف(

 المحسوبة

 الداللة

 حصائيةاإل

 ١٠٫٣٩ ١٥٩٩٫٧ ١ ١٥٩٩٫٧ )النوع (الجنس

 ٣٥٫٥٤ ٥٤٦٩٫٥ ١ ٥٤٦٩٫٥  الدراسيالمستوى

 التفاعل

مستوى /جنس(

 )دراسي

٥٫٧٠ ٨٧٧٫٤ ١ ٨٧٧٫٤ 

٠٫٠١@@ 

   ١٥٣٫٩ ٥٩٦ ٩١٧١٠٫٦ الخطأ

    ٥٩٩ ٩٩٦٥٧٫٢ الكلي

 )٠٫٠١ = α(وى  عند مستإحصائيةداللة @@

) ٠٫٠١ = α(يتــضح مــن الجــدول الــسابق وجــود تــأثير دال إحــصائياً عنــد مــستوى الداللــة      

، "اإلفــصاح عــن الــذات"علــى تقــديرات أفــراد عينــة الدراســة علــى مقيــاس  ) الجــنس(لمتغيــر 
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كما أظهرت النتائج أيـضاً وجـود تـأثير دال لمتغيـر المـستوى الدراسـي علـى تقـديرات أفـراد            

تبعــاً للمــستوى الدراســي للمجموعــات، " اإلفــصاح عــن الــذات"ة علــى مقيــاس عينــة الدراســ

علــى ) المــستوى دراســي× الجــنس (كــذلك بينــت النتــائج وجــود تــأثير دال لمتغيــر التفاعــل  

، وللتحقـق مـن وجهـة الفـروق بـين      "اإلفصاح عن الـذات   "تقديرات أفراد العينة على مقياس      

، قـام  "اإلفـصاح عـن الـذات   " علـى مقيـاس   متوسطات درجـات المجموعـات الفرعيـة األربـع     

 :يوضح نتائج ذلك) ٧(والجدول رقم ) ت(الباحث باستخدام اختبار 

 ) ٧( رقم جدول

لداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعات الفرعية األربع للدرجات " ت "اختبار

  والجنستبعا للمستوى الدراسي" اإلفصاح عن الذات"التي حصل عليها األفراد على مقياس 

  المقارنةمجموعتا
 عدد
 األفراد

 ٢ع ١ع ٢م ١م
 قيمة

اللة )ت(
الد

 
اإل

ئية
صا
ح

 

 مجموعة طالب الجامعة مستوى – ١
 - ٧٫٤ - ٥٢٫٨ ١٥٠ ثاني

 مجموعة طالب الجامعة – ٢
 ٩٫٦ - ٦١٫١ - ١٥٠ مستوى سادس

٠٫٠١ ٨٫٤@@ 

 مجموعة طالبات الجامعة – ١
 - ١٦٫٥ - ٨٨٫٧ ١٥٠ مستوى ثاني

 مجموعة طالبات الجامعة – ٢
 ٢٠٫٣ -٩٩٫٢ - ١٥٠ مستوى سادس

٠٫٠١ ٢٫٣@@ 

 مجموعة طالب ذكور وإناث – ١
 - ١١٫٢ - ٧١٫٦ ٣٠٠ مستوى سادس

 مجموعة طالب ذكور وإناث – ٢
 ٩٫٧ -٦٥٫٣ - ٣٠٠ مستوى ثاني

٠٫٠١ ٧@@ 

 مجموعة طالب ذكور مستوى – ١
 - ٧٫٦ - ٦٣٫٨ ٣٠٠ ثاني وسادس

 مجموعة طالبات إناث مستوى – ٢
 ١٣٫٨ -٧٨٫٤ - ٣٠٠ ثاني وسادس

٠٫٠١ ١٦٫٠٤@@ 

 )٠٫٠١ = α(دالة احصائيا عند مستوى @@ 
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 االجتماعية، ووجهة المساندة وعالقته بكل من ، عن الذاتاإلفصاح
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة توطالبا الضبط لدى طالب

عبد الرحمن بن سليمان النملة. د

 = α( عنـد مـستوى الداللـة        يةإحـصائ وجود فـروق ذات داللـة       ) ٧(يتضح من الجدول رقم     

تبعــاً " اإلفــصاح عــن الــذات"بــين متوســط درجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى مقيــاس   ) ٠٫٠١

ــة إحــصائياً بــين مجموعــة       لمجموعــ ــائج علــى وجــود فــروق دال ات الدراســة؛حيث دلــت النت

الطالب فـي المـستوى الدراسـي الثـاني، ومجموعـة الطـالب فـي المـستوى الـسادس، وذلـك                     

لــصالح مجموعــة الطــالب بالمــستوى الــسادس، كمــا دلــت النتــائج علــى وجــود فــروق دالــة       

ي ومجموعــة الطالبــات فــي المــستوى  إحــصائياً بــين مجموعــة الطالبــات فــي المــستوى الثــان 

الـسادس، ولــصالح مجموعــة الطالبـات بالمــستوى الــسادس الجـامعي، ممــا يعنــي أن طــالب    

الجامعة من الذكور واإلناث األكبر سناً يفصحون عن ذواتهم أكثـر مـن قرنـائهم األصـغر                 

 . سناً

ــائج فــي الجــدول رقــم      ــة   ) ٧(كمــا دلــت النت ــإحــصائيةعلــى وجــود فــروق ذات دالل د  عن

اإلفــصاح عــن "بــين متوســط درجــات أفــراد العينــة علــى مقيــاس   ) ٠٫٠١ = α(مــستوى الداللــة 

بين مجموعة الطلبة الذكور واإلناث مـن المـستوى الدراسـي الـسادس، ومجموعـة               " الذات

الذكور (الطلبة الذكور واإلناث من المستوى الدراسي الثاني وذلك لصالح مجموعة الطلبة            

، ممــا يعنــي أن طلبــة الجامعــة مــن الجنــسين األكبــر ســناً  )ادسواإلنــاث مــن المــستوى الــس

يفـشون عـن ذواتهـم أكثــر مـن قرنـائهم مــن طـالب الجامعـة مــن الجنـسين األصـغر ســناً،          

ــانكس       ــي Ashmore & Banks) م٢٠٠١(وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة آشــمور وب  الت

 تتفق أيضاً مع دراسة أظهرت أن اإلفصاح عن الذات يميل إلى الزيادة مع تقدم العمر، كما         

 إحصائيةالتي أظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة .Panini, et al)م١٩٩٠(بانني وآخرون 

 . لصالح مجموعة طالبات الجامعة األكبر سناً

) ٠٫٠١ = α( عنـد مـستوى الداللـة      إحـصائية كما أوضـحت النتـائج وجـود فـروق ذات داللـة             

بـين مجموعـة الطـالب    " اإلفصاح عـن الـذات   "في متوسط درجات أفراد العينة على مقياس     

بالمــستوى الدراســي الثــاني  (ومجموعــة الطالبــات ) بالمــستوى الدراســي الثــاني والــسادس (

وذلــك لــصالح مجموعــة الطالبــات، ممــا يعنــي أن الطالبــات بالمــستويين الثــاني     ) والــسادس
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ق مبنيـة علـى     والسادس أكثر إفصاحاً عن ذواتهن من الطالب، ويرى الباحث أن هذه الفرو           

أســاس أن االفــصاح عــن الــذات ســمة مــن ســمات الشخــصية، والتــي تختلــف بــين الــذكور      

واإلنــاث، كمــا أن المواقــف الــضاغطة التــي يتعــرض لهــا الــذكور، ومــدى ســرية وخــصوصية     

المعلومات لدى كل منهم قد تكون أيـضاً سـبباً فـي إحـداث هـذا الفـرق بـين الجنـسين فـي                  

 م؛٢٠١٠الــشعالن، (ذه النتيجــة مــع دراســات كــل مــن     اإلفــصاح عــن الــذات، واتفقــت هــ    

Consedine, et al., 2007; Hamid, 2000; Komadina, 2013; Parker & Parrott, 1995; 

Prager, 1986; Softas, 1984; Special & Li-Barber, 2012; Rychman, Sherman & 

Burgess, 1973).     ــر إفــصاحاً عــن ــاث أكث ــصديق   التــي أظهــرت نتائجهــا أن اإلن  ذواتهــم لل

ــل         ــات كـ ــع دراسـ ــة مـ ــذه النتيجـ ــذكور، واختلفـــت هـ ــائهن الـ ــن قرنـ ــرة مـ ــرب أو لألسـ المقـ

التـي أشـارت إلـى عـدم     (Ashmore & Banks, 2001; Sparrevohn& Rapee, 2009)مـن 

 بين الذكور واإلناث من الراشدين فـي درجـة اإلفـصاح عـن         إحصائيةوجود فروق ذات داللة     

م؛ ٢٠٠٤دراسـة أبـو جـدي،       (ذه الدراسة مع دراسات كل مـن        الذات، كما اختلفت نتيجة ه    

 ,Cuming & Rapee, 2010; Niebrzydowski, 1996; Papini).، ودراسـة )م٢٠١١وخطاب، 

et al., 1990)        ،حيث أشارت نتائجها إلى أن الـذكور أكثـر إفـصاحاً عـن ذواتهـم مـن اإلنـاث 

 واختالفهــا والمقــاييس  ويرجــع الباحــث ســبب هــذا االخــتالف إلــى طبيعــة عينــة الدراســة     

المــستخدمة فــي إجرائهــا إضــافة الــى اخــتالف الطبيعــة الجغرافيــة التــي أجريــت بهــا تلــك     

 .الدراسات

ال يوجـد تـأثير     " والـذي يـنص علـى أنـه          عرض النتائج المتعلقـة بـالفرض الرابـع       :رابعاً

) الــسادس/الثــاني(، والمــستوى الدراســي  )إنــاث/ذكــور(دال لكــل مــن متغيــري الجــنس    

عي لطــالب الجامعــة والتفاعــل بينهمــا علــى تبــاين الــدرجات التــي حــصل عليهــا أفــراد  الجــام

، وللتحقـق مـن صـحة       "المجموعات الفرعيـة للدراسـة علـى مقيـاس المـساندة االجتماعيـة            

، وذلـك للـدرجات     )٢×٢(هذا الفرض قام الباحث بتطبيق أسـلوب تحليـل التبـاين اإلحـصائي              
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 االجتماعية، ووجهة المساندة وعالقته بكل من ، عن الذاتاإلفصاح
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة توطالبا الضبط لدى طالب

عبد الرحمن بن سليمان النملة. د

، والجـدول   "المساندة االجتماعية "ربع على مقياس    التي حصل عليها أفراد المجموعات األ     

 :يوضح نتائج ذلك) ٨(رقم 

 ) ٨( رقم جدول

للدرجات التي حصل عليها أفراد المجموعات الفرعية ) ٢×٢( التباين ثنائي االتجاه تحليل

 ٦٠٠= ، ن "المساندة االجتماعية"األربع على مقياس 

 ح. د  المربعاتمج  التباينمصدر
 متوسط

 المربعات

) ف(

 المحسوبة

 الداللة

 حصائيةاإل

 @@٠٫٠١ ٦٫٣ ١٩٧٤٫٢ ١ ١٩٧٤٫٢ )النوع (الجنس

  دالةغير ٠٫٤٢ ١٣٢٫٦ ١ ١٣٢٫٦  الدراسيالمستوى

 التفاعل

مستوى /جنس(

 )دراسي

  دالةغير ٠٫٦٢ ١٩٤٫٥ ١ ١٩٤٫٥

   ٣١٤٫١ ٥٩٦ ١٧٨٢٣٫٣ الخطأ

    ٥٩٩ ١٨٩٥٣١٫٦ الكلي

 )٠٫٠١ = α(دالة إحصائيا عند مستوى @@ 

) ٠٫٠١ = α(يتـــضح مـــن الجـــدول أعـــاله وجـــود تـــأثير دال إحـــصائياً عنـــد مـــستوى الداللـــة   

ــى مقيــاس         ــة عل ــة األربــع للدراســة الحالي المــساندة "لتقــديرات أفــراد المجموعــات الفرعي

تبعـــا لمتغيـــر الجـــنس، كمـــا أظهـــرت النتـــائج عـــدم وجـــود تـــأثير دال لمتغيـــر " االجتماعيـــة

لتقـديرات أفـراد   ) المـستوى الدراسـي  × الجـنس  (بـين متغيـري   المستوى الدراسي والتفاعل    

، وهذه النتيجـة  "المساندة االجتماعية"العينة من المجموعات الفرعية األربع على مقياس        

، وللتحقـق مـن وجهـة الفـروق بـين متوسـطات درجـات            )م٢٠٠٦(تتفق مـع دراسـة الجبلـي        

تبعا لمتغير الجنس، قام    " عيةالمساندة االجتما "المجموعات الفرعية األربع على مقياس      

 :يوضح نتائج ذلك) ٩(والجدول رقم ) ت(الباحث باستخدام اختبار 
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 ) ٩ (جدول

لداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعات الفرعية األربع للدرجات " ت "اختبار

  الجنسمتغيرتبعا ل" المساندة االجتماعية"التي حصل عليها األفراد على مقياس 

 لمقارنة امجموعتا
 عدد

 األفراد
 ٢ع ١ع ٢م ١م

 قيمة

 )ت(

وى
ست
م

اللة
الد

 
 

 مجموعة طالب ذكور مستوى – ١

 ثاني وسادس
١٢٫٧ -١٤٢٫٦ ٣٠٠ - 

 مجموعة طالبات إناث مستوى – ٢

 ثاني وسادس
١٦٫٤ - ١٥١٫٣ - ٣٠٠ 

٠٫٠١ ٧٫٣@@

 )٠٫٠١ = α(دالة احصائيا عند مستوى @@ 

 = α( عنــد مــستوى الداللــة  إحــصائيةات داللــة يتــضح مــن الجــدول أعــاله وجــود فــروق ذ  

المــستوى الدراســي الثـــاني   (لتقــديرات أفــراد عينــة الدراســة بــين مجموعــة الطــالب        ) ٠٫٠١

علـــى مقيـــاس ) المـــستوى الدراســـي الثـــاني والـــسادس (ومجموعـــة الطالبـــات ) والـــسادس

س ممـا   ولـصالح مجموعـة الطالبـات مـن المـستويين الثـاني والـساد             " المساندة االجتماعية "

يعني أن طالبات الجامعة أكثر إدراكا للمساندة االجتماعية المتلقاة من األهـل واألصـدقاء              

مقارنـة بـأقرانهن الــذكور مـن طــالب الجامعـة بالمــستويين الثـاني والــسادس مـن المرحلــة       

 .الجامعية

ويــرى الباحــث أن وجــود هــذه الفروقــات يرجــع إلــى إدراك الطالبــات لوجــود أشــخاص    

يثقن بهم ويهتمون بهن ويمدونهن بأنماط المـساندة المتعـددة سـواء فـي      مقربين منهن   

صورة عطف، أو في صورة تقدير واحترام، أو في صورة مساعدة مادية؛ حيـث تتلقـى األنثـى     

معاملة خاصة في المجتمع السعودي تختلف عن معاملة الذكور، وهذه النتيجـة تتفـق مـع                

، بـــأن  )م١٩٩٣(، وجـــاب اهللا، )م١٩٩٦(، وبيـــومي )م٢٠٠٤(مـــا ذكـــره كـــل مـــن إســـماعيل     

ــدعم مــن          ــان الفــرد مــن خــالل إحــساسه بالمــساندة وال المــساندة االجتماعيــة تؤكــد كي
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اآلخــرين المحيطــين بــه، وتعتبــر مــصدراً هامــاً مــن مــصادر األمــن النفــسي واالجتمــاعي الــذي   

ــه مــن ضــغوط           ــواؤم ومواجهــة مــا يتعــرض ل يحتاجــه الفــرد ممــا يــساعده علــى كيفيــة الت

ية، كما يرى الباحث أن الطالبة الجامعية تدرك أن األهل لديهم المعرفة بمـا تحتاجـه                حيات

مــن مــساندة اجتماعيــة فــي أشــكالها المختلفــة وذلــك لعــدة عوامــل مهمــة منهــا، إدراك    

األهــــل ومعــــرفتهم أن الطالبــــة فــــي هــــذه المرحلــــة العمريــــة تتــــشكل فيهــــا التوجهــــات 

خول إلــى مرحلــة الوجــود الفعلــي كعناصــر   الشخــصية والفكريــة والمعرفيــة مــن أجــل الــد  

ومقومــات البنــاء االجتمــاعي، إضــافة إلــى اهتمــام األهــل بموضــوع المــساندة االجتماعيــة         

والتعــرف علــى المــشكالت التــي تواجــه الطالبــة أثنــاء دراســتها والتخفيــف مــن حــدة تلــك    

ى اإلفـصاح  المشكالت والضغوط النفسية التي قد تتعرض لها الطالبة، مما يدفع الطالبـة إلـ          

عن تلك المشكالت والضغوط النفسية لذويها وأصدقائها ممـا تتلقـى علـى أثـره  مـساندة                  

اجتماعيــة مــن األســرة واألصــدقاء، علمــاً أن المــساندة االجتماعيــة بــرأي الباحــث ليــست       

ــين الطالبــة           ــة معقــدة تتــضمن التفاعــل ب ــة ديناميكي ــسبياً، وإنمــا هــي عملي ــة ن خاصــية ثابت

ــ   األب،  أو األم، أو الــــزوج، أو : ا تــــشتمل عليــــه مــــن مــــصادر مثــــل    وشــــبكة المــــساندة بمــ

ــوان     ــة تتفـــق مـــع دراســـات كـــل مـــن رضـ ــدقاء،وهذه النتيجـ ــدالكريم )م٢٠٠٦(األصـ ( ،وعبـ

 ,Lee, Noh & Koo, 2013; Parker & Parrott, 1995; Peele)، وكـذلك دراسـات   )م٢٠٠١

2013; Sparrevohn & Rapee, 2009; Liu & Wang, 2013) ظهـرت وجـود عالقـة    التـي أ

 . ارتباطية إيجابية بين اإلفصاح عن الذات بالمساندة االجتماعية

ال يوجـد   " والذي يـنص علـى أنـه         ،عرض النتائج المتعلقة بالفرض الخامس    : خامساً

) الـسادس /الثـاني (والمـستوى الدراسـي   ) إنـاث /ذكـور (تأثير دال لكل من متغيري الجنس   

نهمـا علـى تبـاين الـدرجات التـي يحـصل عليهـا أفـراد                 الجامعي لطالب الجامعـة والتفاعـل بي      

للتحقــق مـــن صــحة هـــذا   ". وجهــة الـــضبط "المجموعــات الفرعيــة للدراســـة علــى مقيـــاس    

، وذلـك للـدرجات     )٢×٢(الفرض، قام الباحث باسـتخدام أسـلوب تحليـل التبـاين اإلحـصائي              

 بـأن الدرجـة     ، علما "وجهة الضبط "التي حصل عليها أفراد المجموعات األربع على مقياس         
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المرتفعة التي يحصل عليها المفحوص على المقياس المستخدم تشير إلـى وجهـة ضـبط            

، بينمـا تـشير الدرجـة المنخفـضة التـي يحـصل عليهـا المفحـوص إلـى                   )غير صـحية  (خارجية  

 :يوضح نتائج ذلك) ١٠(، والجدول رقم )صحية(وجهة ضبط داخلية 

 ) ١٠ (رقم جدول

للدرجات التي حصل عليها أفراد المجموعات الفرعية األربع ) ٢×٢( ثنائي االتجاه التباين

 ٦٠٠= ، ن "وجهة الضبط"على مقياس 

  التباينمصدر
 مج

 المربعات
 ح. د

 متوسط

 المربعات

) ف(

 المحسوبة
 حصائية اإلالداللة

 @@٠٫٠١ ٤٫٨٨ ١٢٥٥٫٨ ١ ١٢٥٥٫٨ )النوع (الجنس

  دالةغير ٠٫٤٣ ١١١٫٣ ١ ١١١٫٣  الدراسيالمستوى

 فاعلالت

مستوى /جنس(

 )دراسي

  دالةغير ٠٫٥٧ ١٤٧٫٢ ١ ١٤٧٫٢

   ٢٥٦٫٩٥ ٥٩٦ ١٥٣١٤٥٫٥ الخطأ

    ٥٩٩ ١٥٤٦٥٩٫٨ الكلي

 )٠٫٠١ = α(دالة احصائيا عند مستوى @@ 

) ٠٫٠١ = α(وجــود تــأثير دال إحــصائياً عنــد مــستوى الداللــة  ) ١٠(يتــضح مــن الجــدول رقــم  

يعــزى لمتغيــر " وجهــة الــضبط"ع علــى مقيــاس لتقــديرات أفــراد المجموعــات الفرعيــة األربــ 

، كما أظهرت النتائج أيضاً عدم وجود تـأثير دال إحـصائياً لمتغيـر المـستوى          )النوع(الجنس  

وجهــة  "علــى مقيــاس  ) المــستوى الدراســي  × الجــنس  (الدراســي، والتفاعــل بــين متغيــري    

لــى ، وللتحقــق مــن اتجــاه الفــروق بــين متوســطات درجــات مجموعــات الدراســة ع "الــضبط

والجـدول  ) ت(تبعا لمتغير الجنس، قام الباحث باستخدام اختبار        " وجهة الضبط "مقياس  

 :يوضح نتائج ذلك) ١١(رقم 
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 )١١( رقم جدول

لداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعات الفرعية األربع للدرجات " ت "اختبار

 )٦٠٠=ن (جنس تبعا لمتغير ال" وجهة الضبط"التي حصل عليها األفراد على مقياس 

  المقارنةمجموعتا
 عدد

األفراد
 ٢ع ١ع ٢م ١م

 قيمة

 )ت(

 الداللة

حصائيةاإل

 مجموعة طالب ذكور مستوى – ١

 ثاني وسادس
١٫٧٨ - ٣٩٫٢ ٣٠٠ - 

 مجموعة طالبات إناث مستوى – ٢

 ثاني وسادس
١. ٢٧ -٢٠٫٦ - ٣٠٠ 

٧٫٣٨٠٫٠١@@ 

 )٠٫٠١ = α(دالة احصائيا عند مستوى @@ 

 = α( عنــد مــستوى الداللــة  إحــصائيةن الجــدول أعــاله وجــود فــروق ذات داللــة  يتــضح مــ

المـستويين الدراسـي الثـاني      (بين متوسط درجات مجموعتي الطـالب والطالبـات مـن           ) ٠٫٠١

ولصالح مجموعة الطالبـات ممـا يعنـي أن طـالب الجامعـة       " مقياس الضبط "على  ) والسادس

أكثر من طالبات الجامعة مـن نفـس       ) حيةغير ص (من الذكور يتبنون وجهة ضبط خارجية       

المـــستوى الدراســـي، وهـــذا يـــشير إلـــى أن طالبـــات الجامعـــة لـــديهن وجهـــة ضـــبط داخليـــة  

أكثر من الذكور حيث أنه كلما انخفضت درجة الضبط كلما كانت أفضل وتتجه    ) صحية(

نحو الـضبط الـداخلي، ويـرى الباحـث أن الـسبب يعـود إلـى وجـود مـساندة اجتماعيـة أكبـر،                       

كذلك فإن اإلفصاح عن الذات لدى الطالبات أكثر من الطالب الذكور مما يقلل من وجهـة           

لــديهن وهــذا مــا أثبتتــه نتــائج فــروض الدراســة المتعلقــة   ) غيــر الــصحية ( الــضبط الخارجيــة 

بهذين المتغيرين، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل مـن ريكمـان وشـيرمان وبـورجيس                

 التي بينت أن أفـراد العينـة مـن طالبـات الجامعـة      Ryckman, Sherman & Purges)م١٩٧٣(

اإلناث أكثر إفصاحاً عن ذواتهن من قرنائهن مـن أفـراد العينـة الـذكور، ويخلـص مـن ذلـك              

لـدى أفـراد العينـة مـن        ) الـصحية (ارتباط اإلفصاح عن الذات إيجابياً بوجهة الضبط الداخليـة          

ــة البكــالوريوس مــن الجنــسين،ك     ــرى الباحــث أن المــشكالت   طــالب الجامعــة لمرحل ما ي
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الحياتية لدى الكثير من الطالب الذكور تسبب توجههم نحـو الـضبط الخـارجي أكثـر مـن                  

-Harris, 1995; Langan)اإلناث وهذه النتيجـة تتفـق مـع مـا أكدتـه بعـض الدراسـات منهـا         

fox, Sankey & Canty, 2009; Marcoen & Vanham, 1981; Peele, 2013; Prager, 

1986; Ryckman, Sherman & Burgess, 1973;)       التـي أكـدت ارتبـاط اإلفـصاح عـن الـذات 

التـي يتبناهـا األفـراد مـن الجنـسين ويعـزون       ) غيـر الـصحية   (سلبياً بوجهة الضبط الخارجيـة      

 .إليها أسباب المشكالت الحياتية التي تواجههم

 
@      @      @ 
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 : والبحوث المقترحةالتوصيات
 :توصياتال: أوال
جيع الطـــالب والطالبـــات علـــى اإلفـــصاح عـــن الـــذات ضـــمن شـــبكة المـــساندة   تـــش .١

االجتماعية المحيطة بهم من األهل واألصـدقاء، لمـا لـذلك مـن دور كبيـر فـي الحـد                    
 .من الضغوط الداخلية التي يواجهها الطلبة

العمــل علــى تقــديم المــساندة االجتماعيــة لطــالب وطالبــات الجامعــة مــن خــالل          .٢
 . كة االجتماعيةبرامج تعزز المشار

زيادة الوعي لدى الطالب بـضرورة عـزو النجـاح والفـشل إلـى مـصادر داخليـة وأنهـم                     .٣
قادرين على صنع اإلنجاز من خالل تزويدهم باألسـاليب والطـرق المـساعدة وتبنـي               

تفــسر فــي ضــوئها أســباب المــشكالت، والــضغوط   ) صــحية(وجهــة ضــبط داخليــة  
 .الحياتية التي تواجههم

في كـل عمـادة مـن العمـادات فـي         ) وحدة( ء مركز استشارات أو   العمل على إنشا   .٤
الجامعة تهتم بمشكالت الطلبة وتتلمس هموهم وتقديم المساندة االجتماعية         

 . لهم وتقديم اإلرشاد النفسي والتربوي
 :البحوث المقترحة: ثانيا
إعداد بـرامج إرشـادية الختبـار فاعليـة فنيـة اإلفـصاح عـن الـذات فـي خفـض بعـض                        .١

 .ابات النفسيةاالضطر
دراسة اإلفصاح عن الذات فـي عالقتـه بعـدد مـن المتغيـرات النفـسية التـي أشـارت                  .٢

إليهــا نتــائج دراســات أجنبيــة والخلفيــة النظريــة ومنهــا العوامــل الخمــس الكبــرى     
 .للشخصية

إجــراء بحــوث ودراســات تجريبيــة ألثــر اإلفــصاح عــن الــذات وعالقتــه بالتحــصيل           .٣
 .بة الجامعةالدراسي وتقدير الذات لدى طل

إجــراء دراســات تجريبيــة تقــيس أثــر البــرامج اإلرشــادية فــي تعــديل وجهــة الــضبط  .٤
لــدى الطــالب الــذكور  ) صــحية(إلــى وجهــة ضــبط داخليــة  ) غيــر الــصحية(الخارجيــة 

 .وربطها بمتغيرات مختلفة
 

@      @      @ 
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  الدراسةمراجع
 :المراجع العربية/ أوالً
ثر القلق االجتماعي والشعور بالوحدة وكشف الذات في إدمان أ"): م٢٠٠٤( جدي، أمجد أحمد أبو -١

 الدراسـات العليـا، قـسم اإلرشـاد         كليـة  رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية،        ".نترنتاإل
 .النفسي والتربوي، عمان

عدد : الكويتعرفة، المعالم مجلة".  من منظور علم النفسالصداقة). "م١٩٩٣ (أسامة ، سريع أبو -٢
 ).١٧٩(بر نوفم

مواضـــع الـــضبط وعالقتهـــا بـــبعض المتغيـــرات الشخـــصية      "): م١٩٨٤( ناهيـــة، صـــالح الـــدين   أبـــو -٣
 رسـالة دكتـوراه غيـر منـشورة، كليـة التربيـة،             ".واالنفعالية والمعرفية لدى تالميذ المرحلة الثانوية     

 .جامعة عين شمس

يل الدراسي لدى التالميـذ فـي    الضبط وعالقته بالتحص  عإدراك موض ). "م١٩٩٤( ناهية، صالح الدين     أبو -٤
 المــصرية العامــة الهيئــة، )٣٠ (العــدد علــم النفس،مجلــة".  مرحلــة التعلــيم األساســي بقطــاع غــزة 

 .للكتاب

أثر برنـامج تـدريبي فـي المـساندة االجتماعيـة علـى تنميـة التفكيـر              "): م٢٠٠٧( غادة قبيصي    أحمد، -٥
 . كلية اآلداب، جامعة عين شمس رسالة ماجستير غير منشورة،".االبتكاري لدى المكفوفين

 القــاهرة، مكتبــة األنجلــو   ". الحيــاة واالضــطرابات النفــسية  ضــغوط").م٢٠٠٤( بــشرى  إســماعيل، -٦
 .المصرية

دار الحـارثي  . "مـدخل الـى نظريـات الشخـصية     ".ترجمة فهد بن عبداهللا الدليم ). ١٩٩١(  باربرا   نجلر،إ -٧
 .للطبعة والنشر

دار :  القــاهرة.، كراســة التعليمــات"س اإلفــصاح عــن الــذات مقيــا"): م١٩٩٦( جمــال محمــد البــاكر، -٨
 .الفكر العربي

 االجتماعيـة وإدارة الحيـاة ومـستوى األلـم لـدى المـريض              دةالمـسان ). "م١٩٩٦( محمـد خليـل      بيومي، -٩
 – ٩٢ ص ص ،)٣٧( الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب،    ، علم النفس مجلة". بمرض مفض إلى الموت   

١١٩. 

العالقــة بـــين مركــز الـــضبط وكــل مـــن التحــصيل الدراســـي والتكيـــف     . ")م١٩٩٦( موســـى جبريــل،  -١٠
 البحث العلمي بالجامعة األردنية،     عمادة دراسات العلوم التربوية،     مجلة".  النفسي لدى المراهقين  

 .٣٧٨ – ٣٥٨ ص ص  الثاني، المجلد الثالث والعشرون،العدد
 .وط النفسية لدى طالب كلية الطب المساندة االجتماعية وعالقتها بالضغ).م٢٠٠٦( منى الجبلي، -١١

 .جامعة صنعاء، اليمن
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 االجتماعية، ووجهة المساندة وعالقته بكل من ، عن الذاتاإلفصاح
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة توطالبا الضبط لدى طالب

عبد الرحمن بن سليمان النملة. د

فعالية الذات كمحدد نفسي لكل مـن اإلفـصاح عـن الـذات وأنمـاط           ). "م٢٠١١( كريمة سيد    خطاب، -١٢
 ص، ١، عـدد  ١٠ مجلـد  عربيـة فـي علـم النفس،      دراسـات ". السلوك الصحي لدى عينة مـن الراشـدين       

 .١٥٤ – ١١٩ص 

 الخــارجي وعالقتــه بــبعض متغيــرات     –الــضبط الــداخلي   ").م١٩٩٠( رجــاء عبــدالرحمن   الخطيــب، -١٣
 . المصرية العامة للكتابالهيئة،)٤ (السنة علم النفس، مجلة". الشخصية لدى جناح األحداث

العالقة بين الضبط ومتغيرات أخرى ذات عالقة لدى طلبة الدراسات          ). "م٢٠٠٧( أفنان نظير    دروزه، -١٤
سلـسلة الدراسـات   ( الجامعـة اإلسـالمية   مجلـة .   الوطنيةالعليا في كلية التربية في جامعة النجاح      

 .٢٦٤ – ٢٤٣ ص ص ، المجلدالخامس عشر، العدد األول،)اإلنسانية

دور المساندة االجتماعية فـي اإلفـصاح عـن الـذات والتوجـه االجتمـاعي         ). "م٢٠٠٦( شعبان   رضوان، -١٥
 .٢٢١ – ١٧١ ص ص ،٣، عدد ١٦ مجلد نفسية،دراسات".  لدى الفصاميين واالكتئابيين

 .مكتبة النهضة المصرية:  القاهرة".الدافعية والتعلم").  م٢٠٠٣( نبيل زايد، -١٦
 .دار النشر للجامعات.  التعلمسيكولوجية) ١٩٩٦(  فتحي الزيات، -١٧

ــماءالـــسرسي، -١٨ ــصو،وعبد أسـ ــاني  د، المقـ ــة ").م٢٠٠٠( أمـ ــساندة االجتماعيـ ــاس المـ ــة،"مقيـ  كراسـ
 .صرية القاهرة، مكتبة األنجلو الم.التعليمات

مهــارات مواجهــة الــضغوط فــي عالقتهــا بكــل مــن الــذكاء الوجــداني         ). "م٢٠٠٣( ســعيد ســرور، -١٩
 التاسـع  العـدد  المركز العربي للتعلـيم والتنميـة،    مستقبل التربية العربية، مجلة".  ومركز التحكم 

 .٦٤ – ٩ ص ص والعشرون، المجلد التاسع،

ف الـذات لـدى طلبـة جامعـة الـسلطان           مـستوى كـش   ). "م٢٠٠٦( سعاد؛ والدحاحة، باسم     سليمان، -٢٠
 جامعة قطر،    العلوم التربوية، كلية التربية،    مجلة.  قابوس في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية     

 .٤٩ – ١٧ ص ص، )٩(

زيـــن العابـــدين : ، فـــي"علـــم الـــنفس االجتمـــاعي والـــصحة النفـــسية). "م١٩٩٣( اهللا، شـــعبان، جـــاب -٢١
 . دار أبوغريب:  القاهرة. وتطبيقاتهأسسه:  النفس االجتماعيعلم) محرر(درويش 

اإلفــصاح عــن الــذات لــدى ذوي االضــطرابات العــصابية فــي ضــوء نمــوذج   ). "م٢٠١٠( لطيفــة الــشعالن، -٢٢
العوامل الخمسة الكبـرى للشخـصية دراسـة علـى المـراجعين للعيـادات الخارجيـة لمجمـع األمـل                    

 رية للدراسـات النفـسية،   المـص المجلـة ". للصحة النفـسية ومستـشفى القـوات المـسلحة بالريـاض        
 .٣٧٠ – ٣١١ ص ص ،)٦٦ (٢٠الجمعية المصرية للدراسات النفسية، 

مراجعـة  .  االجتماعيـة والـصحة النفـسية    المـساندة ) ١٩٩٤(  محمد وعبد الرحمن الـسيد       الشناوي، -٢٣
 نجلو المصريةمكتبة األ: القاهرة. نظرية ودراسات تطبيقية

مـع  (ط النفـسية الناتجـة عـن األورام الـسرطانية     أساليب تخفيف الـضغو "). م٢٠٠٧( هناء  شويخ، -٢٤
 .إيتراك للنشر والتوزيع:  القاهرة،١ط)". تطبيقات على حاالت أورام المثانة السرطانية
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 المساندة النفسية االجتماعية لتحسين التوافق النفسي       استخدام). "م٢٠٠١( عزة   م، الكري عبد -٢٥
وراه غيـر منـشورة، كليـة اآلداب، جامعـة         رسالة دكت  ". تجريبية دراسة:واالجتماعي لدى المسنين  

 .القاهرة

 .مكتبة النهضة العربية:  القاهرة.١، ط"المساندة االجتماعية"). م٢٠٠٥( علي عبدالسالم، -٢٦

البنية العاملية لفاعليـة الـذات فـي ضـوء          ). "م٢٠٠١( ربيع شعبان؛ وأحمد، محسن محمد       عبدالعليم، -٢٧
 مجلـة ".  لمعلمـين بالمملكـة العربيـة الـسعودية       وجهة الـضبط واالتجـاه نحـو مهنـة التـدريس لـدى ا             

 .١٧٦ – ١٠٧ كلية اآلداب، جامعة المنيا، ص ص ،، الجزء الثاني١٢علم النفس المعاصر، المجلد 

 مجلـة ".  مصدر الضبط وعالقته بكل من التفاؤل والتشاؤم لـدى األطفـال   ). "م٢٠٠٤( محمد   عبداهللا، -٢٨
 الحــادي والعــشرون، المجلــد العــددلطفولــة العربيــة،  الجمعيــة الكويتيــة لتقــدم االطفولــة العربيــة،

 .٢٠ – ٨ ص ص السادس،

الـدار العلميـة الدوليـة،      :  عمـان  ".نظريات التعلم وتطبيقاتها التربويـة    "). م٢٠٠٠( جودت   عبدالهادي، -٢٩
 .دار الثقافة

 .دار الكتاب الحديث:  القاهرة.٢، ط"ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها"). م٢٠٠٠( علي عسكري، -٣٠

درجة الضبط وعالقتهـا بتقـدير الـذات وقـوة األنـا لـدى متعـاطي المـواد                  ). "م١٩٩٧( حسين علي    يد،فا -٣١
 .١٤٥ ص ،٤٢ عدد المصرية العامة للكتاب،الهيئة علم النفس، مجلة".  المتعددة

 ".أبعــاد الثقــة بــين األصــدقاء وعالقتهــا باإليثــار واإلفــصاح عــن الــذات   "). م٢٠٠٤( البــاب، صــفية فــتح -٣٢
 .تير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة القاهرةرسالة ماجس

:  القـاهرة ".مصدر الضبط وتقـدير الـذات وعالقتهمـا باالنبـساط والعـصابية         "). م١٩٨٦( صفوت   فرج، -٣٣
 .آتون للنشر والتوزيع

نجلــو مكتبــة األ:  القــاهرة. التعليمــاتدليــل،" وجهــة الــضبطمقيــاس). م١٩٨٢( عــالء الــدين كفــافي، -٣٤
 .المصرية

اإلفــصاح عــن الــذات وعالقتــه باالكتئــاب وفاعليــة برنــامج       ). "م٢٠١٢(بــداللطيف  رمــضان ع محمــد، -٣٥
 الثـاني   العـدد  التربويـة،    المجلـة ".  للتدريب على اإلفصاح عن الذات في خفـض االكتئـاب لـدى األزواج            

 .٣٥٩ – ٣٢٠ ص ص والثالثون،

ال المرحلـة  مركز التحكم وعالقته بتقدير الشخصية لدى عينة من أطف      ). "م١٩٩٣( يوسف   محمد، -٣٦
 العــدد قطــر، امعــة ج مركــز البحــوث التربويــة، مجلــة". االبتدائيــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  

 .٢٦٩ – ٢٣٩ ص ص الثالث، السنة لثالثة،

مركزيـــة الـــذات ووجهـــة الـــضبط والحالـــة المزاجيـــة لـــدى ). "م٢٠٠٣( آمـــان؛ وصـــابر ســـامة محمــود،  -٣٧
 الجمعيــــة الكويتيــــة لتقــــدم الطفولــــة ،العربيــــة الطفولــــة مجلــــة".  األطفــــال المــــساء معــــاملتهم

 .٧٠ – ٣٦ ص ص  الخامس عشر، السنة الرابعة،العددالعربية،
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عبد الرحمن بن سليمان النملة. د

المشاركة في صنع القـرار وعالقتهـا بكـل مـن الرضـا عـن العمـل ووجهـة               ). "٢٠٠٢.( ، محمود  محمد -٣٨
 ١٤٦  ص ص،)٦١ (عـدد  الهيئة المصرية العامة للكتاب،  علم النفس،مجلة". الضبط ونوع المرؤوس  

– ١٧١. 
المساندة االجتماعية كما يدركها المعوقون حركيـا بمحافظـة      ). "م٢٠٠٤( عبدالكريم   المدهون، -٣٩

 . جامعة عين شمس اإلرشاد النفسي،مجلة". غزة وعالقتها بصحتهم النفسية
 عمـادة البحـث العلمـي،     :  دراسـات  مجلـة ".  كشف الذات لـدى المرشـد     ). "م٢٠٠٤( رياض   ملكوش، -٤٠

 .٣٤ – ٢٥ ص ص، )١ (٣١، الجامعة األردنية

االجتمـــاعي لألســـرة  /اســـتمارة المـــستوى االقتـــصادي  ). "م١٩٩٨( عبـــد الحلـــيم  حمـــود ممنـــسي، -٤١
 . جامعة الملك عبدالعزيز، المدينة المنورة التربية،كلية مجلة".السعودية

ــى، -٤٢ ــ    ). "م١٩٨٨( فـــاروق موسـ ــالتحكم الـ  لـــدى المـــراهقين مـــن   داخليعالقـــة مـــستويات الـــذكاء بـ
 ص  ،)١( جامعة الملـك عبـدالعزيز للعلـوم التربويـة،           مجلة،  "ملكة العربية السعودية  الجنسين بالم 

 .١٢٨ – ٩٣ص 
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Self-disclosure and Its Relation tobothSocial Support and ControlLocus among 

Male and Female Students of Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic 

University 

Dr. Abdulrahmaan Sulaymaan Al-Namlah 

Department of Pychology- College of Social Sciences- Al-Imam Muhammad 

Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

The current study aimed at examining self-disclosure and its relationship to 

social support and locus of control among male and female students of Al-Imam 

Muhammad Ibn Saud Islamic Universityin RiyadhCity. In order to collect the 

study data and to test its hypotheses, the descriptive correlational method was 

used. As well as, the random stratified sampling procedure was used to select the 

study sample, where six hundred (N=600) male and female students were 

recruited. The Scale of Self-disclosure, Social Support Scale and the Scale of 

Locus of Control together with the Inventory of Social-economic Status were 

used as the study tools after being checked for their validity and reliability.The 

study findings indicated a positive and significant relationship between self-

disclosure and social support, and a negative significant relationship between 

self-disclosure and external locus of control among the study sample. The results 

showed that gender and academic level were of a significant impact on self-

disclosure, where female students and older students tended to speak more about 

themselves. Finally, discussion of the findings of the current study was provided 

together with the recommendations arising from those findings.
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Self-disclosure - Social support - Locus of control
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 :ملخص الدراسة
: التفـاؤل والتـشاؤم  لـدى الطالبـات وفقـاً ألمـور عـدة               تلك الدراسة إلى الكـشف عـن الفـروق فـي             هدفت

 التقـدير  السكن، الدخل الشهري لألسرة، جتماعية، الترتيب في األسرة، المستوى الدراسي، الحالة اال العمر،

 الدراســـة مقيـــاس التفـــاؤل والتـــشاؤم  واســـتخدمت. طالبـــة) ٢٠٣(وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن  . الدراســـي

دالـة إحـصائياً    ) سـالبة ( عالقـة    دوجـو : وأسفرت النتائج عن  . ينمن إعداد الباحثت   واستمارة،  )م٢٠٠٦السليم،(

عـدم وجـود   .  درجات الطالبات في مقياس التفاؤل ودرجـاتهن فـي مقيـاس التـشاؤم        بين )٠٫٠١ (عند مستوى   

 أو ، درجــات التفــاؤل والتــشاؤم لــدى أفــراد عينــة الدراســة تعــزى الخــتالف أعمــارهن    فــي إحــصائياً دالــةفــروق 

 فــي درجــات حــصائياً وجــود فــروق دالــة إ عــدم ، أو نــوع الــسكنجتماعيــة،  أو الحالــة اال،الترتيــب فــي األســرة 

 فـي   اً إحـصائي  دالـة  فـروق  بينمـا توجـد      . الـدخل الـشهري    ، الدراسـي  المستوى : كل من  التشاؤم تعزى الختالف  

، )فـأكثر  ريـال  ٢٠٠٠٠مـن  (هن  الـذين دخـل أسـر   لعينـة لصالح أفـراد ا   باختالف الدخل الشهري    درجات التفاؤل   

تقـديراتهن لـصالح الطالبـات الحاصـالت علـى           المستوى الدراسي لصالح المستوى الثامن، والخـتالف          واختالف

 لــدى أفــراد عينــة الدراســة تعــزى الخــتالف    اؤم فــي درجــات التــش اً إحــصائيدالــةوجــود فــروق  ). ممتــاز(تقــدير 

 ).جيد(تقديراتهن لصالح الطالبات الحاصالت على تقدير 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 عيةاإلنسانية واالجتمامجلة العلوم   ٩٥

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

 :المقدمة
 دراسة مفهومي التفاؤل والتشاؤم على اهتمـام البـاحثين، نظـراً الرتباطهمـا         تستحوذ

ــات للفــرد، فقــد أكــدت معظــم النظر   فــسيةبالــصحة الن ــسعادة،    ي ــاط التفــاؤل بال  علــى ارتب

والصحة، والمثابرة، واإلنجاز، والنظرة اإليجابية للحياة، على حين يـرتبط التـشاؤم باليـأس،              

 التفاؤل في بناء الشخصية اإلنـسانية       وألهمية. ض، والنظرة السلبية للحياة   والفشل، والمر 

ــ   نبـي  ثبـت عـن ال  فقد. الفاعلة فقد دعا اإلسالم إليه، وحذر من أثر التشاؤم على بنية الذات    

 نــوء وال غــول، وال فر، وال هامــة وال صٌــيــرة، عــدوى وال طِال ": أنــه قــال ـ  صــلى اهللا عليــه وســلم

  .١"ويعجبني الفأل

 إذ يرغب الناس فـي صـحبة الـشخص المتفائـل أكثـر        ؛ مميزة اجتماعية قيمة   وللتفاؤل

مـــن المتـــشائم، كمـــا أنهـــم يميلـــون إلـــى ســـماع األخبـــار واألحاديـــث المتفائلـــة أكثـــر مـــن   

 الناس بعضهم البعض بالتحلي بصفة التفاؤل، واالبتعاد عن     صيالمتشائمة، بل كثيراً ما يو    

 ".تفاءلوا بالخير تجدوه"ن بالقول المأثور التفكير التشاؤمي، ويستشهدو

 تقتــصر العنايــة بمفهــومي التفــاؤل والتــشاؤم علــى بــاحثي علــم الــنفس فحــسب،      وال

أن الكتـب   ) Pervin) 1996 ذكـر بيـرفين      دوإنما يلقى المفهومان اهتماماً شعبياً واسـعاً؛ فقـ        

ت إلـى أن التفـاؤل   الحديثة التي تـصدرت قائمـة الكتـب األكثـر مبيعـاً كانـت تلـك التـي أشـار                

 هناك إقباالً مـن النـاس   والمزاج اإليجابي أمران أساسيان للصحة العامة للفرد، مما يعني أنَّ     

 . على تحسين نظرتهم للحياة

 مفهوم التفاؤل والمفهوم المقابل له التـشاؤم مـن المفـاهيم النفـسية الحديثـة             ويعد

 والتخصــصات النفــسية نــسبياً التــي دخلــت البحــث المكثــف فــي مجــال علــم نفــس الــصحة

 اليـوم علـى أنهـا متغيـرات الشخـصية ذات األهميـة التـي تتمتـع بثبـات                    ليهـا األخرى، وينظـر إ   

 ).١١م،١٩٩٨األنصاري، (نسبي 

                                     
 .٢٢٢٢ مسلم في كتاب السالم، باب ال عدوى وال طيرة وال هامة وال صفر وال نوء، برقم أخرجه) ١(
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 لما كشفت عينة   اهن في الوقت الر   كبيراً التفاؤل والتشاؤم اهتماماً     مفهوم لقي   وقد

ا ارتــــبط التــــشاؤم الدراســــة مــــن ارتبــــاط التفــــاؤل بالــــصحة فــــي مختلــــف جوانبهــــا، كمــــ  

 .باالضطرابات النفسية وزيادة احتمال اإلصابة باألمراض العضوية

 للشخــصية، اً أساســياً التـشاؤم بعــد -التفــاؤل) Selgman)1990 اعتبــر ســيلجمان وقـد 

 من البيئة والخبرة؛ مما يجعل عملية تعديل التشاؤم أمـراً يـسيراً،   سابهيمكن تعلمه واكت 

الفرد بدالً من أن يكون نمطـاً محبطـاً لهـا؛ وذلـك عـن طريـق       ليصبح نمطاً مدعماً لشخصية     

اكتــساب مهــارات التفــاؤل، كمــا أن مــن يميلــون للتفــاؤل قــد يمــرون بفتــرات تــشاؤم ولــو      

 لــون مــن األســاليب التــي تفيــد مــن يميســتفادةكانــت بــسيطة للغايــة، ممــا يمكــنهم مــن اال

 .إحباطللتشاؤم في حالة شعورهم بأي 

ــشير ــن الد وتـــ ــد مـــ ــات  العديـــ ــدالخالق،(راســـ ، )Charyton etal,2009(، )م٢٠٠٠عبـــ

)Kelloniemi etal.2005( ،)Heinonen etal,2005 (  ـرض التعـ ـرإلى أن التفاؤل يقلل مـن خطـ 

 أو المـرض، وأن  ،ـوت كالمـ ـة بعـد األحـداث المهمـ   ـرع وإلى انتعـاش أسـ   ،للمشاكل الصحية 

 اتخـاذ القـرار،    علىوأكثر ثقة وقدرة    المتفائلين أقل قلقاً، وأكثر قدرة على تحمل الشدائد،         

 أظهرت وجود عالقة إيجابية مرتفعـة بـين النظـرة التفاؤليـة والـسعادة،               كما. وأكثر إبداعاً 

وأن التفاؤل يرتبط إيجابياً بالسيطرة على الضغوط ومواجهتها وحـل المـشكالت بنجـاح،       

ادات غذائيــة  والنفــسية، وعــ،وضــبط الــنفس، وتقــدير الــذات والتوافــق، والــصحة الجــسمية  

 وعـدم  ، الثقـة  انخفـاض  و ، والـضيق النفـسي    ،صحية، في حين أن المتشائم يعاني من القلـق        

 الدراسـات أن التـشاؤم      ت وتـدني تحـصيله الدراسـي، كمـا كـشف          ، القـرار  اتخـاذ القدرة على   

 واليــأس، والقنــوط والوســواس القهــري والعــصابية، والعــداوة والــشعور    كتئــابيــرتبط باال

ــوط الـــ  ــدة وهبـ ــاق بالوحـ ــة، وتنـ ــالحزن، واال صروح المعنويـ ــة، والـــشعور بـ ــسحاب الدافعيـ  نـ

 . وبعادات غذائية غير صحية، والفشلجتماعي،اال

ــين مــن يميــل لــسمة التفــاؤل ومــن يميــل لــسمة التــشاؤم      ختالفــات أهــم االولعــل :  ب

أسلوب تفسير األحداث السارة أو السيئة، حيث يميل األكثـر تـشاؤماً إلـى لـوم أنفـسهم                  
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اث السيئة التـي يتعرضـون لهـا، ويعتبـرون تلـك األحـداث الـسيئة حالـة دائمـة                    بسبب األحد 

 خارجيـة عـن ذاتهـم    عوامـل  لـوم  األكثـر تفـاؤالً إلـى      لوعلى النقيض مـن ذلـك، يميـ       . وعامة

ــيئة، ويعتبـــرون تلـــك األحـــداث الـــسيئة حالـــ     ــه مـــن أحـــداث سـ ــا يتعرضـــون لـ ــة ةفيمـ  مؤقتـ

 األحـداث الـسارة إلـى عوامـل خارجيــة     ومحـدودة، ومـن ناحيـة أخـرى يعـزو األكثـر تـشاؤماً       

عن ذاتهم، ويعتبـرون الحـوادث الـسارة حالـة خاصـة ومؤقتـة، أمـا األكثـر تفـاؤالً فيعتبـرون              

أنفسهم طرفاً رئيسياً في صناعة األحداث السارة، ويعدون األحـداث الـسارة حالـة دائمـة      

 ).Seligman,1990(وعامة 

 :وتساؤالتها الدراسة مشكلة
ــامعي   ) م٢٠٠٤ (ةصحة النفـــسي أشـــارت نـــشرة الـــ  ــاد الجـ الـــصادرة عـــن مركـــز اإلرشـ

بجامعـة اإلمـارات العربيــة المتحـدة أن الطالـب الــذي تتـوفر لديـه جميــع عوامـل التفـوق مــن         

 ال يتمتـع بالتفـاؤل، فـإن همتـه الفـاترة            ولكنـه ذكاء وقدرات عقليـة وعوامـل بيئيـة مناسـبة،           

برة على التحصيل الدراسي، ومن ثـم فإنـه      تقعد به عن مواصلة االجتهاد في الدراسة والمثا       

ال يستطيع استيعاب ما يلقى على سمعه من معلومـات، كمـا ال يـستطيع إنجـاز مـا يطلـب                     

 . فإنه يفشل في حياته الدراسيةاليمنه من واجبات، وبالت

 ضغوط الحياة وآثار تغيراتها المتباينـة، تبـرز حاجـة اإلنـسان إلـى التمتـع بـالنظرة           فإزاء

إذ يعـد التفـاؤل      ؛ والتفاؤلية للحياة من أجل التـصدي لتلـك المـشكالت والتحـوالت           اإليجابية  

األســاس الــذي يمكــن األفــراد مــن وضــع أهــدافهم المحــددة، وطــرق مواجهــة الــصعوبات       

 ).Tiger,1979( التي قد تفتك بالمجتمع حنوتذليلها، والم

 عالقاتنــا وفــي اســلوكياتن وفــي النفــسية حياتنــا فــي المــدى بعيــد دوراً يلعــب فالتفــاؤل

 إذا نبـالغ  وال. والبعيـد  القريـب  المستقبل في بها لالضطالع خطط من به نقوم وفيما بغيرنا

 إنمـا  عمـالً،  أم عاطفـة  أم فكـراً  كانـت  ،سـواء  حياتنـا  في يجابية اإل المناشط جميع إن قلنا

 مـن  خلـدنا  في يدور وما تفاؤل، من النفسي جهازنا في يعمل بما ( بآخر أو بشكل ) ترتبط
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 للواقـــع إدراكنـــا فـــي حـــد أبعـــد لـــى إيـــؤثر إنمـــا مـــشاعر، مـــن قلوبنـــا فـــي يـــشيع ومـــا أفكـــار

 ).٣٢م،١٩٨٦أسعد، .(الخارجي

 البـاحثين  فـبعض  ، نظـرة البـاحثين للتفـاؤل والتـشاؤم    خـتالف  تنبـع الدراسـة مـن ا      كما

اؤم همـا   يرون أنهما يمثالن سمة ثنائية القطب، إال أن هناك رأياً آخر يرى أن التفاؤل والتش              

ســمتان مـــستقلتان اســتقالالً نـــسبياً، فكـــل مــن التفـــاؤل والتـــشاؤم يمثــل ســـمة أحاديـــة     

 بـين  خـتالف وهـذا اال ) م١٩٩٨عبـدالخالق،  (لتـشاؤم القطب، أي أن التفاؤل ليس معكوسـاً ل    

 فيفتـرض  فإذا كان التفاؤل والتـشاؤم همـا سـمتان مـستقلتان     ،الباحثين يحتاج إلى دراسة  

ملي عن تمايز التفاؤل في عامـل منفـصل ومـستقل عـن التـشاؤم،       أن يكشف التحليل العا   

أما إذا كان كل من التفاؤل والتشاؤم هما سمة واحدة ثنائية القطب فيفترض أن يتشبع                

 .التفاؤل والتشاؤم على عامل واحد

 بدراسـة التفـاؤل والتـشاؤم علـى     اهتمت وجود العديد من الدراسات التي   ن م وبالرغم

 يحـــظ بكثيـــر مـــن الدراســـات فـــي  لـــم أن هـــذا الموضـــوع الالغربـــي، إالمـــستويين العربـــي و

 اهتمـت   -نيفـي حـدود علـم البـاحثت        - وجود أي دراسة علميـة     ولعدم ،المجتمع السعودي 

بدراسة هذا الموضوع لدى طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبـدالرحمن بـالرغم مـن تعـدد       

اءت الدراسـة الحاليـة فـي محاولـة      جـ  نـا  ه ومـن  ،الدراسات العربية والغربية في هذا المجـال      

الكشف عن الفروق بين الطالبات في التفاؤل والتشاؤم في ضوء عدد من المتغيرات، ومـا               

 .إذا كان التفاؤل والتشاؤم يمثالن عامالً واحداً أو عاملين مستقلين

 : هنا تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة اآلتيةومن

ــة  هــل -١  إحــصائية بــين درجــة التفــاؤل ودرجــة التــشاؤم لــدى       توجــد عالقــة ذات دالل

 طالبات الجامعة؟

 إحصائية فـي التفـاؤل لـدى طالبـات جامعـة األميـرة نـورة          اللة هل توجد فروق ذات د     -٢

ــ بنـــت عبـــدالرحمن تعـــزى     لمـــستوى الدراســـي، الحالـــة   االعمـــر، الترتيـــب فـــي األســـرة،   : لــ

ــةاال ــة(جتماعيـ ــة،مطلقة،غير متزوجة،متزوجـ ــسكن)أرملـ ــستقل(، الـ ــع  ،أو  مـ ــشترك مـ مـ



 

 
 عيةاإلنسانية واالجتمامجلة العلوم   ٩٩

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

 جيــد ،جيــد،مقبول"، الــدخل الــشهري لألســرة، اخــتالف التقــديرات)مــع الــصديقات،أو األهــل

 ؟")" ممتاز،جداً 

 لدى طالبات جامعة األميـرة نـورة   شاؤم توجد فروق ذات داللة إحصائية في الت     هل -٣

 جتماعيةالة االالعمر، الترتيب في األسرة، لمستوى الدراسي، الح: بنت عبدالرحمن تعزى لـ 

مــع -مــشترك مــع األهــل-مــستقل(، الــسكن )أرملــة-مطلقــة-غيــر متزوجــة-متزوجــة(

ــصديقات ــدخل الــشهري لألســرة، اخــتالف التقــديرات   )ال ــول"، ال ــد -مقب ــد جــداً  – جي  – جي

 ؟")"ممتاز

 : الدراسةأهداف
  :  تهدف الدراسة الحالية إلى

 . لدى طالبات الجامعة ودرجة التشاؤم، عن العالقة بين درجة التفاؤلالكشف-١

 األسـرة،  ي فـ لترتيـب  لـدى الطالبـات وفقـاً  للعمـر، ا       ل الكشف عن الفروق فـي التفـاؤ       -٢

 للــسكن ،)أرملــة،مطلقة،غير متزوجة،متزوجــة (جتماعيــةللمــستوى الدراســي، للحالــة اال  

ــل  ،قلمست( ــع األهــ ــشترك مــ ــع ،مــ ــصديقاتمــ ــدخل، ) الــ ــرة للــ ــشهري لألســ ــتالف ، الــ  اخــ

 ")". ممتاز، جيد جداً ،  جيد،مقبول"التقديرات

 سـرة،  لدى الطالبات وفقاً  للعمـر، الترتيـب فـي األ    شاؤم الكشف عن الفروق في الت     -٣

، للــسكن )أرملــة،مطلقة،غير متزوجة،متزوجــة (جتماعيــةللمــستوى الدراســي، للحالــة اال  

ــستقل( ــشترك ،مــ ــل مــ ــع األهــ ــصديقات، مــ ــتالف   )مع الــ ــرة، اخــ ــشهري لألســ ــدخل الــ ، للــ

 ")". ممتاز، جيد جداً،جيد  ،مقبول"التقديرات

 :  الدراسةأهمية
 أهمية الدراسة في تناولها عينة مهمة من مراحل التعليم الجامعي، وخاصـة فئـة               تأتي

حيث أن تكـوين النظـرة التفاؤليـة فـي شخـصية طالبـات المرحلـة الجامعيـة، يلعـب                    . اإلناث

عليميــــة، وفــــي كافــــة  والتربويــــة والتجتماعيــــة، واال،دوراً إيجابيــــاً فــــي حيــــاتهن النفــــسية 

ــضاً فيمــا يقمــن   ن،ســلوكياتهن المــستقبلية فــي تعــاملهن مــع أنفــسهن ومــع اآلخــري        وأي
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كلها ترتبط بشكل أو بآخر بما في نفوسـهن مـن   .  أو رسمه من خطط مستقبلية  ،بوصفه

 فــي الفــشل برتبط أن تكــوين النظــرة التــشاؤمية فــي حيــاة الطالبــات، والتــي تــ  كمــا. تفــاؤل

 احتمــاالت الفــشل فيمــا يعتــزمن   رجحــنوخاصــة إذا مــا  . جتمــاعيأو االاإلنجــاز الدراســي،  

 . به، فإنهن يتركن ويصرفن النظر فيما ينوين القيام بهامالقي

 : تحديد أهمية الدراسة فيما يليويمكن

 لمــا  - الجامعــة طالبــات - الدراســة الحاليــة بــشريحة مهمــة فــي المجتمــع  اهتمــام-١

 ونظرتهـــا ،جتماعيـــة والحيـــاة اال، والتعلـــيم،لتربيـــة المرحلـــة مـــن أهميـــة فـــي مجـــال اهـــذهل

 .اإليجابية المستقبلية لكافة مجاالت الحياة

ــع-٢ ــة ال   تنب ــالميول التــشاؤمية يمكــن أن تعيــق    موضــوع أهميــة الدراســة مــن أهمي  ف

ــاة    ــا فــإن دراســة التفــاؤل     ،تحقيــق الرضــا والــسعادة فــي الحي  وتــدفع لالستــسالم، ومــن هن

يـشكل إحـدى الخطـوات األساسـية فـي تحديـد األشـخاص          ونسبة شـيوعهما     ،والتشاؤم

الذين يمكن أن تقدم لهم المساعدة، مما قـد يفيـد المرشـدين واألخـصائيين العـاملين فـي        

 .مجال الصحة النفسية

 ضــوء مــا تــسفر عنــه الدراســة مــن نتــائج يمكــن أن يــستفاد منهــا فــي تــصميم     فــي -٣

ات الجامعيــات بغــرض تنميــة ســمة   بعــض البــرامج اإلرشــادية والتربويــة الموجهــة للطالبــ   

 . التفاؤل لديهن

ــد -٤ ــات        تعـ ــم معلمـ ــع، فهـ ــي المجتمـ ــة فـ ــات الهامـ ــن الفئـ ــة مـ ــات الجامعـ ــة طالبـ  فئـ

المستقبل، وتمتعهم بدرجة عالية من التفاؤل ينعكس إيجابياً علـيهم وعلـى سـلوكهم         

 . عكس ذلكشاؤماتجاه تلميذاتهم في المستقبل، في حين يؤدي الت

فــروق فــي التفــاؤل والتــشاؤم  لــدى الطالبــات وفقــاً للترتيــب فــي          الكــشف عــن ال -٥

 ،)أرملـــة،مطلقة،غير متزوجة،متزوجـــة (جتماعيـــةاألســـرة، للمـــستوى الدراســـي، للحالـــة اال

 .  ، للدخل الشهري لألسرة )مع الصديقات،مشترك مع األهل،مستقل(للسكن 

 .لالكشف عما إذا كان التفاؤل يتمايز عن التشاؤم في عامل مستق-٦
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 : الدراسةمصطلحات

 :Optimismالتفاؤل

حالــة وجدانيــة لــدى الفــرد فــي توقعــه    :"التفــاؤل بأنــه ) ٢٢ ،م٢٠٠١ ،أحمــد ومــراد (يعــرف

للخيــر واألمــل لمجريــات األحــداث الحاليــة والمــستقبلية، وهــذه الحالــة وقتيــة أو مــستديمة   

 ". وخبرات الفرد السابقةية،اعتماداً على األحداث الحال

ثتان بأنه توقعات الفرد اإليجابية لألحداث الهامـة فـي حياتـه المـستقبلية           الباح وتعرفه

ويقاس إجرائياً من خالل الدرجـة التـي   .  ويتوقع حدوث الخير والنجاح   ،تجعله ينظر لألفضل  

 .يحصل عليها الفرد على مقياس التفاؤل

 : Pessimismالتشاؤم

 لـدى األفـراد   نزعة:" ه بأنالتشاؤم) Spielman & Anderson,1992,711( كل منيعرف

 ". السلبي لألحداث المستقبليةعللتوق

 ، الباحثتان بأنه توقعات الفرد السلبية لألحـداث الهامـة فـي حياتـه المـستقبلية        وتعرفه

ويقاس إجرائياً من خالل الدرجة     .  وخيبة األمل  لفشلتجعله ينظر لألسوأ ويتوقع حدوث ا     

 .التي يحصل عليها الفرد على مقياس التشاؤم

 : الدراسةدودح
 الدراسة الحالية على طالبات جامعة األميـرة نـورة بنـت عبـدالرحمن فـي العـام           تقتصر

 .هـ الفصل الدراسي الثاني١٤٣٥-١٤٣٤الجامعي 

 : النظري للدراسةاإلطار
 دراسة التفاؤل والتـشاؤم اهتمامـاً بالغـاً مـن قبـل البـاحثين نظـراً الرتبـاط هـاتين                  تحتل

والجـسمية للفـرد، فقـد أكـدت مختلـف النظريـات علـى ارتبـاط                السمتين بالصحة النفـسية     

 . والنظرة اإليجابية للحياة، واإلنجاز، والمثابرة، والصحة،التفاؤل بالسعادة

 الرغم من ذلـك فـإن الدراسـات النفـسية للتفـاؤل والتـشاؤم دراسـات حديثـة ال              وعلى

فقـد نـشرت فـي    . ين العقـود الثالثـة األخيـرة مـن القـرن العـشر        -على أقـصى تقـدير    -تتجاوز



 

 
١٠٢

  والتشاؤم لدى عينة من طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنالتفاؤل
  ضوء بعض المتغيراتفي
  محمد العمرينادية. د- سالم الكريديس ريم. د

السبعينيات دراسات قليلة ومتفرقة حتى ظهر أول كتاب أسـهم فـي بلـورة هـذا المجـال،                 

 حـوث  البتزايـدت ثـم  )  (1979"تايجر"من وضع" بيولوجية األمل: التفاؤل"وكان تحت عنوان

 أمـا علـى المـستوى العربـي         ،هذا على المستوى العالمي   . طردةفي العقدين األخيرين زيادة م    

 ).م١٩٩٥( قد بدأ في العام -فيما نعلم- بالتفاؤل والتشاؤمهتمامفإن اال

 متعددة، وقبل أن نعرفه مـن الناحيـة النفـسية نـورد تعريفـه      بتعريفات التفاؤل   ويعرف

 ).١٤م، ١٩٩٨األنصاري، ". (الميل إلى توقع أفضل النتائج"بأنه ) وبستر(في معجم 

 :فس من بينها ما يلي تعريفات عديدة للتفاؤل من منظور علم النوهناك

 ومـا  ، ثم السعادة  ، والسرور ، والفرح ،الشعور بالرضا :"بأنه  ) ١٢٧م،٢٠٠٣القضاة، (يعرفه

 ". وعلى عمله وتوجهه نحو فعل الخير،ينعكس عنه من أثر إيجابي على كسب اإلنسان

أن التفــاؤل اســتعداد انفعــالي، ومعرفــي معمــم، ونزعــة     ) ٦١م، ٢٠٠١( إســماعيل ويــرى

أو لالســتجابة انفعاليــاً تجــاه اآلخــرين وتجــاه المواقــف وتجــاه األحــداث بطريقــة      ،لالعتقــاد

 بـأن  عتقـاد  والمتفائـل أكثـر مـيالً لال   ،إيجابية وواعدة، وتوقع نتـائج مـستقبلية جيـدة ونافعـة      

 . وستكون مبهجة وسارة وستستمر لتسعده،األمور الطيبة ستحدث اآلن

 وجدانيـة لـدى الفـرد يـسودها         الـة ح: بأنه) ٤٢ ،م٢٠٠١مراد وأحمد، ( التشاؤم فيعرفه    أما

ــاباال ــي     ،كتئـ ــن الماضـ ــر عـ ــسلبيات، بغـــض النظـ ــن الـ ــواس، والـــشك، والبحـــث عـ  ، والوسـ

 وهــي حالــة وقتيــة أو جعــة، والخــوف مــن المــستقبل لمــا يحملــه مــن مفاجــآت مف  ،والحاضــر

 . واألحداث الحالية وعلى خبرات الفرد، على األحداث السابقةاعتماداًمستديمة 

 انتباهــه كيــزعنــدما يقــوم الفــرد بتر  ) Showers,1992( التــشاؤم كمــا عرفــه   ثويحــد

 الــسلبية لألحــداث القادمــة، وتخيــل الجانــب الــسلبي فــي  حتمــاالتوحــصر اهتمامــه علــى اال

، كمـا أن هـذا التـشاؤم أو التوقـع الـسلبي لألحـداث قـد يحـرك دوافـع                 )أو الـسيناريو  ( النص  

عـوا وقوعهـا، ويتـسبب ذلـك فـي التهيـؤ والتأهـب              األفراد أو أهـدافهم وجهـودهم لكـي يمن        

 .لمواجهة األحداث السيئة المتوقعة
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ــى التفــاؤل، كــذلك الــشخص القــوي فهــو يميــل إلــى          كمــا ــاجح إل  يميــل الــشخص الن

التمسك بالتفاؤل، ويعد عنـصراً أساسـياً فـي تكـوين شخـصيته، حيـث التمـسك بالناحيـة                   

جاح أكثر من الخيبة، وفي التقدم أكثـر مـن   السارة عند التعامل مع األشياء، ويفكر في الن 

 ويثق بما يفعـل، وإن تفاؤلـه   ، ويميل إلى جانب الثقة أكثر من الميل إلى جانب التردد        ،التأخر

وعلـى عكـسه يكـون الـشخص      ) ٣٦٨-٣٦٧م،  ١٩٩٠طه وعلى خان،    (منبع نشاطه وقوته    

 الوجــداني،  تجعلــه غيــر قــادر علــى النمــو إحباطــات،الــضعيف الــذي تــسيطر عليــه مجموعــة  

 كــل تقــدم وكــل تطــور يمكــن أن يــصيبه فــي حياتــه    إعاقــةوهــذه الوجــدانات تعمــل علــى  

ت الفـشل والنجــاح  اإن التوقعـات المـستقبلية بعيـدة المـدى لخبـر     ) ٩٣-٩١م،١٩٧٣أسـعد، (

ــة فـــي المواقـــف اال  ــةالمفترضـ ــة،جتماعيـ ــرتبط بـــشكل ، واألكاديميـ ــية تـ ــآخر ، والرياضـ  أو بـ

 الـذي يـرتبط جوهريـاً بالتقـدير الـواطيء للـذات سـيؤول إلـى               فالـشخص  ،بالتفاؤل والتـشاؤم  

ــد الفـــشل      Schneider & Leitenberg(تـــشاؤم ويـــأس فـــي تحمـــل عـــبء النـــدم عنـ

,1989,6):".( 

 فإن علماء نفس الشخصية ينظرون للتفاؤل والتشاؤم بوصفهما خلفية عامـة            وعليه

علـى سـلوكه وتوقعاتـه بالنـسبة     تحيط بالحالة النفسية العامة للفـرد، وتـؤثر فيـه أيمـا تـأثير       

ــى ومــن ثــم تجعــل الفــرد أميــل    ، والمــستقبل،للحاضــر  أو يغلــب عليــه التــشاؤم   ، التفــاؤلإل

 ).١١م،١٩٩٨األنصاري،(

 فـي  يقـع  وأن التـشاؤم ال  حيـاة، أن التفـاؤل هـو القاعـدة العامـة لل    )  Freud ( فرويـد  ويرى

نفسية ارتباط وجداني سلبي شديد  والعقدة ال، إال إذا تكونت لديه عقد نفسية      ،حياة الفرد 

 فيعتبـر الفـرد   ، والتماسك تجاه موضوع ما مـن الموضـوعات الخارجيـة أو الداخليـة            ،التعقيد

 ولـو  ،متفـائالً إذا لـم يقـع فـي حياتـه حـادث يجعـل نـشوة العقـدة النفـسية لديـه أمـراً ممكنـاً             

 جـداً    فـائالً  ومعنى ذلك أن الفرد قد يكون مت       ،حدث العكس لتحول إلى شخصية متشائمة     

إزاء أحــد الموضــوعات أو المواقــف فتقــع حادثــة مفاجئــة لــه تجعلــه متــشائماً جــداً مــن هــذا  
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ــة       ،الموضــوع ذاتــه   ويقــصد بــذلك الحــاالت التــي تثيــر التفــاؤل والتــشاؤم والتــي تكــون مؤقت

 .وسريعة الزوال غالباً

ناك سـماتٍ    وذكر أن ه   لفمية، فرويد أن منشأ التفاؤل والتشاؤم من المرحلة ا        ويعتبر

وأنماطـــاً شخـــصية فميـــة مرتبطـــة بتلـــك المرحلـــة ناتجـــة عـــن عمليـــة التثبيـــت عنـــد هـــذه   

 أو إلـــى اإلحبـــاط والعـــدوان ، واإلفـــراط فـــي اإلشـــباع، والتـــي ترجـــع ال إلـــى التـــدليل،المرحلـــة

 ).٢٣م،١٩٩٨عبدالرحمن،(

 قـد  الحسية الفمية المرحلة أن في )  Freud( مع  فرويد  (Erekson)  أريكسونويتفق

 الــذاتي المــصدر يظــل بــدوره والــذي الثقــة، عــدم أو ،بالثقــة اإلحــساس الرضــيع لــدى تــشكل

م، ١٩٩٨عبــدالرحمن،  (الحيــاة بقيــة خــالل والتــشاؤم اليــأس والتفــاؤل، أو األمــل مــن لكــل

٤٥(. 

 خـالل  مـن  تعلمـه  يمكـن  السلوك من كغيره والتشاؤم التفاؤل أن السلوكيون ويرى

 مـن  والتـشاؤم  التفـاؤل  اعتبـار  ويمكـن  الشرطي، المنعكس لالفع أساس   على أو اقتران،

 مــا، لــشخص ســيء بحــادث مــا مثيــر ظهــور فتكــرار الــشرطية المكتــسبة االســتجابات

 يترتب سار بشيء ما مثير ارتباط أن حين في للتشاؤم،   يؤدي قد المثير هذا حدوث وتكرار

 ).    ٦٧م، ١٩٨٦ بدوي، (شخص عند التفاؤل المثير هذا على

 والتــشاؤم التفــاؤل أن االجتمــاعي الــتعلم نظريــة صــاحب (Bandura) بنــدورا ويــرى

 .الدافع متوفر اآلخرين لسلوك والمحاكاة التقليد خالل من الفرد يكتسبه أن يمكن

 أن بنـاء شخـصية الفـرد    جتمـاعي  قدمها أصـحاب نظريـة الـتعلم اال       لتي بين اآلراء ا   ومن

 حيــث تعمــل هــذه األبنيــة ؛وفعاليــة الــذات ، والطموحــات، واألهــداف،يتكــون مــن التوقعــات

 يـــتم علـــى ضـــوء مفـــاهيم المنبـــه  يبـــشكل تفـــاعلي عـــن طريـــق الـــتعلم بالمالحظـــة والـــذ 

 ، ولـذلك فـإن سـلوك الفـرد يـرتبط بتـاريخ التـدعيم لـبعض المواقـف                 ، والتدعيم ستجابةواال

 وبالتــالي تتكــون لــديهم ، بعــض األفــراد فــي النجــاح فــي أداء بعــض المهمــاتشلوحــين يفــ
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 وبهـذا يختلـف     ، وكثيـراً مـا يغلـب علـيهم التـشاؤم          ،توقعات سلبية تجاه األمـور والمواقـف      

 ).٢٧م،٢٠٠٦السليم، . (  أو الفشل إزاء األحداث المستقبلية،األفراد في توقعاتهم للنجاح

 إيجابيـة  تكـون  ،والتفكيـر  ،والـذاكرة  ،اللغـة  أن فيعتبرون المعرفي االتجاه أصحاب أما

 الكلمـات  مـن  أعلـى  نـسبة  المتفـائلون  األفـراد  يـستخدم  إذ المتفـائلين،  لدى   انتقائي بشكل

 أو ،الكــالم أو ،الكتابــة فــي أكانــت ســواء الــسلبية بالكلمــات مقارنــة اإليجابيــة علــى الدالــة

 )١٣٦م،٢٠٠٢اليحفوفي،  (.السلبية قبل اإليجابية األحداث يتذكرون فهم الحر، التذكر

 :كل من التفاؤل والتشاؤم المحددة لدرجات األفراد في العوامل
 وأن  ، أو االسـتعدادات الموروثـة     ،وتتـضمن المحـددات الوراثيـة     :  العوامل البيولوجية  -١

 .هذه المحددات لها دور في التفاؤل والتشاؤم

 التـــي يتطبـــع بهـــا الفـــرد  جتماعيـــةوتتمثـــل فـــي التنـــشئة اال: جتماعيـــةالعوامـــل اال-٢

 ومـن   ، السائدة في مجتمعـه    تجاهات واال ،يم والق ، والعادات ، اللغة كتسابوتساعده على ا  

 . دور كبير في التفاؤل والتشاؤمجتماعيةالمتوقع أن يكون للعوامل اال

إن الشخص الذي يصادف فـي حياتـه سلـسلة مـن            :  المفاجئة جتماعيةالمواقف اال -٣

 والعكـس صـحيح   ، أو المفاجئة يميل في الغالـب إلـى التـشاؤم   ،المواقف العصيبة المحبطة 

 ).م١٩٩٨األنصاري، (بعيدإلى حد 

 : المتصلة بالتفاؤل والتشاؤمالمفاهيم
 ..بعض المفاهيم المتصلة بالتفاؤل: أوالً
 :الشعور بالسعادة-١

السعادة بأنها حالة من التوازن الداخلي يسودها عدد مـن       ) ٣٥٤م،٢٠٠١العنزي،(يعرف

نـب األساسـية للحيـاة     والسرور، والتـي تـرتبط بالجوا      االبتهاج، و ،المشاعر اإليجابية كالرضا  

 .جتماعية والعالقات اال، والعمل، األسرة:مثل

 ارتبــاط بالتفــاؤل والتــشاؤم، فقــد علــى إلــى أن الــسعادة والتعاســة Diener دينــروأشــار

أشارت نتائج دراسـة تحليليـة لشخـصية الطـالب الـسعداء والتعـساء إلـى أن صـورة الـذات                     
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ــ:"المركبـــة لـــدى الـــسعداء كانـــت علـــى النحـــو اآلتـــي   ــادق، ئ،ارة عـــن شـــخص دافـــ عبـ  وصـ

ومخلص، ويشعر بالراحـة فـي عالقاتـه الطيبـة، ذي ضـمير واع ومـدرك، قـادر علـى مواجهـة             

 وإن حــدثت فإنــه كتئــاب، فتــرات مــن االتنتابــهونــادراً مــا . األحــداث، متفائــل، وغيــر متــشائم

 حيـث يـدرك   ؛ حلـول للمـشكالت  عيجعلها فترات تأمل وبحث في الذات، وتفكيـر فـي وضـ       

 ).٧٣م،٢٠٠١الخالدي،(ل مشكلة مهما كانت صعوبتها حالً أن لك

 : األمل-٢

 شخـصياً يحيـا باألمـل إال أن هـذين       ئـل  الرغم من أن معظم الناس يعتبـرون المتفا        على

 . االختالفاتالمفهومين يحمالن الكثير من التشابهات وبعض 

ــن ــوم الم     ومـ ــل المفهـ ــة لألمـ ــاث التجريبيـ ــززت األبحـ ــي عـ ــة التـ ــاذج النظريـ ــي  النمـ عرفـ

مجموعة معرفية موجهـه للحـصول علـى هـدف          " إذ يعرف األمل بأنه   ) Snyder,1994,287(لـ

اإلصـرار والعزيمـة علـى تحقيـق        ( الفعاليـة : ما يتكـون مـن عنـصرين متبـادلين، العنـصر األول           

 وهـــذا يـــشير إلـــى الحـــافز العقلـــي الـــذي ، أو مـــستقبله،ســـواء فـــي حاضـــره) النجـــاح ألهدافـــه

خطـط وطـرق تحقيـق      ( المـسارات : والعنـصر الثـاني   . نحـو الهـدف   يستخدمه لبدء التحـرك     

 ).األهداف

 ..بعض المفاهيم المتصلة بالتشاؤم: ثانياً
  :القلق-١

 : فرويد بين ثالثة أنواع من القلق منهاميز

 وفي الواقع المعيـشي     ، وفي األحداث  ، ويدرك موضوعه في الوقائع    :قلق الموضوع  -أ

ــاًالــذي يتــضخم فــي بعــض األحيــان تــضخم    ــاً  ،اً مغالي  والقلــق ، أو الــذي يفــسر تفــسيراً خاطئ

 أو بواعــث تــسوغه إنــه حالــة ســيكولوجية ،العــادي قــادر دائمــاً علــى أن يــرتبط بموضــوعات

 ويبــدو أن هــذا النــوع مــن القلــق يتــشابه إلــى حــد كبيــر مــع التــشاؤم مــن األحــداث     ،شــائعة

 بـأمور   ئذر بـأن المـستقبل ينبـ       والتـي تنـ    اة الحيـ  واقـع الخارجية التي قد يتعرض لها الفرد في        

 .مأساوية



 

 
 عيةاإلنسانية واالجتمامجلة العلوم   ١٠٧

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

 الخــصائص األساســية لــه تــدل علــى وجــود قلــق غيــر  : أو المعمــم،امالقلــق العــ-ب

 ).م١٩٩٨عبدالرحمن،(واقعي أو زائد أو توقع األمور السلبية حول مجاالت الحياة 

 مـا أشـارت إليـه دراسـة     وهـذا Generalized  Anxiety التـشاؤم بـالقلق العـام    ويـرتبط 

Stanley etal,2002) (        ــاط بــين التفــاؤل والتــشاؤم ــين أهــدافها قيــاس االرتب إذ كــان مــن ب

، أظهـرت  ) شـاب مـصاب باضـطراب القلـق العـام     ٧٦=ن(وعالقتهما باضطراب القلق العـام   

ممـا يـشير إلـى      . النتائج أن توقعات النتائج اإليجابية تـرتبط سـلباً مـع اضـطراب القلـق العـام                

 .لتشاؤمتداخل مفهوم القلق مع مفهوم ا

  :اليأس-٢

 إلــى شــعور دائــم جتماعيــة فــي التعامــل اإليجــابي مــع البيئــة االالمــستمر الفــشل يــؤدي

 مــن اختفــاء التوقعــات واآلمــال فــي التعبيــر، وإدراك أن اإلنــسان نتــاج   هيــصاحبباليــأس ومــا 

 )م٢٠٠٢األنصاري،(سلبي للبيئة أو الموقف الضاغط 

 تبعـث  دانيـة  فقدان األمل على أنه حالة وج أو،إلى اليأس) Beck & Steer,1988(وينظر

 أو ، وخيبــة األمــل، والمــستقبل، وتتــسم بتوقعــات الفــرد الــسلبية نحــو الحيــاة ،علــى الكآبــة

 ، والعــالم، للــذاتلــسلبيةالتعاســة، وتعمــيم ذلــك الفــشل فــي كــل محاولــة وتعنــي النظــرة ا

 .والمستقبل

 :  السابقةالدراسات
اولت التفاؤل والتشاؤم من جوانب مختلفـة، وفـي     العديد من الدراسات التي تن     أجريت

وتقـسم  .  ويمكن ذكر الدراسات ذات العالقة بالهدف من الدراسة الحالية ،بيئات مختلفة 

 :الباحثتان الدراسات إلى محورين 
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 والتحقـق مـن     ، والتشاؤم ، للتفاؤل أداة بإعداد   اهتمتالدراسات التي   :  األول   المحور
 . خصائصها السيكومترية 

لبحــث العالقــة بــين التفــاؤل والتــشاؤم وســمة ) ١٩٩٩ (Myers مــا قــام بــه مــاريز  نهــاوم

 مستخدماً مقياس تـايلور  سنة)  ٤٨-١٨( من أعمارهمتراوحت ) ١٤٣( على عينة من    القلق

 ، القلق أكثـر تفـاؤالً  منخفضي حيث كشفت النتائج أن ؛ ومقياس التوجه نحو الحياة  ،للقلق

 . يقاس كل منهما على حدةأن يجب ؤملتفاؤل والتشاكما أشارت الدراسة إلى أن ا

ــا ــام األكمـ ــصاري قـ ــسيكومترية    ) ٢٠٠١ (نـ ــصائص الـ ــد الخـ ــى تحديـ ــدفت إلـ ــة هـ بدراسـ

ــاة علــى عينــة مــن طلبــة جامعــة الكويــ       ــاً ) ٢٥٠( قوامهــا تلمقيــاس التوجــه نحــو الحي طالب

:  عـاملين   وجـود  نعاماً، وقد كشفت النتائج ع    ) ٣٧-١٧(وحت أعمارهم ما بين     ا تر ،وطالبة

 .لتشاؤم ا واآلخر ،لتفاؤلاأحدهما 

بدراســة هــدفت للكــشف عــن    ) Creed & Bartrum 2002( قــام كــل مــن  كــذلك

 القــرار صــنع وأثــر التفــاؤل والتــشاؤم علــى LOT )( خــصائص مقيــاس التوجــه نحــو الحيــاة  

حيث ؛من طالب المدارس الثانويـة    ) ٥٠٤(  وطبقت على عينة تكونت من       ،والنضج الوظيفي 

خر اآل و،لتفاؤلاأحدهما : ين وكشف التحليل العاملي عن عامل،تحليل المقياس عاملياًتم  

 قـدرة  وأكثـر  ، نفسهحول كما كشفت الدراسة أيضاً عن أن المتفائل أكثر ثقة         ،لتشاؤما

 في حين عبر المتشائم عـن مـستويات منخفـضة فـي صـنع القـرار وتـدني             ،على اتخاذ القرار  

 . ن الضيق النفسي ويعاني م،التحصيليمستواه 

 معرفـة مـا إذا   حـاول  ) Kubzansky,et , al . 2004(ن ي دراسة كوبزانـسكي وآخـر  وفي

 وذلك مـن خـالل   ، أم متغيرين مستقلين، ذات قطبينمةكان التفاؤل والتشاؤم يمثالن س    

 يمـــثالن التـــشاؤم وقـــد خلـــصت الدراســـة إلـــى أن التفـــاؤل و ، نمـــاذج للقيـــاسثـــةمقارنـــة ثال

 .نمتغيرين متمايزي



 

 
 عيةاإلنسانية واالجتمامجلة العلوم   ١٠٩

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

 ، الدراسات التي تناولت التفاؤل والتشاؤم في ضوء عدد من المتغيرات كالجنس           -٢
 . ومكان السكن،جتماعية والحالة اال،والتخصص الدراسي

إلى التعرف على العالقة بين التفاؤل والتـشاؤم بكـل مـن         ) ٢٠٠٢(  قام  اليحفوفي     فقد

طالــب و  ) ٣٠٠(  قوامهــا   علــى عينــة مــن طــالب الجامعــة بلبنــان   سكنالجــنس ومكــان الــ 

طالبة، توصلت الدراسة إلى عدم وجود فـروق فـي كـل مـن التفـاؤل والتـشاؤم تعـزى                    ) ٣١٠(

 ) . حضر–ريف ( أو الموقع الجغرافي ،للجنس

ــا ــراج  كمـ ــام فـ ــة   ) ٢٠٠٤( قـ ــدفت إلـــى التعـــرف علـــى دور العوامـــل  الثقافيـ ــة هـ  ،بدراسـ

 لجامعـــاتلتـــشاؤم لـــدى طلبـــة ااو  والفـــروق الجنـــسية فـــي كـــل مـــن التفـــاؤل ،والحـــضارية

 وقــد كــشفت نتــائج الدراســة عــن عــدم وجــود اخــتالف فــي التفــاؤل      ،المــصرية والعمانيــة 

والتشاؤم لدى طلبة الجامعة بمـصر وعمـان كمـا لـم تجـد الدراسـة فروقـاً فـي التفـاؤل بـين                      

 بالتـشاؤم   تفاؤل كما ارتبط ال   ،الذكور واإلناث، في حين كانت الفروق بينهما في التشاؤم        

 .ارتباطاً سلبياً

 عــن الفــروق فــي  ف إلــى الكــش هــدفتو ) ٢٠٠٥(  الدراســة التــي قامــت بهــا بخــاري   أمــا

 والتــي جتماعيــة، والحالــة اال، للتخــصصتبعــاً وأســاليب العــزو المــتعلم  ،التفــاؤل والتــشاؤم

ــة مــن    ــة مــن طالبــات جامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة مــن      ) ٤٠٠(أجريــت علــى عين طالب

 وكشفت عن عدم وجود فروق بين طالبات        ،لمستويات الدراسية  وا ، التخصصات لفمخت

بينمـا وجـدت فـروق بـين     ) أدبـي أو ، علمـي (الجامعة في التفـاؤل والتـشاؤم تعـزى للتخـصص         

 .تالطالبات المتزوجات وغير المتزوجات في مفهوم التفاؤل  لصالح المتزوجا

ين التفــاؤل دراســة هــدفت إلــى الكــشف عــن العالقــة بــ   ) ٢٠٠٦(  أجــرت الــسليم كمــا

طالبة من طالبات جامعـة   ) ١٠٠١(  على عينة من     ،  والعوامل الخمسة للشخصية    ،والتشاؤم

 وأسـفرت الدراسـة عـن عـدم وجـود فـروق ذات          ،الملك سعود باألقسام العلميـة واألدبيـة      

 ستوىوالمـ ،داللة إحصائية في التفـاؤل والتـشاؤم لـدى الطالبـات تعـزى للتخـصص الدراسـي              

 .جتماعيةة اال والحال،الدراسي
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دراسـة هـدفت إلـى التنبـؤ بالتفـاؤل والتـشاؤم فـي ضـوء                 ) ٢٠٠٧(  أجرى المنـشاوي     وقد

) ٣٧٠(الديموغرافيــة علــى عينــة مــن طلبــة الجامعــة بلغــت       و، النفــسيةغيــراتبعــض المت

 لــذكاءوا، والــصالبة النفــسية ،خلــصت نتائجهــا إلــى وجــود عالقــة إيجابيــة دالــة بــين التفــاؤل 

 .حصيل الدراسي والت،الوجداني

 بـين طلبـة   لفـروق إلـى الكـشف عـن ا   ) ٢٠٠٨( هدفت دراسة األنـصاري وكـاظم       كذلك

طالـب  ) ٩٠٠( والكويتيين في التفاؤل والتشاؤم ،على عينة تكونت مـن           ،الجامعة العمانيين 

 ، تفوق العمانيين في التفاؤل    ائجها نت أوضحت ،من الكويتيين ) ٩٠٠(وطالبة من العمانيين و     

 علــى اإلنــاث فــي كلتــا الثقــافتين فــي التفــاؤل ، فــي حــين لــم تظهــر الفــروق     وتفــوق الــذكور

  .بينهما في التشاؤم 

دراسة هدفت إلى التعرف على نسبة شيوع التفاؤل        ) ٢٠١٢( أجرى عون محيسن     كما

 وعالقتهـا بالتـدين، ودرجـة اخـتالف الفـروق فـي            ، لدى طلبة جامعة األقـصى بغـزة       شاؤموالت

الحالــــــة و ،مكــــــان الــــــسكن والتخــــــصص، و ،ف الجــــــنسالتفــــــاؤل والتــــــشاؤم بــــــاختال  

 أو ، عـــامالً واحـــدن كـــان التفـــاؤل والتـــشاؤم يمـــثالإذا الـــوظيفي، ومـــا االنتماءوجتماعيـــة،اال

مـــن طلبـــة جامعـــة األقـــصى )٢٦٣( الدراســـة علـــى عينـــة مـــن وأجريـــت ،عـــاملين مـــستقلين

تعـد هـذه      و  %٦٠،٦٦ أسـفرت نتـائج الدراسـة عـن شـيوع نـسبة التفـاؤل بنـسبة                  ،وقدبغزة

 كمــا وجــدت عالقــة   ، وهــي دون المتوســط ،%٤١،٦ بنــسبة اؤم والتــش،النــسبة متوســطة 

 و عــدم ، بــين التــشاؤم ودرجــة التــدين وســلبية ،إيجابيــة بــين تفــاؤل الطالــب ودرجــة تدينــه  

 ،) الـسكن ،ولمكـان ا أو  ، إنـاث    ،وذكـور   ( وجود فروق في التفاؤل والتشاؤم تعـزى للجـنس          

 كما كـشفت أن طلبـة التخـصص األدبـي           ، من غير المتزوجين    أقل تشاؤماً  ينوأن المتزوج 

 . تشاؤماً من طلبة التخصص العلميرأكث

 : على الدراسات السابقة التعقيب
ــدا أن ، والمــسح الحاســوبي ألدبيــات موضــوع الدراســة الحاليــة    ، المراجعــةِبعــد •  ب

ب مختلفة   تم تناوله من جوان،فقد يشغل بال عدد من الباحثين     لتشاؤم التفاؤل وا  موضوع
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والدراسـة الحاليـة سـتتناول التفـاؤل      ). ٢٠٠٦(  ودراسـة  الـسليم    ، )٢٠٠٥( كدراسة بخـاري    

 الحالـة  و، العمـر  :  الديموغرافيـة مثـل     تغيـرات والتشاؤم لـدى الطالبـات وعالقتهـا بـبعض الم         

 . التخصصوجتماعية،اال

 داماسـتخ  التفاؤل والتشاؤم رأت ضـرورة       ياس بق اهتمت أن الدراسات التي     نجد •

) Creed & Bartrum ( 2002 ودراسـة   Myers (1999(مقياس للتفاؤل والتشاؤم كدراسة 

 كمـا أن الدراسـات   ، مقياس التوجه نحـو الحيـاة  جنبية أغلب الدراسات األ ستخدمتكما ا 

 وأن قياســهما ،ا ســمتان منفـصلتان مـ الـسابقة قـد تعاملــت مـع التفـاؤل والتــشاؤم علـى أنه     

 .يتم بمقاييس مستقلة

 ؛ أن الدراسـات حولهـا قليلـة       ـــالحظ  ي نـه  بالمتغيــرات الديموغرافيـة فإ    يتعلق فيما •

 ، ومكـــان الـــسكن، عالقـــة التفــاؤل والتـــشـاؤم  بـــالجنس فـــي ) ٢٠٠٢(  بحــث اليحفــــوفي  إذ

 ، عــن الفــروق فــي التفــاؤل والتــشاؤم ف والتــي هــدفت إلــى الكــش ، )٢٠٠٥( ودراســة بخــاري 

 غرافي وكـان المتغيـر الـديمو      جتماعيـة، لحالـة اال   وا ، للتخـصص  تبعـاً وأساليب عزو المـتعلم     

 بحــث فــي  ذ إ؛)المعــدل التراكمــي (األقــل حظــاً مــن البحــث هــو متغيــر التحــصيل الدراســي      

 وأغلــب هــذه  الدراســات بحثــت فــي   ، علــم الباحثــةحــدودفــي  ) ٢٠٠٧( دراســة  المنــشاوي 

 المتغيـرات فـي      وقد رأت الباحثتان دراسة تلك     ،بيئات تختلف عن مجتمع الدراسة الحالية     

 يتــأثران إلــى أن التفــاؤل والتــشاؤم قــد  إضــافة ، لألســباب الــسابق ذكرهــا ؛ الحاليــةســةالدرا

 .بعدة متغيرات ديموغرافية

ــد • ــات أن بعـــض الدرنجـ ــامعيين     اسـ ــات جـ ــالب وطالبـ ــن طـ ــة مـ ــى عينـ  كانـــت علـ

أمـا  ) ٢٠١٢( محيـسن    عون دراسةو) ٢٠٠٨(واألنصاري وكاظم   ) ٢٠٠٧(كدراسة المنشاوي   

 . من جامعة األميرة نورةفقطسة الحالية فستتناول طالبات الدرا

 أو عربية تختلـف عـن البيئـة المحليـة           ، معظم الدراسات في بيئات أجنبية     طبقت •

 والدراسـة  ، والتـي طبقـت علـى طالبـات جامعـة الملـك سـعود        ، )٢٠٠٦(عدا دراسة  السليم     

 . األميرة نورة بنت عبدالرحمنامعةالحالية ستطبق على طالبات ج
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  والتشاؤم لدى عينة من طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنالتفاؤل
  ضوء بعض المتغيراتفي
  محمد العمرينادية. د- سالم الكريديس ريم. د

 : الدراسةفروض
 وبعــد اســتعراض نتــائج الدراســات الــسابقة ، ضــوء مــشكلة الدراســة وتــساؤالتهافــي

 :صاغت الباحثتان فروض الدراسة على النحو التالي
بـين درجـة التفـاؤل ودرجـة       ) ٠٫٠٥( إحصائية عنـد مـستوى       اللةال توجد عالقة ذات د    "-١

 ". التشاؤم لدى طالبات الجامعة
بـين درجـة   ) ٠٫٠٥(توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى        ال  :  الفرض الثـاني   -٢

 الترتيـب فـي األسـرة    ،والعمر : ،مثلالتفاؤل لدى طالبات الجامعة تعزى الختالف المتغيرات  
 ،و الـدخل الـشهري لألسـرة      ،و نـوع الـسكن    ،و جتماعيـة  الحالـة اال   ،والمستوى الدراسي   ،و

 .متاز مأوجيد جداً ، جيد ،أومقبول:اختالف التقديرات
 لــدى  التــشاؤم،بــين درجــة) ٠٫٠٥(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى  -٣

 المـستوى ،و الترتيب في األسرة     ،والعمر  : ،مثلطالبات الجامعة تعزى الختالف المتغيرات    
ــة اال،و التعليمــي ــة الحال خــتالف ال ،أو الــدخل الــشهري لألســرة  ،و نــوع الــسكن ،و جتماعي

 ")". ممتازأو  ،جيد جداً،يد  ج،أومقبول:التقديرات 
 : الدراسةإجراءات
 : الدراسةمنهج

 هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بهدف وصـف الظـاهرة ثـم تحليلهـا        تعتمد
 .بناء على ما تم جمعه من معلومات حول الظاهرة

أو قـضية  ، أو حدثاً ،بأنه المنهج الذي يدرس ظاهرة) ٨٣م،٢٠٠٣األستاذ،األغا و  (ويعرفه
 تـدخل موجودة حالياً يمكن الحصول منها علـى معلومـات تجيـب عـن أسـئلة البحـث دون                   

 .الباحث فيها
 : الدراسةمجتمع

 مجتمــع الدراســة مــن طالبــات جامعــة األميــرة نــورة مــن التخصــصات العلميــة    يتكــون
 هـ١٤٣٥-١٤٣٤واألدبية في العام الدراسي

 : الدراسةعينة
 التفـــاؤل ي مـــن صـــدق وثبـــات مقياســـتحقـــقللطالبـــة  ) ٤١( مـــن الدراســـة عينـــة تألفـــت
ــة األساســية ا    ولــم ،والتــشاؤم ــة ضــمن العين  ) ٢٠٣(  مــنتكونــت لتــي تــستخدم هــذه العين

 .طالبة
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 : عينة الدراسةخصائص
 :البيانات العامة:  العينةوصف

 )١( رقم جدول
  العامةبياناتهم المئوية لتوزيع ة التكرارات والنسبيوضح

 سبةالن العدد التصنيف المتغيرات
 ١٠٫٨ ٢٢  سنة١٩-١٥
 العمر ٨٦٫٧ ١٧٦  سنة٢٤-٢٠
 ٢٫٥ ٥  سنة فأكثر٢٥

 ١٨٫٧ ٣٨ األكبر
 ٥٤٫٢ ١١٠ األوسط

 ١٤٫٣ ٢٩ األصغر

 ١٫٥ ٣  بين ذكوربنت
 ٩٫٩ ٢٠ مختلط

  باألسرةالترتيب

 ١٫٥ ٣ وحيد
 ٤٫٩ ١٠ األول
 ٢٢٫٧ ٤٦ الثاني
 ٦٫٤ ١٣ الثالث
 ١٣٫٣ ٢٧ بعالرا

 ١٫٠ ٢ الخامس
 ١٤٫٣ ٢٩ السادس
 ١٥٫٨ ٣٢ السابع

  الدراسيالمستوى

 ٢١٫٧ ٤٤ الثامن
 ٦٫٤ ١٣ مقبول
 ٢٣٫٦ ٤٨ جيد
 ٥٠٫٧ ١٠٣  جداًجيد

 التراكمي المعدل
 )التقدير(

 ١٩٫٢ ٣٩ ممتاز
 ٨٨٫٢ ١٧٩ )غير متزوجة (عزباء جتماعية االالحالة ١١٫٨ ٢٤ متزوجة
 ٨٦٫٢ ١٧٥  مع األهلمشترك  السكننوع ١٣٫٨ ٢٨ مستقل

 ١٤٫٨ ٣٠ ريال) ٥٠٠٠( من أقل
 ٣٣٫٥ ٦٨ ريال) ١٠٠٠٠-٦٠٠٠ (من
 ١٩٫٧ ٤٠ ريال) ١٥٠٠٠-١١٠٠٠ (من
 ١٧٫٧ ٣٦ ريال) ٢٠٠٠٠-١٦٠٠٠ (من

 الشهري الدخل
 لألسرة

 ١٤٫٣ ٢٩ ريال فأكثر) ٢٠٠٠٠ (من

 ١٠٠٫٠ ٢٠٣ المجموع
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  والتشاؤم لدى عينة من طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنالتفاؤل
  ضوء بعض المتغيراتفي
  محمد العمرينادية. د- سالم الكريديس ريم. د

 : الدراسةأدوات -٢
 ).م٢٠٠٦(اهللا السليم  عبدةهيل: والتشاؤم إعداد  التفاؤلمقياس-١
 .ني من إعداد الباحثتاستمارة-٢
 :  المقياسصدق
 : مقياس التفاؤلوثباتصدق : أوالً
 : الداخلياق صدق االتس-١-١

 ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين بنـود مقيـاس التفـاؤل، بالدرجـة الكليـة                معامالت
 :للمقياس

   )٢(   رقم جدول
  ارتباط بنود مقياس التفاؤل بالدرجة الكلية للمقياسمعامالت

 )٤١=ن: العينة االستطالعية(
  االرتباطمعامل م  االرتباطمعامل م  االرتباطمعامل م  االرتباطمعامل م

٠٫٧٣٤٣ ٢٥ @@٠٫٦١٧٩ ١٧ @@٠٫٦١١٤ ٩ @@٠٫٥٩١٥ ١@@ 

٠٫٥٣٢٦ ٢٦ @@٠٫٧٨٣١ ١٨ @@٠٫٧٧١٧ ١٠ @@٠٫٤٧١٣ ٢@@ 
٠٫٧٤١٦ ٢٧ @@٠٫٧٠٧٣ ١٩ @@٠٫٧٧١٨ ١١ @@٠٫٥٥٠٠ ٣@@ 

٠٫٦٨٤٨ ٢٨ @@٠٫٥٥٣٦ ٢٠ @٠٫٣٧٩٨ ١٢ @@٠٫٥٧٩٣ ٤@@ 
٠٫٦٧٦٧ ٢٩ @@٠٫٦٠٠٥ ٢١ @٠٫٣٢٢٢ ١٣ @@٠٫٤٦٥٠ ٥@@ 

٠٫٤٩٠٢ ٣٠ @@٠٫٥٥٥٤ ٢٢ @@٠٫٥٢٠٣ ١٤ @@٠٫٤٧٩٥ ٦@@ 
٠٫٤٢٧٩ ٣١ @@٠٫٦٦٠٠ ٢٣ @@٠٫٤١٣٤ ١٥ @@٠٫٦٤٣١ ٧@@ 

٠٫٤٣١٠ ٣٢ @@٠٫٥٩٥٦ ٢٤ @@٠٫٧٨٧٨ ١٦ @@٠٫٧٥٤٠ ٨@@ 

 ٠٫٠٥دالة عند مستوى @ 
  ٠٫٠١دالة عند مستوى @@ 

 : ثبات مقياس التفاؤل-٢-١
   )٣(   رقم جدول

  ثبات مقياس التفاؤلمعامالت
 )٤١=ن:  االستطالعيةينةالع(

 المتغير
 عدد
 البنود

 ثبات ألفا معامل
 كرونباخ

 ثبات التجزئة معامل
 النصفية

 ٠٫٩٥ ٠٫٩٤ ٣٢  التفاؤلمقياس
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 :ات مقياس التشاؤمصدق وثب: ثانياً
 : صدق االتساق الداخلي-١-٢

 ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين بنود مقياس التشاؤم، بالدرجة الكليـة            معامالت

 :للمقياس

   )٤(   رقم جدول

  ارتباط بنود مقياس التشاؤم بالدرجة الكلية للمقياسمعامالت

 )٤١=ن: العينة االستطالعية(
  االرتباطمعامل م رتباط االمعامل م  االرتباطمعامل م

٠٫٦٠١١ ٢٣ @@٠٫٦٣٧٥ ١٢ @@٠٫٤٠٤٤ ١@@ 

٠٫٤١٠١ ٢٤ @٠٫٣٧٠٥ ١٣ @@٠٫٥٣٥١ ٢@@ 
٠٫٥٥٨٤ ٢٥ @@٠٫٧٠٤١ ١٤ @@٠٫٤٩٩١ ٣@@ 

٠٫٧٢٣٤ ٢٦ @@٠٫٥٧٩٣ ١٥ @@٠٫٥٤٦٧ ٤@@ 
٠٫٥٠٩٨ ٢٧ @@٠٫٦٣٩٢ ١٦ @@٠٫٦٠١٣ ٥@@ 

٠٫٧٥٥٢ ٢٨ @@٠٫٥٨٧٠ ١٧ @@٠٫٥٠٨٩ ٦@@ 
٠٫٦٤٨٣ ٢٩ @@٠٫٥٤٣٩ ١٨ @@٠٫٨١٦٧ ٧@@ 

٠٫٧٠١١ ٣٠ @@٠٫٦٧٢٨ ١٩ @@٠٫٦٨٥٢ ٨@@ 
٠٫٦٧٦٩ ٣١ @@٠٫٧٨٨١ ٢٠ @@٠٫٥٧٨١ ٩@@ 

٠٫٤٤٥٣ ٣٢ @@٠٫٦٧٩٣ ٢١ @@٠٫٥٨٠٤ ١٠@@ 
٠٫٤١٨٢ ٣٣ @@٠٫٨١٦٧ ٢٢ @@٠٫٧١٦٨ ١١@@ 

 ٠٫٠٥دالة عند مستوى @ 

 ٠٫٠١دالة عند مستوى @@ 

 : ثبات مقياس التشاؤم-٢-٢
  )٥(   رقم جدول

  ثبات مقياس التشاؤمالتمعام

 )٤١=ن: العينة االستطالعية(

 المتغير
 عدد
 البنود

 فا ثبات ألمعامل
 كرونباخ

 ثبات التجزئة معامل
 النصفية

 ٠٫٩١ ٠٫٩٥ ٣٣  التشاؤممقياس
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  والتشاؤم لدى عينة من طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنالتفاؤل
  ضوء بعض المتغيراتفي
  محمد العمرينادية. د- سالم الكريديس ريم. د

 : الدراسة ومناقشتهانتائج
 :التحقق من فروض الدراسة: رابعاً
بــين ) ٠٫٠٥(ئية عنــد مــستوى  إحــصاةال توجــد عالقــة ذات داللــ : " الفــرض األول-١-٤

 ". التشاؤم لدى طالبات الجامعةةدرجة التفاؤل ودرج
 باســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون   ة مــن صــحة هــذا الفــرض قامــت الباحثــ   للتحقــق

لقيــاس العالقــة بــين درجــات الطالبــات فــي كــل مقيــاس التفــاؤل ودرجــاتهن فــي مقيــاس       

 :لتوصل لهاالتشاؤم، والجدول التالي يوضح النتائج التي تم ا

    )٦(   رقم جدول

  ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين درجة التفاؤل ودرجة التشاؤممعامل
  العالقةوصف  الداللةمستوى  االرتباطمعامل المتغيرات

 )سالبة (عكسية ٠٫٠١ عند مستوى دالة ٠٫٣٩٨٥- درجة التشاؤم×  التفاؤل درجة

بـين درجـات الطالبـات      ) سالبة(ة عكسية   أن هناك عالق    ) ٦(   من الجدول رقم     يتضح

 إلـى أنـه كلمـا ارتفعـت         يشير مقياس التفاؤل ودرجاتهن في مقياس التشاؤم، مما         لفي ك 

 تشاؤمهن، وكانت تلـك العالقـات       جاتدرجات التفاؤل لدى طالبات الجامعة انخفضت در      

 .٠٫٠١دالة إحصائياً عند مستوى 

 الباحثتـان هـذه النتيجـة       وتفـسر ) م٢٠٠٤فـراج،   ( هذا الفـرض مـع دراسـة         نتيجة وتتفق

 وغني عن البيـان أن هنـاك عـدداً مـن            ، إذ يدين بالدين اإلسالمي    ؛لطبيعة المجتمع السعودي  

 صـلى اهللا   ـ  فقـد ثبـت عـن النبـي    األحاديث النبوية الشريفة التي تحض المسلم على التفاؤل

نـوء وال غـول، ويعجبنــي   ال عــدوى وال طيـرة وال هامـة وال صــفر، وال   ":  أنـه قـال   ـ    وسـلم عليـه 

 . ١"الفأل

                                     
 . سبق تخريجه)١(



 

 
 عيةاإلنسانية واالجتمامجلة العلوم   ١١٧

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

بــين ) ٠٫٠٥(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى : " الفــرض الثــاني-٢-٤
 الترتيب في ،والعمر :  طالبات الجامعة تعزى الختالف المتغيرات     لدىدرجة التفاؤل   

ــستوى الدراســي  ،واألســرة  ــة اال،و الم ــة الحال ــسكن  ،و جتماعي ــوع ال ــدخل ،و ن  ال
 ")". ممتاز،أو جيد جداً ،أو جيد ،أومقبول:ختالف التقديراتال ،أوألسرة لشهريال

ــان مــن صــحة هــذا الفــرض قامــت الباحث    للتحقــق ــاين    ت ــار تحليــل التب  باســتخدام اختب

ــة الفــروق بــين أكثــر مــن مجمــوعتين مــستقلتين، وذلــك لل     ) ف(األحــادي   علــى تعــرفلدالل

 الترتيب في  ،والعمر  : ف المتغيرات الفروق في درجات الطالبات في مقياس التفاؤل باختال       

ــ  تـــان الـــدخل الـــشهري لألســـرة، وكـــذلك قامـــت الباحث ،و المـــستوى التعليمـــي ،و رةاألسـ

ــار باســتخدام ــة الفــروق بــين مجمــوعتين مــستقلتين، وذلــك للتعــرف علــى      ) ت( اختب لدالل

 ، ةجتماعيـ الحالـة اال : الفروق في درجات الطالبات في مقياس التفاؤل باختالف المتغيرات     

 : النتائج التي تم التوصل لهاوضح، والجداول التالية ت)نوع السكن

 : العمرف الفروق باختال-١-٢-٤
  )٧ (رقم جدول

 لداللة الفروق) ف( تحليل التباين األحادي اختبار

  درجات التفاؤل لدى أفراد عينة الدراسة باختالف العمرفي

  التباينمصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

  فقيمة
 مستوى
 الداللة

 التعليق

 ٠٫٢٠ ٢ ٠٫٤١  المجموعاتبين

 ٠٫٤٢ ٢٠٠ ٨٣٫٠٧  المجموعاتداخل

 غير دالة ٠٫٦١٤ ٠٫٤٩

غير دالة، مما يـشير إلـى عـدم وجـود فـروق      ) ف(أن قيمة   ) ٧(   من الجدول رقم     يتضح

 .عزى الختالف أعمارهنذات داللة إحصائية في درجات التفاؤل لدى أفراد عينة الدراسة ت



 

 
١١٨

  والتشاؤم لدى عينة من طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنالتفاؤل
  ضوء بعض المتغيراتفي
  محمد العمرينادية. د- سالم الكريديس ريم. د

 لكون ؛ الباحثتان ذلك وتفسر).  م١٩٩٨بركات،( نتيجة هذا الفرض مع دراسة       وتتفق

 طالبـــات المرحلـــة جمـــيعهم حيـــث أن ؛الفـــروق العمريـــة لعينـــة الدراســـة ليـــست كبيـــرة  

 .الجامعية

 : الفروق باختالف الترتيب في األسرة-٢-٢-٤
    )٨ (   رقم جدول

 لداللة الفروق في) ف(ألحادي  التباين اتحليل اختبار

  عينة الدراسة باختالف الترتيب في األسرةأفراد التفاؤل لدى درجات

  التباينمصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

  فقيمة
 مستوى
 الداللة

 التعليق

 ٠٫٢٢ ٥ ١٫٠٨  المجموعاتبين

 ٠٫٤٢ ١٩٧ ٨٢٫٤٠  المجموعاتداخل

 غير دالة ٠٫٧٦٤ ٠٫٥٢

غير دالة، ممـا يـشير إلـى عـدم وجـود فـروق           ) ف(أن قيمة    ) ٨(   من الجدول رقم     يتضح

ذات داللة إحصائية في درجـات التفـاؤل لـدى أفـراد عينـة الدراسـة تعـزى الخـتالف تـرتيبهن                      

 الباحثتــان أن هــذه النتيجــة منطقيــة ويرجــع ذلــك إلــى ســبب تــأثر األبنــاء     تــرى. فــي األســرة

ــا   الــخ جمــيعهم اكتــسبوا نفــس الــسمة     ....ول والثــاني والثالــث  األلفردبعــضهم الــبعض ف

مــن نفــس المحــيط فــال يختلــف محــيط أحــدهما عــن اآلخــر وهــي األســرة التــي           ) الثقافــة(

 كمــا أنــه لــيس بالــضرورة أن يكــون الفــرد األول أكثــر تفــاؤالً مقارنــة ببقيــة   ،يعيــشون فيهــا

 ال حيث؛مجتمــع الــسعودي وذلــك لعــدم اخــتالف البيئــة الــسيكولوجية للفــرد فــي ال،إخوتــه

 أسـلوب تفرق األسرة في التعامل مـع أبنائهـا بغـض النظـر عـن ترتيـب األخـوة، وتـربيتهم ب               

 . إليه الدين اإلسالمياواحد أساسه التفاؤل كما دع



 

 
 عيةاإلنسانية واالجتمامجلة العلوم   ١١٩

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

 : الفروق باختالف المستوى الدراسي-٣-٢-٤
    )٩ (   رقم جدول

 لداللة الفروق في) ف( التباين األحادي تحليل اختبار

  التفاؤل لدى أفراد عينة الدراسة باختالف المستوى الدراسيرجاتد

  التباينمصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

  فقيمة
 مستوى
 الداللة

 التعليق

 ٠٫٨٥ ٧ ٥٫٩٤  المجموعاتبين

 ٠٫٤٠ ١٩٥ ٧٧٫٥٤  المجموعاتداخل

٠٫٠٤٢ ٢٫١٣ 
دالة عند 

 ٠٫٠٥مستوى 

، ممــا يــشير إلــى  ٠٫٠٥ عنــد مــستوى  دالــة) ف(أن قيمــة   ) ٩ (   مــن الجــدول رقــم يتــضح

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية فـــي درجـــات التفـــاؤل لـــدى أفـــراد عينـــة الدراســـة تعـــزى  

للكـشف عـن    ) LSD( أقـل فـرق دال        وباسـتخدام اختبـار      ،الختالف مـستوياتهن الدراسـية    

 ):١٠رقم  جدول  (مصدر الفروق لعدم تمكن اختبار شيفيه من الكشف عنها

   )١٠(   رقم جدول

 في  لتوضيح مصدر الفروق)LSD(أقل فرق دال  اختبار

  مستوى الدراسي الباختالف أفراد عينة الدراسة لدى درجات التفاؤل
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          ٢٫٦٠ ١٠ األول
          ٢٫٧٧ ٤٦ الثاني

          ٢٫٧٣ ١٣ الثالث
          ٢٫٧٨ ٢٧ الرابع
          ٣٫٥٠ ٢ الخامس

          ٢٫٥٧ ٢٩ السادس
          ٢٫٦٧ ٣٢ السابع
 الثامن  @ @   @ @ @ ٣٫٠٤ ٤٤ الثامن
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  والتشاؤم لدى عينة من طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنالتفاؤل
  ضوء بعض المتغيراتفي
  محمد العمرينادية. د- سالم الكريديس ريم. د

  ٠٫٠٥ فروق دالة عند مستوى دتعني وجو@ 

 فـي    بين أفراد العينـة    ٠٫٠٥ فروق دالة عند مستوى      جودو  ) ١٠(   من الجدول رقم     يتضح

 فــي المــستوى   وبــين أفــراد العينــة  ،)األول، الثــاني، الثالــث، الــسادس، الــسابع   (المــستويات 

 . )الثامن( في المستوى ، وذلك لصالح أفراد العينة)الثامن(

 إلـى ذلـك   وتفـسر الباحثتـان   ،)م٢٠٠٦الـسليم، ( الفرض مع دراسـة   ذانتيجة ه وتختلف  

أن طالبــات المــستوى الثــامن قطعــت الــشوط األكبــر مــن مــشوار الدراســة وقاربــت علــى       

 .تحقيق آمالها ورغباتها فهي متفائلة بالمستقبل في تحقيق كل ما تطمح إليه

 :جتماعية الحالة االف الفروق باختال-٤-٢-٤
    )١١ (   رقم جدول

 لداللة الفروق في درجات التفاؤل) ت (اختبار

 جتماعيةأفراد عينة الدراسة باختالف الحالة اال لدى

 العدد جتماعية االالحالة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

  تقيمة
 مستوى
 الداللة

 التعليق

 ٠٫٥٧ ٢٫٥٧ ٢٤ متزوجة

 ٠٫٦٥ ٢٫٨١ ١٧٩ )غير متزوجة (عزباء

 غير دالة ٠٫٠٨٧ ١٫٧٢

، ممـا يـشير إلـى عـدم وجـود فـروق        غيـر دالـة   ) ت(أن قيمـة     ) ١١( رقـم    دول من الج  يتضح

ذات داللة إحصائية فـي درجـات التفـاؤل لـدى أفـراد عينـة الدراسـة تعـزى الخـتالف حـالتهن                       

 .جتماعيةاال

واختلفــت مــع دراســة ) م٢٠٠٦الــسليم،( نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع دراســة واتفقــت

 ،)م٢٠٠٥بخـاري،  (،)م١٩٩٨بركـات، (وكذلك اختلفت مع دراسة كل من       ) ٢٠١٢محيسن،(

 بهـا   رتوتفسر الباحثتان هذه النتيجة تعود إلى أن فرق الخبرات التي مـ           ). م٢٠١٢محيسن،(

 كثيـرة فـي     نوات إذ أن المتزوجـات لـم تمـر علـيهم سـ            ؛المتزوجة وغيـر المتزوجـة متقاربـة      

 . ولم يتعرضن بعد للضغوط الزوجية،خبرة الزواج
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 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

 : الفروق باختالف نوع السكن-٥-٢-٤
    )١٢ (   رقم جدول

 لداللة الفروق في درجات التفاؤل) ت (اختبار
  أفراد عينة الدراسة باختالف نوع السكنلدى

 العدد  السكننوع
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

  تقيمة
 مستوى

 اللةالد
 التعليق

 ٠٫٧٤ ٢٫٧٣ ٢٨ مستقل

 ٠٫٦٣ ٢٫٧٩ ١٧٥  مع األهلمشترك

 غير دالة ٠٫٦٦٥ ٠٫٤٣

غيـر دالـة، ممـا يـشير إلـى عـدم وجـود فـروق         ) ت(أن قيمـة    ) ١٢( من الجدول رقـم      يتضح
ذات داللــة إحــصائية فــي درجــات التفــاؤل لــدى أفــراد عينــة الدراســة تعــزى الخــتالف نــوع           

 توصـلت لعـدم وجـود       إذ) م٢٠١٢محيـسن، (وتتفق نتيجة هذا الفرض مع دراسـة        . سكنهن
 توصــلت إلــى فقــد) م٢٠٠٢اليحفــوفي،(فــروق فــي التفــاؤل تعــزى لمكــان الــسكن، ودراســة   

 وترى"). حضر-ريف"مكان السكن (عدم وجود فروق في التفاؤل تعزى للموقع الجغرافي       
منهـا تـسكن مـشترك مـع األهـل ممـا            ) %٨٥(الباحثتان أن غالبية عينة الدراسة ما يقـرب       

 . أو اختالفات في نوع السكن في عينة الدراسة الحالية،أدى لتالشي ظهور فروق
 :ف الدخل الشهري لألسرة باختالوق الفر-٦-٢-٤

    )١٣(   رقم جدول
 لداللة الفروق في) ف( التباين األحادي تحليل اختبار

  التفاؤل لدى أفراد عينة الدراسة باختالف الدخل الشهري لألسرةدرجات

  التباينمصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

  فقيمة
 مستوى
 الداللة

 التعليق

 ١٫٤٧ ٤ ٥٫٨٨  المجموعاتبين

 ٠٫٣٩ ١٩٨ ٧٧٫٦٠  المجموعاتداخل

٠٫٠٠٦ ٣٫٧٥ 
دالة عند 

 ٠٫٠١مستوى 
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  والتشاؤم لدى عينة من طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنالتفاؤل
  ضوء بعض المتغيراتفي
  محمد العمرينادية. د- سالم الكريديس ريم. د

، ممــا يــشير إلــى  ٠٫٠١دالــة عنــد مــستوى  ) ف(أن قيمــة   ) ١٣(   مــن الجــدول رقــم  يتــضح

 ذات داللـــة إحـــصائية فـــي درجـــات التفـــاؤل لـــدى أفـــراد عينـــة الدراســـة تعـــزى  فـــروقوجـــود 

باستخدام اختبـار شـيفيه للكـشف عـن مـصدر تلـك             و. الختالف الدخل الشهري ألسرهن   

 ):١٤جدول رقم  (الفروق 

   )١٤(   رقم جدول

  شيفيه لتوضيح مصدر الفروق في درجات التفاؤلاختبار

  الدخل الشهري لألسرة باختالف أفراد عينة الدراسة لدى

 الشهري الدخل
 لألسرة

 العدد

المتو
 سط
الحسا
 بي

 أقل
من 
٥٠٠٠ 
 ريال

 من
٦٠٠٠

-
١٠٠٠٠ 

 يالر

 من
١١٠٠٠-
١٥٠٠٠ 
 ريال

 من
١٦٠٠٠-
٢٠٠٠٠ 
 ريال

 من
٢٠٠٠٠ 
ريال 
 فأكثر

  لصالحالفرق

 ٥٠٠٠ من أقل
 ريال

٢٫٤٤ ٣٠       

-٦٠٠٠ من
  ريال١٠٠٠٠

٢٫٧٦ ٦٨       

-١١٠٠٠ من
  ريال١٥٠٠٠

٢٫٧٦ ٤٠       

-١٦٠٠٠ من
  ريال٢٠٠٠٠

٢٫٩٧ ٣٦      
-١٦٠٠٠ من

  ريال٢٠٠٠٠

 ريال ٢٠٠٠٠ من
 فأكثر

٢٫٩٧ ٤٩ @     
 ٢٠٠٠٠ من

 ريال فأكثر

  ٠٫٠٥ فروق دالة عند مستوى دتعني وجو@ 

 بــين أفــراد العينــة ٠٫٠٥ فــروق دالــة عنــد مــستوى جــودو  ) ١٤(   مــن الجــدول رقــم يتـضح 

ــ مــن (، وبــين أفــراد العينــة الــذين دخــل أســرهن   ) ريــال٥٠٠٠أقــل مــن ( دخــل أســرهن ذينال

 ٢٠٠٠٠ -١٦٠٠٠ مـن (عينـة الـذين دخـل أسـرهن         ، وذلـك لـصالح أفـراد ال       ) ريال ٢٠٠٠٠-١٦٠٠٠

بين أفـراد العينـة     كذلك   و .) ريال ٥٠٠٠أقل من   ( دخل أسرهن    ذينبين أفراد العينة ال   ،  )ريال

، وذلك لصالح أفراد العينة الذين دخل أسرهن       ) ريال فأكثر  ٢٠٠٠٠من  (الذين دخل أسرهن    

 ).  ريال فأكثر٢٠٠٠٠من (



 

 
 عيةاإلنسانية واالجتمامجلة العلوم   ١٢٣

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

 الباحثتــان وتفــسر). م٢٠٠٦الــسليم،( دراســة هــذه النتيجــة متفقــة مــع نتيجــةوجــاءت

 تــشعر بالتفــاؤل  مرتفــع أو عــالٍقتــصاديهـذه النتيجــة إلــى أن الطالبــة التــي تنتمــي لمــستوى ا 

 . نتيجة شعورها باإلحساس باألمن اتجاه المستقبل

 : الفروق باختالف التقدير-٧-٢-٤
    )١٥ (   رقم جدول

 الفروق فيلداللة ) ف( التباين األحادي تحليل اختبار

  التفاؤل لدى أفراد عينة الدراسة باختالف التقديردرجات

  التباينمصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

  فقيمة
 مستوى
 الداللة

 التعليق

 ٢٫٥٧ ٣ ٧٫٧٠  المجموعاتبين

 ٠٫٣٨ ١٩٩ ٧٥٫٧٨  المجموعاتداخل

٠٫٠٠٠ ٦٫٧٤ 
دالة عند 

 ٠٫٠١مستوى 

، ممــا يــشير إلــى  ٠٫٠١دالــة عنــد مــستوى  ) ف(أن قيمــة   ) ١٥(  رقــم  مــن الجــدول  يتــضح

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية فـــي درجـــات التفـــاؤل لـــدى أفـــراد عينـــة الدراســـة تعـــزى  

جـدول  (وباستخدام اختبار شيفيه للكشف عن مصدر تلـك الفـروق     . الختالف تقديراتهن 

 ):١٦رقم 

   )١٦(   رقم جدول

  الفروق في شيفيه لتوضيح مصدراختبار

  التفاؤل لدى أفراد عينة الدراسة باختالف التقديردرجات

 العدد التقدير
 المتوسط
 الحسابي

  لصالحالفرق ممتاز  جداًجيد جيد مقبول

      ٢٫٣٧ ١٣ مقبول
      ٢٫٥٩ ٤٨ جيد

      ٢٫٨١ ١٠٣  جداًجيد

 ممتاز   @ @ ٣٫٠٨ ٣٩ ممتاز



 

 
١٢٤

  والتشاؤم لدى عينة من طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنالتفاؤل
  ضوء بعض المتغيراتفي
  محمد العمرينادية. د- سالم الكريديس ريم. د

  ٠٫٠٥تعني وجود فروق دالة عند مستوى @ 

 بـــين الطالبـــات ٠٫٠٥وجـــود فـــروق دالـــة عنـــد مـــستوى ) ١٦(   مـــن الجـــدول رقـــم يتـــضح

، وذلـك   )ممتـاز (، وبـين الطالبـات الحاصـالت علـى تقـدير            )مقبول، جيد (الحاصالت على تقدير    

وتتفـــــق نتيجـــــة هـــــذا الفـــــرض مـــــع ). ممتـــــاز(لـــــصالح الطالبـــــات الحاصـــــالت علـــــى تقـــــدير 

 ). م٢٠٠٧المنشاوي،(دراسة

تــان نتيجــة هــذا الفــرض إلــى أن التفــاؤل يولــد النــشاط وبالتــالي تكــون           الباحثوتفــسر

الطالبة قادرة على مواجهة العوائق، فارتفـاع سـمة التفـاؤل يحـرك الطالبـة نحـو مواجهـة                   

 .الضغوط الدراسية بأساليب فعالة ترفع لديها مستوى التحصيل الدراسي 

بـين  ) ٠٫٠٥(نـد مـستوى   ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية ع    : " الفرض الثالـث  -٣-٤
 الترتيـب   –العمـر   : (درجة التشاؤم لدى طالبات الجامعة تعزى الختالف المتغيـرات        

 الــدخل – نــوع الــسكن – جتماعيــة الحالــة اال– المــستوى التعليمــي –فــي األســرة 
 ")".  ممتاز– جيد جداً – جيد -مقبول"الشهري لألسرة باختالف التقديرات 

ــانمــت الباحث مــن صــحة هــذا الفــرض قا   للتحقــق ــار باســتخدام اختت ــاين  ب  تحليــل التب

ــة الفــروق بــين أكثــر مــن مجمــوعتين مــستقلتين، وذلــك للتعــرف علــى       ) ف (ادياألحــ لدالل

 الترتيـب  –العمـر  : (الفروق في درجات الطالبات في مقيـاس التـشاؤم بـاختالف المتغيـرات          

ت الباحــث ، وكــذلك قامــ ) الــدخل الــشهري لألســرة  – المــستوى التعليمــي  –فــي األســرة  

ــار   ــة الفــروق بــين مجمــوعتين مــستقلتين، وذلــك للتعــرف علــى      ) ت(باســتخدام اختب لدالل

 جتماعيةالحالة اال: (الفروق في درجات الطالبات في مقياس التشاؤم باختالف المتغيرات

 :لها النتائج التي تم التوصل وضح، والجداول التالية ت) نوع السكن–
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 : الفروق باختالف العمر-١-٣-٤
    )١٧ (   رقم جدول

 لداللة الفروق) ف( تحليل التباين األحادي اختبار

  درجات التشاؤم لدى أفراد عينة الدراسة باختالف العمرفي

  التباينمصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

  فقيمة
 مستوى
 الداللة

 التعليق

 ٠٫٠٨ ٢ ٠٫١٦  المجموعاتبين

 ٠٫٤٥ ٢٠٠ ٨٩٫٠٨  المجموعاتخلدا

 غير دالة ٠٫٨٣٧ ٠٫١٨

غير دالة، مما يشير إلى عدم وجـود فـروق          ) ف(أن قيمة     ) ١٧(   من الجدول رقم     يتضح

 .ذات داللة إحصائية في درجات التشاؤم لدى أفراد عينة الدراسة تعزى الختالف أعمارهن

 : الفروق باختالف الترتيب في األسرة-٢-٣-٤
    )١٨ (   رقم جدول

 لداللة الفروق في) ف( التباين األحادي تحليل اختبار

  التشاؤم لدى أفراد عينة الدراسة باختالف الترتيب في األسرةدرجات

  التباينمصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

  فقيمة
 مستوى
 الداللة

 التعليق

 ٠٫٦٥ ٥ ٣٫٢٦  المجموعاتبين

 ٠٫٤٤ ١٩٧ ٨٥٫٩٨  المجموعاتداخل

 غير دالة ٠٫١٩٣ ١٫٥٠

 
غير دالة، مما يشير إلى عدم وجـود فـروق          ) ف(أن قيمة     ) ١٨(   من الجدول رقم     يتضح

 درجات التشاؤم لدى أفراد عينـة الدراسـة تعـزى الخـتالف تـرتيبهن           يذات داللة إحصائية ف   
 .في األسرة



 

 
١٢٦

  والتشاؤم لدى عينة من طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنالتفاؤل
  ضوء بعض المتغيراتفي
  محمد العمرينادية. د- سالم الكريديس ريم. د

 : الفروق باختالف المستوى الدراسي-٣-٣-٤
    )١٩ (   رقم جدول

 لداللة الفروق في) ف( التباين األحادي لتحلي اختبار
  التشاؤم لدى أفراد عينة الدراسة باختالف المستوى الدراسيدرجات

  التباينمصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

  فقيمة
 مستوى
 الداللة

 التعليق

 ٠٫٢٢ ٧ ١٫٥٤  المجموعاتبين

 ٠٫٤٥ ١٩٥ ٨٧٫٧٠  المجموعاتداخل

 غير دالة ٠٫٨٤٢ ٠٫٤٩

غير دالة، مما يشير إلـى عـدم وجـود فـروق            ) ف(أن قيمة    ) ١٩(   من الجدول رقم     يتضح

ــزى الخـــتالف           ــة الدراســـة تعـ ــراد عينـ ــشاؤم لـــدى أفـ ــات التـ ــصائية فـــي درجـ ــة إحـ ذات داللـ

 .مستوياتهن الدراسية

 :جتماعية الفروق باختالف الحالة اال-٤-٣-٤
    )٢٠ (   رقم جدول

  الفروق في درجات التشاؤملداللة) ت (اختبار

 جتماعية أفراد عينة الدراسة باختالف الحالة االلدى

 العدد جتماعية االالحالة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

  تقيمة
 مستوى
 الداللة

 التعليق

 ٠٫٩٢ ٠٫٧٥ ٢٤ متزوجة

 ٠٫٦٢ ٠٫٦١ ١٧٩ )غير متزوجة (عزباء

 غير دالة ٠٫٤٥٤ ٠٫٧٦

غير دالة، مما يشير إلى عـدم وجـود فـروق    ) ت(أن قيمة   ) ٢٠(  قم  من الجدول ر   يتضح
ذات داللة إحصائية في درجات التشاؤم لدى أفـراد عينـة الدراسـة تعـزى الخـتالف حـالتهن                 

 إذ توصــلت إلــى أن ؛)م٢٠١٢محيــسن،(وتختلــف نتيجــة هــذا الفــرض مــع دراســة. جتماعيــةاال
 . من غير المتزوجينشاؤماًالمتزوجين أقل ت
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 : باختالف نوع السكنوق الفر-٥-٣-٤
    )٢١ (   رقم جدول

  الفروق في درجات التشاؤمداللةل) ت (اختبار

  أفراد عينة الدراسة باختالف نوع السكنلدى

 العدد  السكننوع
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

  تقيمة
 مستوى

 اللةالد
 التعليق

 ٠٫٦٩ ٠٫٥٠ ٢٨ مستقل

 ٠٫٦٦ ٠٫٦٤ ١٧٥  مع األهلركمشت

 غير دالة ٠٫٢٨٨ ١٫٠٧

غير دالة، مما يشير إلـى عـدم وجـود فـروق            ) ت(أن قيمة     ) ٢١(   من الجدول رقم     يتضح

ذات داللــة إحــصائية فــي درجــات التــشاؤم لــدى أفــراد عينــة الدراســة تعــزى الخــتالف نــوع       

، )م٢٠٠٢اليحفـــــــــوفي،(وتتفـــــــــق نتيجـــــــــة هـــــــــذا الفـــــــــرض مـــــــــع دراســـــــــة . ســـــــــكنهن

 .)م٢٠١٢محيسن،(ودراسة

 : الفروق باختالف الدخل الشهري لألسرة-٦-٣-٤
    )٢٢ (   رقم جدول

 لداللة الفروق في) ف( التباين األحادي تحليل اختبار

  التشاؤم لدى أفراد عينة الدراسة باختالف الدخل الشهري لألسرةدرجات

  التباينمصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

  فقيمة
 مستوى
 الداللة

 التعليق

 ٠٫٧٣ ٤ ٢٫٩٤  المجموعاتبين

 ٠٫٤٤ ١٩٨ ٨٦٫٣٠  المجموعاتداخل

 غير دالة ٠٫١٥٥ ١٫٦٩

غير دالة، مما يشير إلى عدم وجـود فـروق          ) ف(أن قيمة     ) ٢٢(   من الجدول رقم     يتضح
ذات داللة إحصائية فـي درجـات التـشاؤم لـدى أفـراد عينـة الدراسـة تعـزى الخـتالف الـدخل                   

 .هنالشهري ألسر



 

 
١٢٨

  والتشاؤم لدى عينة من طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنالتفاؤل
  ضوء بعض المتغيراتفي
  محمد العمرينادية. د- سالم الكريديس ريم. د

 الحالــة ،و المــستوى التعليمــي  ،و الترتيــب فــي األســرة   ،و أن العمــر ين للبــاحثتويبــدو
 مـن تأثرهـا بعديـد مـن         مالـدخل الـشهري لألسـرة علـى الـرغ         ،و نـوع الـسكن      ،وجتماعيةاال

 . والمقاييس المستخدمةة ليس من بينها التشاؤم تبعاً للعيننهفإ،العوامل
 : الفروق باختالف التقدير-٧-٣-٤

    )٢٣ (   رقم لجدو
 لداللة الفروق في) ف( التباين األحادي تحليل اختبار
  التشاؤم لدى أفراد عينة الدراسة باختالف التقديردرجات

  التباينمصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

  فقيمة
 مستوى
 الداللة

 التعليق

 ١٫٨٨ ٣ ٥٫٦٥  المجموعاتبين

 ٠٫٤٢ ١٩٩ ٨٣٫٥٩  المجموعاتداخل

٠٫٠٠٥ ٤٫٤٨ 
دالة عند 

 ٠٫٠١ى مستو

، ممــا يــشير إلــى  ٠٫٠١دالــة عنــد مــستوى  ) ف(أن قيمــة   ) ٢٣(   مــن الجــدول رقــم  يتــضح

ــة الدراســة تعــزى          ــدى أفــراد عين ــة إحــصائية فــي درجــات التــشاؤم ل وجــود فــروق ذات دالل

جـدول  ( عن مصدر تلـك الفـروق   ف للكششيفيهوباستخدام اختبار   . الختالف تقديراتهن 

  ):                 ٢٤رقم  

   )٢٤(   رقم جدول

  شيفيه لتوضيح مصدر الفروق فياختبار

  التشاؤم لدى أفراد عينة الدراسة باختالف التقديردرجات

 العدد التقدير
 المتوسط
 الحسابي

  لصالحالفرق ممتاز  جداًجيد جيد مقبول

      ٠٫٧٧ ١٣ مقبول

 جيد @    ٠٫٨١ ٤٨ جيد

      ٠٫٦٣ ١٠٣ اً جدجيد

      ٠٫٣٢ ٣٩ ممتاز

  ٠٫٠٥ ىتعني وجود فروق دالة عند مستو@ 
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ــد مــستوى      ) ٢٤(   مــن الجــدول رقــم   يتــضح ــة عن ــات  ٠٫٠٥وجــود فــروق دال ــين الطالب  ب

، وذلـك لـصالح     )جيـد  (دير، وبـين الطالبـات الحاصـالت علـى تقـ          )ممتـاز (الحاصالت علـى تقـدير      

 أن الطالبــات الحاصــالت علــى تقــدير جيــد أكثــر   أي). يــدج(الطالبــات الحاصــالت علــى تقــدير  

ــاز أقـــل تـــشاؤم  ا،تـــشاؤم ــدير ممتـ ــة مـــع دراســـة  وتتفقا، والحاصـــالت علـــى تقـ  هـــذه النتيجـ

)2002،Creed & Bartrum(،        وتفـسر الباحثتـان نتيجـة هـذا الفـرض بـأن التـشاؤم يــستنفد 

وصـول إلـى النجـاح     وال،قوى صاحبه والمتشائمون عادة عندما يحاولون مواجهة الـصعوبات      

 ممـا يجعـل الطالبـة تتبـع أسـاليب           هالًنهم يفشلون، حتى لو كان الوصول إلـى النجـاح سـ           إف

 يكون  مما) السلبية-الهروب من الموقف  (غير فعالة في مواجهة الضغوط الدراسية مثل        

 . في انخفاض التحصيل الدراسي سبباً

 

@     @     @ 
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  والتشاؤم لدى عينة من طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنالتفاؤل
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 :التوصيات

م بـــاألمور المـــستقبلية المتعلقـــة بالعمـــل وتحـــسين      إرشـــاد الطالبـــات وتبـــصيره  -١

 . المستقبليةاألحداثتوقعاتهم للمستقبل، وتفعيل قدراتهم في التعامل مع 

 دور اإلرشـــاد ووحـــدة شـــؤون الطالبـــات فـــي مجتمـــع الجامعـــة مـــن خـــالل  تفعيـــل -٢

ــأثير علــى شخــصية الطالبــات فــي تنميــة روح         ــذلك مــن ت ــة، لمــا ل األنــشطة الطالبي

 .التفاؤل

 ، والمحاضــرات، دور الوحــدة اإلرشــادية بــإدارات التعلــيم فــي عمــل النــدوات تفعيــل-٣

والمناقشات التي من دورها أن تسهم في نشر وتوعية اآلباء حول األساليب التي        

 فـي تنـشئة أبنـائهم والتـي بـدورها تـساعد فـي رفـع درجـات التفـاؤل                    اتباعهايجب  

 .لديهم وخفض درجات التشاؤم

ذلـك مـن   فـي   لـدى الطالبـات لمـا    قـي دينية لتقوية الوازع الديني األخال الندوات ال  عقد -٤

 .أثر في رفع مستوى التفاؤل لدى الطالبات

 والنفـــسية التـــي يمكـــن أن تـــسهم فـــي تنميـــة  يـــة تقـــديم بعـــض األســـاليب التربو-٥

 . التفاؤل وتحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالبات والحد من التشاؤم

رشادية من أجل تنمية مشاعر التفاؤل وخفض مستوى التشاؤم          البرامج اإل  وضع -٦

 .لدى الطالبات في المستويات التعليمية المختلفة

 : المقترحةاألبحاث
 التوافـق  ، الـديني االلتزام:  منكل بما والتشاؤم وعالقته  التفاؤل دراسة عن    إجراء -١

 .النفسي

العـدواني لـدى طالبـات       والتـشاؤم وعالقتهمـا بالـسلوك        التفاؤل إجراء دراسة عن     -٢

 .الجامعة

 . وعالقتها بالتفاؤل والتشاؤم، المعاملة الوالديةأساليب دراسة عن إجراء -٣

 . والتحصيل الدراسي، والتشاؤم وعالقتهما بالتأخرالتفاؤل إجراء دراسة عن -٤
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 . مقارنة بين التفاؤل والتشاؤم بين الذكور واإلناثدراسة دراسة عن إجراء -٥

مـوظفين،  (اسة عن التفاؤل والتشاؤم علـى شـرائح أخـرى مـن المجتمـع        إجراء در  -٦

 ).مسنين، أطفال

وضع برنامج عالجي سلوكي معرفي لرفع مستوى التفاؤل وخفض التـشاؤم لـدى             -٧

 .طالبات الجامعة

 
@     @     @ 
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 :المراجع
مطبعــة ، )٣(مقدمــة فــي تــصميم البحــث التربــوي، ط  ): م٢٠٠٣( إحــسان و األســتاذ، محمــود األغــا، -١

 .الرنتيسي للطباعة والنشر، فلسطين، غزة

 جامعـــة، )١(طالتفـــاؤل والتـــشاؤم، المفهـــوم والقيـــاس والمتعلقـــات،     ): م١٩٩٨( بـــدراألنـــصاري، -٢

 . الكويت، مجلس النشر العلمي الكويت

 .دار الكتاب الحديث) ١(المرجع في مقاييس الشخصية، ط):م٢٠٠٢( بدر محمداألنصاري، -٣

 ، دراسـات  الكويـت  عينة من الطلبة والطالبات في    لدى التفاؤل غير الواقعي     ):٢٠٠١( ،بدر   األنصاري -٤

 ).٢(عدد ) ١( نفسية ، مجلد 

قيــاس التفــاؤل والتــشاؤم لــدى طلبــة الجامعــة ،دراســة      ). ٢٠٠٨(  ، بــدر و كــاظم ، علــي  األنــصاري -٥

) ٩( المجلـد   . ( ة ،  بين الطلبة الكويتيين والعمانيين ، مجلة العلوم التربوية والنفـسي          ارنةثقافية مق 

 )٤( العدد 

 .دار غريب للطباعة: الشخصية القوية، القاهرة): م١٩٧٣( ميخائيل أسعد،يوسف -٦

 .التفاؤل والتشاؤم، القاهرة، النهضة): م١٩٨٦( ميخائيلأسعد،يوسف -٧

التفاؤل والتشاؤم وبعض المتغيرات النفسية لدى عينـة  ): م٢٠٠١( أحمد محمد السيد  إسماعيل، -٨

ــة، جامعـــة الكويـــت، العـــدد  مـــن طـــالب جامعـــة  ــرى، المجلـــة التربويـ ، ص )١٥(، المجلـــد)٦٠( أم القـ

 ).٨١-٥١(ص

 .التفاؤل والتشاؤم، مصر، دار المعارف): م١٩٨٦( يوسفبدوي،نجيب -٩

ــدى عينــة مــن طالبــات        ): ٢٠٠٥(  ، نــسيمه بخــاري -١٠ التفــاؤل والتــشاؤم وأســاليب العجــز المــتعلم ل

جــستير غيــر منــشورة ، كليــة التربيــة قــسم علــم   جامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة ، رســالة ما 

 .النفس، جامعة أم القرى بمكة المكرمة 

التفاؤل والتشاؤم لـدى طلبـة جامعـة ذمـار ، مجلـة جامعـة ذمـار                  ). ٢٠٠٥(  ، عبده فرحان     الحميري -١١

 .للدراسات والبحوث ، العدد الثاني ، اليمن جامعة ذمار 

 .غريان، ليبيا: ، الدار العربية، المكتبة الجامعية)١(الصحة النفسية، ط): م٢٠٠١( أديبالخالدي، -١٢
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ــة عبـــداهللا الـــسليم، -١٣ ــاؤل والتـــشاؤم وعالقته ): م٢٠٠٦( هيلـ ــاالتفـ ــرى  مـ  بالعوامـــل الخمـــسة الكبـ

للشخصية لـدى عينـة مـن طالبـات جامعـة الملـك سـعود، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة، كليـة                         

 .التربية، جامعة الملك سعود

 .م، علم النفس العام، بغداد، الدار الوطنية١٩٩٠( أميمة يحي حسين ياسين وعلي خان،طه، -١٤

ــدالخالق، -١٥ ــة دراســات      ):م١٩٩٨( أحمــدعب ــة، مجل التفــاؤل والتــشاؤم وقلــق المــوت، دراســة عاملي

 ).  ٣(د، العد)٨(نفسية، المجلد

التفــاؤل والتــشاؤم عــرض لدراســات عربيــة، مجلــة علــم الــنفس،        ): م٢٠٠٠( أحمــدعبــدالخالق، -١٦

 . ئة المصرية العامة للكتابالهي): ٥٦(العدد

الـــشعور بالـــسعادة وعالقتـــه بـــبعض ســـمات الشخـــصية دراســـة ): م٢٠٠١( فـــريح عويـــدالعنـــزي، -١٧

 ).٣٦٧-٣٤٠(، ص ص)٣(ارتباطية مقارنة بين الذكور واإلناث، مجلة دراسات نفسية، ع

 .نظريات الشخصية، القاهرة، دار قباء): م١٩٩٨( محمد السيدعبدالرحمن، -١٨

التفـاؤل والتـشاؤم وعالقتهمـا بـاألعراض الـسيكوباثولوجية لـدى             ): ٢٠٠٤( سيد   ، وهمان الـ    فراج -١٩

 ).٢( ، الجزء  )١٢٦(  التربية، مجلة جامعة األزهر، العدد يةطالب كل(

التفــاؤل والتــشاؤم فــي الحــديث النبــوي دراســة موضــوعية، مجلــة    ): م٢٠٠٣( محمــدالقــضاة،أمين -٢٠

 ).١٣٢-٥٨( ص، ص)٥٨(الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد

. التنبـــؤ بالتفـــاؤل والتـــشاؤم فـــي ضـــوء بعـــض المتغيـــرات النفـــسية    ): ٢٠٠٧(  ، عـــادل المنـــشاوي -٢١

 ).٧٤( والديموغرافية لدى عينة من طالب كلية التربية ، التربية المعاصرة ، عدد 

التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة جامعة األقـصى بغـزة فـي ضـوء بعـض      ): ٢٠١٢( عون عوض  محيسن، -٢٢

 ).٢( التربوية والنفسية ، عدد ت، مجلة الجامعة االسالمية للدراساالمتغيرات

أنمــاط الــتعلم والتفكيــر وعالقتهمــا بالتفــاؤل   ): م٢٠٠١( عــامرمحمــد صــالح أحمــد و أحمــد،  مــراد، -٢٣

، )١١( مجلـــد،والتـــشاؤم لطلبـــة التخصـــصات التكنولوجيـــة، المجلـــة المـــصرية للدراســـات النفـــسية 

 .)٤١-١١( صص، )١٤(الجزء، )٢٢(عدد
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 جتماعيـــــةالتفـــــاؤل والتـــــشاؤم وعالقتـــــه بـــــبعض المتغيـــــرات اال   ): ٢٠٠٢(  ، نجـــــوى اليحفـــــوفي -٢٤

الديموجغرافية لدى طالب الجامعة، مجلة علم النفس، الهيئة المصرية العامة للكتـاب، القـاهرة،    

 ).٦٢(العدد 

ــاؤل والتـــشاؤم، دراســـة ثقافيـــة مقارنـــة بـــ  ): م٢٠٠٥( نجـــوى و األنـــصاري، بـــدر اليحفـــوفي، -٢٥ ين التفـ

 ).٢(، عدد)٣٢( مجلدجتماعية،اللبنانيين والكويتيين، مجلة العلوم اال
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 االستمارة

 : ............................................................................... أختي الكريمة
 : عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم
 البحث العلمي، نرجـو  أغراض في إال لن تستخدم  لدراسة علميةاستمارة يديك  بين

 ....التكرم باإلجابة عنها بكل صراحة ودقة، شاكرين تعاونك لخدمة البحث العلمي
 البيانات العامة  :أوالً

 : العمر
ــنة١٩-١٥(   )  ــنة٢٤-٢٠.     (   )ســـ ــنة٢٩-٢٥.       (   ) ســـ ــنة٣٤-٣٠.       (   )  ســـ .       (    ســـ

 .سنة  فأكثر٥٥.  (   ) سنة٥٤-٥٠.   (   ) سنة٤٩-٤٥.    (   ) سنة٤٤-٤٠ ).   (  سنة٣٩-٣٥)
  .         باألسرةالترتيب

.  (   )  ولـــد بـــين ذكـــور.   (   ) إنـــاثولـــد بـــين .  (   ) األصـــغر .   (   ) األوســـط.   (   ) األكبـــر(   ) 
 .وحيد.    (   ) مختلط

 : التخصص
 : الدراسيالمستوى

.     الــسابع.    (  )الــسادس.     (  )الخــامس.  (  )الرابــع.    (  )الثالــث.     (  )الثــاني(  ).    األول(  )
 .الثامن(  )

  :جتماعية االالحالة
 .ةمطلق.     (  )ةأرمل).     (  )غير متزوجة(عزباء.    (   )ةمتزوج(   ) 

  :السكن
 .   مع األصدقاء.        (   ) مشترك مع األهل.       (   ) مستقل(   ) 

 
 :لألسرة الشهري الدخل

 .ريال )  ١٠٠٠٠ -٦٠٠٠(من .                           (     ) ريال ) ٥٠٠٠(أقل من (     ) 
 .ريال )  ٢٠٠٠٠ -١٦٠٠٠(من (     ) ريال              )  ١٥٠٠٠ -١١٠٠٠(من (     ) 

 .ريال فأكثر)  ٢٠٠٠٠( من                                          (    ) 
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  :ثانياً

 : الطالبةعزيزتي

 :المطلوب هو.  يلي عدد من العباراتفيما 

وذلك بوضع . ة كل عبارة، ثم أن تحددي إلى أي درجة تنطبق عليك هذه العبارقراءة

 تـذكري أنـه ال توجـد إجابـة          ، ترك أي واحدة   وعدم األرقام التالية لها،     ندائرة حول رقم م   

 . به فعالًتة، فاإلجابة الصحيحة هي التي تعبر عما قمصحيحة أو خاطئ

 لذا أرجو عدم كتابة ، العلمي فقطالبحث هو ستبيان أن الغرض من هذا االكما 

 . اسمك

 . جزيل الشكر والتقدير على تعاونك وحسن تجاوبكتقبلي

 ينطبق ال العبارات م
 أبداً

 ينطبق
 قليالً

بق
نط
ي

ياناً
أح

 
 

بق
نط
ي

يراً
كث

 
 

بق
نط
ي

ئماً
 دا

 

      . بأني محظوظة في الحياةأشعر ١
      . أحب الحياةأنا ٢
      . عام أرى أن مستقبلي مشرقبشكل ٣
      . بدأت في عمل توقعت النجاح فيهكلما ٤

 بأن الظروف التي تواجهني في تحسن دائم أشعر ٥
      .ومستمر

      . في الحياة أن بعد العسر يسراًقناعتي ٦
      .لمستقبلتحسن أموري في ا أستشعر ٧
      . األفضل في أموري كلهاأتوقع ٨
      . أن أمامي فرص كثيرة للنجاح والتقدمأشعر ٩
      . حقيقة أن الحياة تبتسم ليأستشعر ١٠
      . أن ما هو قادم أفضل مما أتوقعأشعر ١١
      . أترقب حدوث أمر ما يسرنيعادة ١٢
      .رار أستطيع تحقيق كل أهدافي واإلصباإلرادة ١٣

في الحياة أكثر من )الطيبين( أن الناس األخيارأرى ١٤
      .األشرار

      .لعله خير:  لم يتحقق ما أريد أقول لنفسيإذا ١٥
      ).لها قيمة( للحياة على أنها هادفةأنظر ١٦
      .وجود له في حياتي  الاليأس ١٧
      . أجمل والمستقبل أفضل جميل والحاضرالماضي ١٨
      . يحدث فعالً أفضل من توقعاتيما ١٩



 

 
 عيةاإلنسانية واالجتمامجلة العلوم   ١٣٩

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

 ينطبق ال العبارات م
 أبداً

 ينطبق
 قليالً

بق
نط
ي

ياناً
أح

 
 

بق
نط
ي

يراً
كث

 
 

بق
نط
ي

ئماً
 دا

 

      . يوماً بعد يوماتي آمالي وطموحتتزايد ٢٠
      . إلى المستقبل بأمل وطموحأتطلع ٢١
      . ثقة كبيرة في نجاحي في المستقبلعندي ٢٢
      . في كل ما يبعث في نفسي السعادة واألملأفكر ٢٣
      . لي مفاجآت مفرحةئ أن القدر يخبشعرأ ٢٤
      . نتائج جيدة فيما يواجهني من مواقفأتوقع ٢٥

 السابقة تؤكد أن في الحياة كثيراً من تجاربي ٢٦
      .الجوانب الجيدة

      . عامة تبدو لي الحياة جميلةبصفة ٢٧
      . فعالً أن أحالمي سوف تتحققأعتقد ٢٨
      . كانت الظروفمهما ورضا بسعادة  الحياةأتقبل ٢٩
      . الخير عند لقاء الوجوه النظرة الضاحكةأستبشر ٣٠
      . حياتي الكثير مما يستحق أن أعيش من أجلهفي ٣١
      . السابقة تؤكد لي أن بعد كل ضيق فرجاتجاربي ٣٢

 

  فضلك تأكدي أنكي أجبتي على جميع الفقراتمن

 



 

 
١٤٠

  والتشاؤم لدى عينة من طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنالتفاؤل
  ضوء بعض المتغيراتفي
  محمد العمرينادية. د- سالم الكريديس ريم. د

 : الطالبةعزيزتي
 :المطلوب هو.  يلي عدد من العباراتفيما 

وذلك بوضع .  كل عبارة، ثم أن تحددي إلى أي درجة تنطبق عليك هذه العبارةقراءة

 تـذكري أنـه ال توجـد إجابـة       ، تـرك أي واحـدة     وعـدم دائرة حول رقم م األرقام التالية لهـا،         

 .صحيحة أو خاطئة، فاإلجابة الصحيحة هي التي تعبر عما قمت به فعالً

 لذا أرجو عدم كتابة ، العلمي فقطالبحث هو ستبيان من هذا االض أن الغركما 

 . اسمك

 . جزيل الشكر والتقدير على تعاونك وحسن تجاوبكتقبلي

 ينطبق ال العبارات م
 أبداً

بق
نط
ي

يالً
 قل

 

بق
نط
ي

ياناً
أح

 
 

بق
نط
ي

يراً
كث

 
 

بق
نط
ي

ئماً
 دا

 

      .عندما أضحك كثيراً أشعر أنه سيحدث لي مكروه ١
      .المنحوس منحوس مهما بذل من جهد ٢
      .كل ما حولي سيء وال يدعو لألمل ٣
      . لن تصفو مطلقاًياةالح ٤
      .أشعر أن العالم مقبل على كوارث ٥
      .أشعر أن األمس أفضل من الغد ٦

أشعر أن المشكالت كثيرة وكأنني أحملها فوق  ٧
      .رأسي

      .رار سوف يفسدون حياتناأرى أن األش ٨
      .أشعر أن ما هو قادم أسوأ مما أتوقع ٩
      .ءأتوقع السي ١٠
      .لدي إحساس أن األمور لن تتحسن أبداً ١١
      .مكتوب عليّ الشقاء ١٢

أقول لنفسي لماذا أحلم وأتمنى والمستقبل أمامي  ١٣
      .مظلم ومخيف

      .ي أسوأ من توقعاتيما يحدث في واقع حيات ١٤
      .أشعر بأنني أتعس مخلوقة على وجه األرض ١٥
      .أتوقع أن العالم سينتهي بكارثة كبيرة ١٦
      .الحياة تخلو من األصدقاء الحقيقيين ١٧
      .أرى أن الشر يحيط بي من كل مكان ١٨
      . من مشكالتيواجهنيأشعر باليأس في حل ما  ١٩

 أن هناك أمور كثيرة في حياتي أتشاءم شعرأ ٢٠
      .منها



 

 
 عيةاإلنسانية واالجتمامجلة العلوم   ١٤١

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

 ينطبق ال العبارات م
 أبداً

بق
نط
ي

يالً
 قل

 

بق
نط
ي

ياناً
أح

 
 

بق
نط
ي

يراً
كث

 
 

بق
نط
ي

ئماً
 دا

 

      .أستشعر قلة الخير في الحياة ٢١
      .أعتقد حقيقة بأن حظي قليل ٢٢

أتوقع أن األحداث السارة البد أن يأتي بعدها  ٢٣
      .أحداث سيئة

أتوقع الفشل في كل عمل أقوم به مهما بذلت من  ٢٤
      .جهد

      .يوماً بعد يوم) تنقص(اءلآمالي تتض ٢٥
      .توقعاتي غير السارة تصدق ٢٦

كل شيء في الحياة زائف حتى الحب والسعادة  ٢٧
      .والنجاح

عندما أتلقى أنباء سارة ينتابني الشعور بالخوف من  ٢٨
      ).التي بعدها(األحداث التي تليها

 من األفضل لي توقع الفشل حتى ال أصاب بخيبة ٢٩
      .أمل فيما بعد

      .كل شيء ضدي ٣٠
      .الحياةأنا يائسة من هذه  ٣١

      . منيركل ما أحصل على شيء تأخذه األقدا ٣٢

      . يستجد في مواقف الحياةماأخاف مواجهة  ٣٣

 

  فضلك تأكدي أنكي أجبتي على جميع الفقراتمن
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Optimism and Pessimism Among a Sample of FemaleStudents at Princess 

Nourah Bint Abdulrahman University in Light of Some Variables 

Dr. Reem Saalim Al-Kuraidees  

Dr. Naadyah Muhammad Al-Umari 

Department of Psychology 

Faculty of Education Princess Nourah Bint Abdulrahman University 

Abstract: 

This study is aimed at identifying the popular average rate of optimism and 

pessimism among students of Princess Noura Bint Abdurrahman University, and 

detects the differences in optimism and pessimism among students based on age, 

order within family, level of study, marital status, accommodation (independent 

– sharing accommodation, monthly income, and the difference in grades.  

The findings concluded that there is an inverse relationship which indicated 

that whenever the degrees of optimism increased among university students, the 

degrees of pessimism decreased. The absence of significant differences in the 

degrees of optimism and pessimism among the study sample is attributed to the 

difference in age or order within the family, or the difference in the marital 

status, or to the difference in the type of accommodation.   

In addition, the presence of statistically significant differences in the degree 

of optimism among the study sample individuals is attributed to difference in the 

level of study,or to the monthly income. While there are significant differences 

in the degree of optimism, according to the monthly income in favor of the 

respondents who entered their families (20,000 riyals and more), and the 

different academic level for the benefit of the eighth level, and the difference in 

their grades for the benefit of the students that get the grade of (excellent). 

However, the presence of statistically significant differences in the degree of 

pessimism is attributed to the difference in their grades for the benefit of the 

students that got a (Good) grade.  



 

 
 
 
 

 فع توظيم اإلعالميين لواقتقيي
 ومستقبلهم الوظيفي.. خريجي اإلعالم 

 دراسة كيفية على عينة من األكاديميين
 والمسؤولين والمهنيين اإلعالميين في مدينة الرياض

 
 
 
 
 
 
 

 محمد بن علي بن محمد السوّيِد. د 
 كلية اإلعالم واالتصال
 د اإلسالميةجامعة اإلمام محمد بن سعو

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 ومستقبلهم الوظيفي ..خريجي اإلعالم  ع توظيــفتقييم اإلعالميين لواق 

والمسؤولين والمهنيين اإلعالميين في  دراسة كيفية على عينة من األكاديميين
 مدينة الرياض

 محمد بن علي بن محمد السويِّد. د 
 كلية اإلعالم واالتصال

 ة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامع
 

 :ملخص الدراسة
التشخيص العميق لواقع توظيف الخـريجين اإلعالميـين وعوائقـه،          ) الكيفية(استهدفت هذه الدراسة    

شخـصية إعالميـة متنوعـة،      ) ٣٢(واستشراف مستقبله، وتقديم الحلول المقترحة بشأنه، وقد شـارك فيهـا            
 .ن، مثلوا مختلف الجهات اإلعالمية الحكومية والخاصةمن األكاديميين والمسؤولين والمهنيي

 :وقد تحددت اهتمامات الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت الرئيسية التالية
 ما واقع توظيف خريجي كليات وأقسام اإلعالم؟ -١
 ما أسباب ندرة حصول الخريج على وظيفة إعالمية تناسب مؤهله المتخصص؟ -٢
 قسام اإلعالم في المؤسسات اإلعالمية؟ما مستقبل توظيف خريجي كليات وأ -٣
 ما أهم المقترحات لتسهيل التحاق الخريج اإلعالمي بوظيفة إعالمية؟ -٤

 باعتبــار قــضية توظيــف   – علــى اخــتالف مــواقعهم   –وقــد خلــصت الدراســة إلــى إقــرار كافــة أطــراف الدراســة      
 .ة حقيقية البد من اتخاذ إجراءات عملية وواقعية لمواجهتها والحد منهاالخريجين اإلعالميين مشكل

وقـــد أشـــارت النتـــائج إلـــى نـــدرة فـــرص التوظيـــف الحكـــومي ووجـــود عوائـــق تحـــد مـــن التحـــاقهم فـــي    
مؤســسات القطـــاع الخــاص، وقـــدم المــشاركون مجموعـــة أســـباب لتوجــه الخـــريجين إلــى الوظـــائف غيـــر      

حـو مـستقبل توظيـف هـذه الـشريحة الجامعيـة بـين التفـاؤل والتـشاؤم،                  اإلعالمية، فيمـا توزعـت نظـراتهم ن       
فالمتفائلون بمستقبله يستندون إلى توجه الجامعات نحو إكساب طالبها للمهـارات و االتجـاه نحـو تـوطين                  
الكثير من الوظائف اإلعالمية في مؤسسات القطـاع الخـاص و فـتح آفـاق توظيفيـة جديـدة للخـريجين، فيمـا                  

لمتـــشائمة لـــدى المـــشاركين ببقـــاء الوضـــع الـــراهن كمـــا هـــو عليـــه، بقلـــة الوظـــائف و كثـــرة     تنتهـــي الـــرؤى ا
 . واستمرار عمل معظم األقسام األكاديمية بعيدا عن واقع احتياجات السوق اإلعالمية،الخريجين

وقد ختمت الدراسة مناقشة محاورها ببعض المقترحات التي رأى أفراد العينة أن مـن شـأنها تـسهيل        
واعتبرهـا الباحـث بمثابـة توصـيات للدراسـة شـملت مقترحـات            ،الخريج اإلعالمي بالوظيفة اإلعالميـة      التحاق  

توظيفية على المستوى الحكومي، وأخرى على مستوى المؤسسات اإلعالمية ومؤسسات القطاع الخاص،   
 ..وأخيراً مقترحات خاصة بكليات وأقسام اإلعالم



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٤٩

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

 :مدخل إلى موضوع الدراسة
يبدأ الطالـب الجـامعي التفكيـر فـي مـستقبله الـوظيفي مـع خطواتـه األولـى فـي دراسـة                    

فـإذا بـه بعـد      .. تخصصه العلمي، وربما تأخذه آماله وطموحاته إلى تصورات ال يسعها الواقع            

عدم حاجـة سـوق العمـل إلـى تخصـصه، وضـعف             : التخرج يصطدم بعدة حقائق مرة، منها     

مهاراته الجتياز حاجز توافق المؤهل مع الوظيفة، ووجود مجـامالت فـي اختيـارات              كفاية  

تعيينــه فــي غيــر تخصــصه وبمرتــب ال يلبــي الحــد األدنــى مــن متطلبــات          : التوظيــف، وأخيــراً 

 .)١(حياته

يلخــص االســتهالل الــسابق حــال كثيــر مــن تخصــصات العلــوم اإلنــسانية، ومــن بينهــا  

عامــاً علــى تخــريج أولــى الــدفعات اإلعالميــة فــي الجامعــات ) ٤٠(اإلعــالم، فبعــد مــضي قرابــة 

ــي     .. الـــسعودية  ــيم اإلعـــالم فـ ــين مـــن مـــشكالت تعلـ ــريجين اإلعالميـ ــبح توظيـــف الخـ أصـ

المرحلة الجامعية، فالفرص الوظيفية الحكومية المتاحة لهم في تناقص، كما أن عوائـق             

ه ال تتناسـب    توظيفهم فـي مؤسـسات القطـاع الخـاص متعـددة، ومتطلبـات وظـائف سـوق                

 .)٢(مع شهادات الخريجين وتأهيلهم األكاديمي

 %١وتــشير إحــصاءات وزارة التعلــيم العــالي أن الخــريجين اإلعالميــين يمثلــون نــسبة   

، فـي حـين تـشير تلـك اإلحـصاءات      )٣(من إجمالي الخريجين الجامعيين فـي الفتـرة األخيـرة       

/ ١٤٣٢للعــام الجــامعي   أن عــدد طــالب التخصــصات اإلعالميــة فــي الجامعــات الــسعودية        

ــد بلـــغ  ١٤٣٣ ـــ، قـ ــذا الـــرقم   ) ١٦٧٧٤(هـ ــة، ويمثـــل هـ ــاً وطالبـ ــالي طـــالب  % ١٫٧طالبـ  مـــن إجمـ

                                     
/ ٨/٧م، ٢٠١٤/ ٧/٥ – ٣٠٥لعـــدد مــريم بوبــشيت، مـــشروع توظيــف الخـــريجين فــي الميـــزان، النبــأ، ا      ) ١(

 .٣٧٠٤/http://www.alnabanewscom//node :هـ، ظهر على موقع١٤٣٥

ظهــر . م٢٠١١/ ٢٠/١١فاديــة نجــاري، خريجــو وخريجــات اإلعــالم علــى خريطــة الوظــائف، المدينــة، األحــد   ) ٢(
 ..risala?٣٣٩٤٥٩/www.almdina.com/node:  على موقع

، %١٥واألعمــــال التجاريــــة .. جــــي اإلعــــالم مــــن الجامعــــات الــــسعودية نــــسبة خري%١طــــالل الــــصياح،  ) ٣(
 :ظهر على موقع . م٢٠١٣ أغسطس ٢٠ -هـ ١٤٣٤ شوال ١٣، الثالثاء ٧٢٥٣االقتصادية، العدد 

 www.aleqt.com/٢٠/٣/٠٨/٢٠/article-٧٧٥٩٥.htm/. 
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ــاً ) ١٣٦٠(الجامعـــات الحكوميـــة، فـــي حـــين وصـــل عـــدد الخـــريجين اإلعالميـــين إلـــى     خريجـ

، وحيـث طـرأ فـي الـسنوات األخيـرة زيـادة ملحوظـة فـي أعـداد كليـات وأقـسام                    )١(وخريجة

فـإن مـا سـينجم عنـه زيـادة فـي كـم الطـالب         .. ل فـي الجامعـات الـسعودية      اإلعالم واالتصا 

الدارســين، وهــذا يعنــي أننــا ســنواجه أعــداداً مــضاعفة مــن خريجــي وخريجــات اإلعــالم فــي 

، ليـــضيفوا مزيـــداً مـــن العـــبء علـــى الواقـــع الـــوظيفي وفرصـــة   )٢(الـــسنوات القليلـــة القادمـــة

طالمــا بقيــت دون معالجــات .. الــسطحالــشحيحة، وليــدفعوا بالمــشكلة إلــى التــضخم علــى 

 . تحد من تفاقمها– على األقل –تحلها أو 

ومن المؤكد ارتباط حلول إشكالية توظيف خريجي اإلعـالم بـأطراف متعـددة، فهـي               

قــضية متــشعبة، تتعلــق بالتنظيمــات الجامعيــة، واإلمكانــات التدريبيــة، والبــرامج التعاونيــة،  

لـي المؤسـسات اإلعالميـة فـي إعـداد البـرامج            ورصد متطلبـات سـوق العمـل، وإشـراك ممث         

التعليمية والتدريبية، وسن قوانين تحمي الخريج من مزاحمة العامـل األجنبـي أو سـيطرته               

.. على وظائف المجال، وفتح قنوات توظيف حكومية تناسب حـاملي المؤهـل المتخـصص             

بعـة مـن تنـوع فئـات      قيمة علمية وعملية نا – بإذن اهللا    –وهو ما يجعل لنتائج هذه الدراسة       

 .عينتها المشاركة، برؤاها العامة ونظراتها العميقة وأطروحاتها التكاملية

 :أهمية الدراسة
 :يلخص الباحث أهم مواطن أهمية دراسة الظاهرة في النقاط التالية

 هناك مشكالت حقيقية تواجه اسـتيعاب خريجـي اإلعـالم فـي الجهـاز الحكـومي                 -

 التخصــصية التــي تناســب شــهاداتهم للتعيــين فــي الــسلم  قلــة مــسميات الوظــائف: أبرزهــا

الـــوظيفي، ونــــدرة الــــشاغر فيهــــا، وعــــدم إحــــداث المزيــــد منهــــا فــــي ميزانيــــات الجهــــات  

                                     
 الطلبــة فــي الجامعــات   مركــز إحــصاءات التعلــيم العــالي، وزارة التعلــيم العــالي، خالصــة إحــصائية عــن      ) ١(

 :م، ظهر على موقع٢٠١٢ – ٢٠١١هـ، ١٤٣٣ – ١٤٣٢الحكومية حسب مجال الدراسة للعام 
 http://www.mohe.٩٥٧.sa/ar/ministry/deputy-ministry-٢٥rplanning-and-

information-affairs/HESC/Ehsaat/Docs٣-١-١٤٣٣-٦١٤٣٣htm/. 

 .فادية نجاري، مرجع سابق ) ٢(
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ــواجههم فــي نطــاق التوظيــف        .. الحكوميــة ــالي هنــاك أفــق تــوظيفي شــبه مــسدود ي وبالت

 .الحكومي

مـــي،  يعتمـــد التوظيـــف فـــي مؤســـسات القطـــاع الخـــاص علـــى جـــودة الخـــريج اإلعال -

ــة         ــة متطلباتهــا المهني ــه للمهــارات الالزمــة لطبيعــة وظــائف القطــاع، وتلبي ومــستوى إجادت

وهـو مـا ال يمكـن الجـزم بانطباقـه علـى غالبيـة خريجـي         .. والذهنية والتركيز على اإلنتاجيـة      

 .التخصص، أو أنه تم إعدادهم لمثل تلك الوظائف والتعامل مع بيئاتها العملية

ــرة الزمن - ــين أطــراف العالقــة مــع         أفــرزت الفت ــة ب ــة اتهامــات متبادل ــسابقة جمل ــة ال ي

التنــصل مــن  : عنوانهــا.. الخــريجين اإلعالميــين، مــن جهــات أكاديميــة ومهنيــة وتوظيفيــة    

مسؤولية توظيفهم وإلقائها على الطرف اآلخر، دون اتخاذ خطوات جادة لتقليـل الفجـوة              

لهم الوظائف بعد تخرجهم، وقد ويحقق ، بين األطراف فيما ينفع الطالب أثناء دراستهم  

 أن تمترس تلك األطراف خلف مواقفها لـم يغيـر واقعـاً أو يفـتح أفقـاً                  – مع السنين    –تبين  

 ..أو يسهم في حل

 أدى الواقـــع المحـــيط بـــالخريج اإلعالمـــي بتراكماتـــه مـــن ضـــعف تأهيـــل وتنـــسيق         -

الخــريج إلــى بحثــه عــن أي وظيفــة متاحــة خــارج نطــاق التخــصص، فأصــبح عمــل  .. وتوظيــف

اإلعالمي في وظيفة غير إعالميـة حالـة أمـر واقـع يواجههـا بعـد تخرجـه وعليـه أن يتكيـف                       

ــر مــن عالمــات االســتفهام عــن دور الجهــات          ــر الكثي معهــا ويتحمــل تبعاتهــا، وهــو مــا يثي

المعنيــة فــي الحــد مــن هــذه اإلشــكالية التــي تتــضخم عامــاً بعــد آخــر دون تحــرك فاعــل أو     

 .ملموس

 :الدراسات السابقة
ســبق للباحــث أن قــام بمجهــود مــسحي واســع عــن دراســات حــول عنــوان دراســته     

عوامل اتجاه بعض خريجي أقسام اإلعالم إلى العمل فـي وظـائف غيـر إعالميـة             : السابقة

علــى المــستويين المحلــي والعربــي، ولــم يعثــر علــى دراســات ذات صــلة مباشــرة      ، )ه١٤٣٥(

ذه الدراسة كرر الباحث القيام بمسح     بموضوع توظيف الخريجين اإلعالميين ، ولغرض ه      
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إليكتروني عن الموضوع ، والبحـث فـي جديـد قـوائم دراسـات الـدوريات العلميـة اإلعالميـة                    

التي تصدرها كلية اإلعـالم بجامعـة القـاهرة خـالل العـام الجـاري وجـاءت النتيجـة مماثلـة،                     

ــضَف إلــى دراســات الموضــوع الــسا       ــداً، وباســتثناء دراســة الباحــث األخيــرة فلــم يُ بقة جدي

 :وتجنباً للتكرار سيعرض الباحث للدراسات العربية المتاحة على وجهين

 . مفصل وفيه عرض لدراسته األولى في المجال:األول

 مجمـــل وفيـــه إشـــارات لدراســـات ذات صـــلة بمخرجـــات األقـــسام اإلعالميـــة :الثـــاني

 :ليوعالقتها بمتغير عمل الخريجين، وسبق عرضها في الدراسة األولى، كما ي

عوامل اتجاه بعض خريجـي  : (أقرب الدراسات إلى الموضوع دراسة الباحث المعنونة   

، وقــد جمعــت بــين الجانــب االستكــشافي     )١ ()أقــسام اإلعــالم إلــى وظــائف غيــر إعالميــة     

والوصـــفي لدراســـة الظـــاهرة وتحـــدد هـــدفها العـــام فـــي تـــصنيف أهـــم العوامـــل واألســـباب 

بوظـائف غيـر إعالميـة، مـن واقـع تجـاربهم فـي          المؤثرة في التحاق بعـض خريجـي اإلعـالم          

البحث عن الوظائف وتعاملهم المباشـر مـع جهـات التوظيـف ومـسؤوليها فـي القطـاعين                  

 .خريجاً إعالمياً) ٢٤٧(العام والخاص، وقد بلغ مجموع العينة 

 :ومن أهم نتائج الدراسة ما يلي
مجمـوع   ب %٣٩ والقطـاع الخـاص      %٤٩يتوزع الخريجون علـى القطـاع الحكـومي          -

 %١٣ والماليـــة %٥٧، وتركـــزت مجـــاالت عملهـــم فـــي الوظـــائف اإلداريـــة      %٨٨

 .% ٧٠بمجموع 

بينـت الدراســة تــدني وعـي الخــريج بالوظــائف المتاحــة فـي ســوق العمــل الــسعودي     -

، وتقبل معظم الخريجين واقع العمل بوظائف غير       %٦٠بقطاعيه العام والخاص    

  .%٧٥إعالمية 

                                     
 بــن علــي الــسويد، عوامــل اتجــاه بعــض خريجــي أقــسام اإلعــالم إلــى العمــل فــي وظــائف غيــر          محمــد )١(

إعالمية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، عمادة البحث العلمي، برنامج تمويل المـشروعات            
 .م٢٠١٤/ هـ١٤٣٥، )٢٨(البحثية، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مشروع رقم 
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ــاً تفـــض  - ــاع الحكـــومي   أبـــدى المبحوثـــون اتجاهـ ــو وظـــائف القطـ ــاً نحـ ، %٧٥يلياً قويـ

 ورفـضوا مقولـة عـدم الرغبـة فـي      %٦٣والقبول بوظائف أجهزة اإلعـالم الرسـمية    

 . من إجمالي العينة%٧٥أي وظيفة إعالمية في أي قطاع بنسبة 

كــشف الخريجــون عــن وزن نــسبي كبيــر لمجموعــة مــن المجهــودات قــاموا بهــا      -

 :المية أهمهاسعياً للحصول على الوظيفة اإلع

 .التقديم على مكاتب التوظيف التابعة لوزارة الخدمة المدنية •

 .مراجعة إدارات شؤون الموظفين في األجهزة الحكومية •

 .متابعة إعالنات التوظيف في وسائل اإلعالم واالتصال بمصادرها •

 .التقديم على إدارات التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص •

 .اصةاالستعانة بتوصيات وشفاعات خ •

المرتــب : لتوجــه الخــريج لوظيفــة غيــر إعالميــة  ) العوامــل العامــة(جــاء فــي مقدمــة   -

، %٦٥، المــــستقبل الــــوظيفي %٦٦، نــــدرة الوظــــائف اإلعالميــــة %٧٣٫٥األفــــضل 

 .%٥٨إمكانية الحصول عليها بعد التخرج 

القبـول  : لتوجه الخـريج لوظيفـة غيـر إعالميـة        ) العوامل الشخصية (جاء في مقدمة     -

، يليــه الرغبــة فــي خــوض %٦٦ بعــد التخــرج – غيــر إعالميــة – وظيفيــة بــأول فرصــة

 .تجربة عملية غير إعالمية، ثم الطموح في وظيفة قيادية ذات بريق اجتماعي

ــة        - ــائف اإلعالميـ ــي الوظـ ــل التوظيـــف فـ ــو عوامـ ــريجين نحـ ــات الخـ ــشفت اتجاهـ كـ

 :الحكومية

 .%٨٠محدودية الجهات التي تستقطب خريجي اإلعالم  •

ــأثير االعت • ــوعية  تــ ــر الموضــ ــارات غيــ ــاطات (بــ ــار  )  محــــسوبيات–وســ فــــي اختيــ

 .%٩٠المتقدمين 

 .%٨١وجود العديد من غير المتخصصين على رأس اإلدارات اإلعالمية  •

 .%٧٥قلة الوظائف اإلعالمية الشاغرة  •



 

 
١٥٤

 ومستقبلهم الوظيفي.. تقييم اإلعالميين لواقع توظيف خريجي اإلعالم 
 "دراسة كيفية على عينة من األكاديميين والمسؤولين والمهنيين اإلعالميين في مدينة الرياض"

محمد بن علي بن محمد السويِّد. د 

ــة        - ــائف اإلعالميـ ــي الوظـ ــل التوظيـــف فـ ــو عوامـ ــريجين نحـ ــات الخـ ــشفت اتجاهـ كـ

 :الخاصة

 .%٨٧ة كالخبرة واللغة اإلنجليزية اشتراط بعض الشروط التعجيزي •

 .%٧٨إشغال الوظائف اإلعالمية المناسبة بغير السعوديين  •

 .%٧٧سيطرة الكوادر الوافدة على المناصب القيادية في مؤسسات القطاع  •

 .%٦٣غياب األمان الوظيفي عن العاملين في القطاع  •

عـالم فـي   كشفت اتجاهات الخريجين نحـو العوامـل المرتبطـة بجهـود أقـسام اإل         -

 :توظيف خريجيها

 .%٨٧تقصير أقسام اإلعالم في تعريف طالبها بآفاق سوق العمل ومتطلباته  •

 .%٨٢اعتماد الدراسات اإلعالمية في أقسام اإلعالم على الجانب النظري  •

تدني مستوى تأهيل الطالب وتدريبهم بمـا يتناسـب مـع متطلبـات التوظيـف فـي                  •

 .%٧٣سوق العمل 

 .%٧٢لتخصصات اإلعالمية في سوق العمل ضعف الطلب على بعض ا •

ــاوالت العلميــة المبكــرة ذات الــصلة بموضــوع الدراســة ورقــة عمــل بعنــوان        ومــن التن

مالءمــة تأهيــل خريجــي أقــسام اإلعــالم فــي الجامعــات الــسعودية لمتطلبــات العمــل فــي    (

 ، وانتهـت إلـى تقـديم بعـض المقترحـات تـتلخص        )١ ()هــ ١٤١٣ –القطاعين الحكومي واألهلي    

 :فيما يلي

تــصحيح المفهــوم الــسائد للتــدريس اإلعالمــي فــي الجامعــات بــأن يكــون مفهــوم      -

 .المهارة متساوياً مع مفهوم التثقيف

                                     
رثي، مالءمــة تأهيــل خريجــي أقــسام اإلعــالم فــي الجامعــات الــسعودية لمتطلبــات   ســاعد العرابــي الحــا ) ١(

الحكومي واألهلي، ندوة واقـع إدارات العالقـات العامـة فـي األجهـزة الحكوميـة،         : العمل في القطاعين  
 .١٨٩ – ١٨١هـ، ص ص١٤١٣معهد اإلدارة العامة، 
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ــثالث     - ــوره الـ ــي صـ ــي فـ ــدريب اإلعالمـ ــة للتـ ــة متكاملـ ــع خطـ ــواد  : وضـ المـــصاحب للمـ

 .الدراسية والتدريب الداخلي والتدريب في المؤسسات

 المـستفيدة مـن خريجـي أقـسام اإلعـالم      التزام المؤسـسات اإلعالميـة والجهـات       -

 .بمهمة التدريب قبل العمل.. في القطاعين 

ــار التخــصص مــن       - تــصحيح مفهــوم المؤســسات اإلعالميــة للعمــل اإلعالمــي باعتب

 .أساسيات نجاح العمل

مدى تلبية مخرجات قسم اإلعالم في جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود            (وتعد دراسة   

دراسة مسحية آلراء قيادي العمل اإلعالمي حول تأهيل        اإلسالمية لحاجات سوق العمل،     

، أولـى المبـادرات العلميـة الجـادة لتقيـيم مـدى قـدرات               )١ ()هــ ١٤٢٤ –المتخرجين في القـسم     

ومـن أهـم النتـائج      ،  خريجي اإلعالم على تلبية حاجات سوق العمل اإلعالمـي فـي المملكـة            

 :ذات العالقة بموضوع الدراسة ما يلي

ــي مخرجــات قــس   - م اإلعــالم بجامعــة اإلمــام حاجــات ســوق العمــل اإلعالمــي      تلب

 ).جيد(بشكل 

يعـد المتخرجـون فـي القـسم مؤهلـون بــشكل أكبـر فـي جانـب البنـاء المعلومــاتي           -

 .أوالً والفكري ثانياً والتأهيل المهني ثالثاً

أن تأخر التأهيل يعود إلى عدم كفاية مـا يمتلكـه الخريجـون مـن مهـارات يتطلبهـا          -

خاصــة فــي اللغــة اإلنجليزيــة، واإلنتــاج اإلعالمــي، وإعــداد الدراســات  ســوق العمــل وب

 .اإلعالمية، واستخدام التقنيات اإلعالمية الحديثة 

                                     
دى تلبيـة مخرجـات قـسم اإلعـالم فـي جامعـة       عبداهللا بن ناصر الحمود، فهد بن عبدالعزيز العسكر، م      ) ١(

اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية لحاجـــات ســـوق العمـــل، دراســـة مـــسحية آلراء قيـــاديي العمـــل   
اإلعالمي حول تأهيل المتخرجين في القسم، مجلة جامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية، العـدد                  

 .٦٤٩ – ٥٩٥هـ، ص ص١٤٢٤، شوال ٤٤
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محمد بن علي بن محمد السويِّد. د 

أن حاجة السوق اإلعالميـة فـي المملكـة قائمـة للعديـد مـن التخصـصات اإلعالميـة                    -

وأن هنـاك عـدم قناعـة بتأهيـل الخـريجين           .. الجوانب الفنية والتقنيـة   : الدقيقة مثل 

 .عمل في هذه المجاالتلل

 :مشكلة الدراسة
ــضية       ــاول قـ ــي تنـ ــود الباحـــث فـ ــة مجهـ ــذه الدراسـ ــستكمل هـ ــريجين  (تـ توظيـــف الخـ

، فبعد أن فرغ من دراسة العوامل ذات الـصلة المباشـرة بـالطرف األول المعنـي       )اإلعالميين

ء انـصرف اهتمامـه فـي هـذه الدراسـة إلـى الوقـوف علـى آرا                .. بالقضية وهـو الخـريج اإلعالمـي      

ــة مــن أســاتذة ومــسؤولين           ــشرائح اإلعالمي ــة أخــرى نحوهــا وهــم مختلــف ال أطــراف فاعل

بهدف تشكيل صورة عامة عن واقع توظيف الخريجين اإلعالميين، والوصـول           .. ومهنيين  

إلى استنتاجات علمية وعمليـة تالمـس المـشكلة وتتعامـل معهـا، وتقـدم بـشأنها تقييمـاً                   

 :ه الدراسة أبعاداً متوازية هيلذا فقد استهدفت هذ. شامالً للحالة

ــه، واستـــشراف     التـــشخيص العميـــق لواقـــع توظيـــف الخـــريجين اإلعالميـــين وعوائقـ

مـــن واقـــع ، منظـــوره الزمنـــي المقبـــل، وتقـــديم الحلـــول والمقترحـــات المناســـبة لتـــسهيله  

ويعبرون عـن خبـرات متنوعـة       ،  يمثلون مواقف مختلفة  ،  خالصات رؤى عينة من اإلعالميين    

من هنا تمثـل هـذه الدراسـة محاولـة جـادة لـصياغة رؤيـة عامـة                  .إلعالمية المحلية في البيئة ا  

ــي عـــرض اســـتقرائي وتحليلـــي           ــث أن يوفـــق فـــي تقـــديمها، فـ ــن الظـــاهرة ، يأمـــل الباحـ عـ

بــالرغم مــن تبــاين منطلقــات مــصادر معلوماتهــا،  .. متماســك، يحقــق الهــدف مــن دراســتها

بعـاد التـي تنظـر منهـا للظـاهرة محـل الدراسـة،        وتنازع مصالحها أحياناً، واختالف الزوايا واأل 

دون انحياز لرؤى طرف على حساب اآلخر، أو تحميـل جهـة المـسؤولية دون األخـرى، وهـو           

 .ما يجعل الستخالصاتها قابلية علمية وعملية، بإذن اهللا

 :تساؤالت الدراسة
 :تحددت اهتمامات الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت الرئيسية التالية

 قع توظيف خريجي كليات وأقسام اإلعالم؟ما وا -١
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 ما أسباب ندرة حصول الخريج على وظيفة إعالمية تناسب مؤهله المتخصص؟ -٢

ــا مــــستقبل توظيــــف خريجــــي كليــــات وأقــــسام اإلعــــالم فــــي المؤســــسات     -٣ مــ

 اإلعالمية؟

 ما أهم المقترحات لتسهيل التحاق الخريج اإلعالمي بوظيفة إعالمية؟ -٤

 :اإلطار النظري للدراسة
، )توظيـف الخـريجين اإلعالميـين     : (درج اإلطار النظري للدراسة تحت عنوان عام هو       ين

وقد صنَّف الباحث ما وجده من تناوالت لهذا الموضوع فـي محـاور مترابطـة تـشكل أرضـية       

 :وذلك على النحو التالي، معرفية عن موضوع الدراسة

 :واقع مشكلة التوظيف: أوالً
األولـى مـن بـدء دراسـة اإلعـالم فـي الجامعـات        كان للتخصص اإلعالمـي فـي الـسنوات        

السعودية بريق الفت بين الدارسين، فقد كان يعد من التخصصات العلمية اإلنسانية ذات           

 بـين   –الرغبة الطالبية والحظوة االجتماعية، ومع توالي دفعات الخريجين بـدأ ذاك البريـق              

مـن خريجـي التخـصص فـي      في الخفوت بالتوازي مع بـدء حالـة التـشبع الـوظيفي          –الطالب  

أمـا فـي الـسنوات      . األجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة الرسمية على مدار عقـود زمنيـة          

األخيرة فيواجـه خريجـو وخريجـات كليـات وأقـسام اإلعـالم واقعـاً توظيفيـاً أبـرز معالمـه                     

 .)١(محدودية الوظائف المتاحة لهم

ال يـشترط لـه   ) الخـاص (مـي  ويزيد من صعوبة هذا الواقع أن دخـول ميـدان العمـل اإلعال          

التخرج في كليات وأقسام اإلعالم، فيستطيع أي شخص لديـه موهبـة وشـهادة جامعيـة               

                                     
، ٤٥٦١فــي وجوههنــا، عكــاظ، العــدد   .. أغلقــت األبــواب " الورقيــة: "البــات اإلعــالم أشــواق الطــويرقي، ط  ) ١(

 : ظهر على موقع. م٢٠١٣ ديسمبر ١٢هـ، ١٤٣٥/ ٩/٢الخميس 
 http://www.okas.com.sa/new/Issues/٢٠١٣١٢١٢/com٢٠١٣١٢١٢٦٦١٤٦٣٦.htm. 
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محمد بن علي بن محمد السويِّد. د 

مــع اإلقــرار بــأن لــيس كــل مــن تخــرج إعالميــاً يــصلح  .. االلتحــاق بالعمــل اإلعالمــي دون قيــد 

 .)١(بالضرورة لممارسة العمل اإلعالمي

ف خريجــي اإلعــالم فــي الوقــت  ويــصف أحــد األســاتذة اإلعالميــين العــرب واقــع توظيــ  

الحاضـر بالـصعب فـي ظـل األعـداد الكبيـرة مـنهم، ويـرى أن رهـان وسـائل اإلعـالم علــيهم            

ــاً الخـــريج إلـــى تـــسويق نفـــسه      سيقتـــصر علـــى المتميـــزين مـــنهم فـــي تخصـــصاتهم، داعيـ

والمبــادرة بالتــدريب الكتــشاف مهاراتــه وتنميــة قدراتــه وإثبــات وجــوده فــي موقــع تدريبــه       

، فــي حــين يــشخص أحــد الكتّــاب )٢(يــستطيع الحــصول علــى وظيفــة فــي مجالــه اإلعالمــي ؛ل

الصحفيين واقع التوظيف المحلي وتأثيره بالـسلب علـى التحـاق الخـريج اإلعالمـي بوظيفـة                 

إعالميــة بــشيوع اســتخدام الواســطات للــدخول إلــى ميــادين العمــل اإلعالمــي، وتفــضيل          

ية في مؤسسات القطاع الخاص، فـي     الجنسيات العربية واألجنبية على الجنسية السعود     

حين أن الوزارات المتخصصة كالثقافـة واإلعـالم، ال تقـدم وظـائف جديـدة، بـل تـستقطب               

متعـاونين إعالميــين بمبــالغ زهيـدة، ال تقــارن بمــا تنفقـه المؤســسات اإلعالميــة ذات الــرأس    

 .)٣(المال الخاص

يج والخريجـة وقـت   ومع نمو الظاهرة، لم تعد مواجهة مشكلة التوظيـف تنتظـر الخـر       

التخرج، فالهواجس بدأت تدب إلـى نفـوس الطـالب والطالبـات وهـم علـى مقاعـد الدراسـة                

                                     
، موقـع   !عالميـة كـل فـي واد      كليات اإلعالم والمؤسـسات اإل    : أسماء معروف، صحفيون ومديرو تحرير     ) ١(

 :م، ظهر على موقع ٢٠١٠/ ١١/٥مصري، 
 http://wwwmasress.com/alkahera/٨٣٢. 

يــضيع أمــل خــريج اإلعــالم، شــبكة الفنــار اإلعالميــة،  .. إســالم نبيــل الخطيــب، مــا بــين الحلــم والطمــوح   ) ٢(
 ./htm.http://alfanar.ps/news١٣٦٩a٤: م، ظهر على موقع٢٠١٣ديسمبر ٢٩األحد، 

عبير البراهيم، لماذا تغيبت أقسام اإلعالم في الجامعات عن الحراك اإلعالمي الموجود، لعبة الـصراع         ) ٣(
. د. أ: مــن يرمــي الكــرة فــي ســلة اآلخــر، مداخلــة : بــين أقــسام اإلعــالم فــي الجامعــات ووســائل اإلعــالم 

م ٢٠١١ أكتـوبر  ٢٠هــ،  ١٤٣٢  ذي القعـدة ٢٢، الخمـيس  ١٥٨٢٣عبدالرحمن العناد، صحيفة الريـاض، العـدد       
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شـيء طبيعـي أن نتخـوف بـالنظر إلـى           : وتعبر عن هذه الحالة إحدى طالبات اإلعـالم بقولهـا         

أعداد الخريجات الالتي يعانين من البطالة، فالطالبة تفـضل العمـل الحكـومي علـى القطـاع                 

هــذا مــا ال يتــوفر؛ ألن فــرص الوظــائف الحكوميــة محــدودة، مــا يزيــد مــن أعــداد           الخــاص، و

فيما تبدي زميلتها قلقها مما أسمته تقلـص فـرص   . العاطالت في صفوف خريجات اإلعالم 

عـن مـدن مراكـز      .. العمل وندرتها بالنـسبة لخريجـات اإلعـالم فـي مـدن سـعودية مختلفـة                 

م، وهـو مـا أشــاع درجـة مــن اإلحبـاط واليــأس     األعمـال الرئيـسية  كالعاصــمة وجـدة والــدما   

 .)١(وسط نفوس الطالبات والخريجات على حد سواء

 :بطالة الخريجين اإلعالميين: ثانياً 
مــن أولــى إشــكاالت توظيــف الخــريجين اإلعالميــين لجــوء المؤســسات اإلعالميــة إلــى  

 توظيــف خــريجين مــن خــارج كليــات وأقــسام اإلعــالم وحملــة شــهاداتها، وخطــورة هــذه 

اإلشكالية أن المؤسسة اإلعالمية هي المنفذ األول لتوظيـف الخـريج اإلعالمـي فـإن سـدت       

وفي حـدود  . )٢( اختيار وظيفة أخرى في غير اختصاصه أو البطالة      - في األغلب  –أمامه فعليه   

هــذه الرؤيــة يفتــرض أحــد أســاتذة الــصحافة أال تلجــأ المؤســسات الــصحفية لغيــر خريجــي    

تجــد بيــنهم األشــخاص المناســبين لــبعض التخصــصات التــي تتطلــب    اإلعــالم، إال عنــدما ال 

الترجمـــة والتـــصحيح والمراجعـــة وتـــصميم الـــصحافة     : خلفيـــة أكاديميـــة مختلفـــة مثـــل   

 فــيمكن أن نــضعه تحــت – حــسب قولـه  –أمــا لجوئهــا لغيـر دارســي اإلعــالم  .. اإللكترونيـة  

 .)٣(مسمى الواسطة

                                     
 .أشواق الطويرقي، مرجع سابق ) ١(
 :ظهر على موقع. أنطوان متّى، السوق اإلعالمية والخريجين، موقع وزارة اإلعالم، الجمهورية اللبنانية ) ٢(

 www.ministryinfo.gov.ib/ar/studiesgroup/mediamarketgraduates.aspx. 

التخــصص أحــد الحلــول المطروحــة لمواجهــة تراجــع الــصحافة       : محمــد علــم الــدين  . نهــى يوســف، د  ) ٣(
ــع مـــــــــــــــــــــــصرس،   ــة، موقـــــــــــــــــــــ ــع  ٢٠١٠/ ٦/٤الورقيـــــــــــــــــــــ ــى موقـــــــــــــــــــــ ــر علـــــــــــــــــــــ : م، ظهـــــــــــــــــــــ

http://wwwmasress.com/alkahera/٦٨٤ 
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 ومستقبلهم الوظيفي.. تقييم اإلعالميين لواقع توظيف خريجي اإلعالم 
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محمد بن علي بن محمد السويِّد. د 

نهم الخليجيـــين فـــي إشـــكاليتي ويـــشارك الخريجـــون اإلعالميـــون الـــسعوديون أقـــرا

توطين الوظائف اإلعالمية والبطالة، وهم جميعاً في منطقة مشهود لهـا بـالنمو االقتـصادي         

ففي قطر تشير كتابات صحفية  .. وقلة التعداد السكاني ووجود ماليين العاملين الوافدين        

الميــة إلــى أن أهــم المــشكالت التــي يعــاني منهــا خــريج التخــصص ليلتحــق بالمؤســسة اإلع

القطريــة اشــتراط الخبــرة، وخــريج اإلعــالم بــال خبــرة النــشغاله بالدراســة، وهكــذا يجــد           

وفــي البحــرين يلخــص خريجــو اإلعــالم اإللكترونــي      . )١(الخــريج نفــسه فــي حلقــة مفرغــة    

وضعهم بأنهم ضائعين في سوق العمل الـذي لـم يـستوعب مـدى الحاجـة لهـذا النـوع مـن                   

 بعـدم  -مـن بعـدهم     –رجـة نُـصْحُهم للطـالب والطالبـات         إلـى د  .. اإلعالم في الوقـت الـراهن     

التخصص في هذا المجال في السنوات المقبلة لوجود فائض في الخريجين لم يحصل بعد           

وفــي اإلمــارات طالــب خريجــو كليــات اإلعــالم مــن المــواطنين      . )٢(علــى عمــل فــي المجــال  

ي، مؤكدين علـى أنهـم   بضرورة أن يتصدر أبناء اإلمارات مشهد العاملين في اإلعالم المحل         

األجــدر فــي تحديــد تطلعــات أبنــاء مجــتمعهم، ومناشــدين فــي الوقــت ذاتــه القــائمين علــى      

الوسائل اإلعالميـة بفـتح أبوابهـا أمـامهم إلتاحـة الفرصـة لهـم بالتـدريب وصـقل المهـارات                     

 .)٣(والحصول على فرص عمل طالما حلموا بها

                                     
 : ظهر على موقعم،٦/٧/٢٠١٣، بوابة الشرق، )٢(محمد قيراط، في إشكالية توطين وظائف اإلعالم  ) ١(

 http://www.alsharg.com/news/details/١٨٤١٤٩U٣DcbIF-t١y. 

ــية، خريجــــو      ) ٢( ــاراتهم العامــــة واألساســ ــد، العــــالم يتجــــه نحــــو تطبيقــــاتهم ومهــ اإلعــــالم "زينــــب أحمــ
 :ظهر على موقع. م٢٠١٣ نوفمبر ٢٣جفاء ومقاطعة، الوطن، السبت .. وسوق العمل" اإلليكتروني

http://www.alwatannews.net/newsviewer.aspx?ID=bil٨٣٣٣٣٨٠٦E٠٨٣٣٣٣٨٩spbg

VNEYsSPQ٩٣٣٣٣٩٩٣٣٣٣٩٠ 
وائــل نعــيم، أكــاديميون عــزوف كبيــر عــن دراســة الــصحافة، واإلقبــال علــى العالقــات العامــة، تــوطين        ) ٣(

ظهـر علـى   . م٢٠١١ مـارس  ٨مهنة المتاعب وغيـاب الحـوافز يكرسـان البيئـة الطـاردة، البيـان،             .. اإلعالم
 :موقع

 www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/١٠١٣٩٨٣٠٠-٠٨-٠٣-٢٠١١ 
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دية لـــوم المؤســـسات وفـــي المقابـــل يـــرفض رئـــيس تحريـــر إحـــدى الـــصحف الـــسعو   

ال أعتقـد أن هـذه التهمـة مقبولـة          : الصحفية في عدم إتاحة الفرصة للخريجين للجدد بقولـه        

ــبعض          ــى هــؤالء الخــريجين، ولكــن ال ــصحفية تــسعى إل ــداً فمــا أعرفــه أن المؤســسات ال أب

منهم يحبذون العمل في القطاع الحكـومي، بـسبب الـشعور بالمظلـة النفـسية والتخـوف        

ويجـد هـذا الموقـف مـا يدعمـه مـن بعـض الخـريجيين         . )١(في القطـاع الخـاص  من بيئة العمل    

أنفسهم ونموذج ذلك أحد خريجي الصحافة الـذي يـشخص حالتـه المختلفـة عـن الـسائد              

لم أواجـه مـشكلة فـي الحـصول         : وتأثيرها على فرصة حصوله على وظيفة صحفية، فيقول       

 وحرصـــت علـــى العمـــل علـــى وظيفـــة، فمنـــذ قبـــولي فـــي قـــسم اإلعـــالم مارســـت المهنـــة،  

الصحفي؛ ألن فرصة ممارسة الصحافة موجودة، ومـن ينتظـر التوظيـف بعـد التخـرج أعتقـد                  

 .)٢(أنه أخطأ كثيراً في حق نفسه

باعتبارهـــا حـــاالت معـــدودة بـــين ) الجـــاهز(ودون بلـــوغ هـــذه الدرجـــة العمليـــة للخـــريج 

لــدخول إلــى المجــال الخــريجين، يقبــل أحــد أســاتذة اإلعــالم بــالخريج الــذي يمتلــك مفــاتيح ا

اإلعالمي، فليس بالضرورة أن يكون خريج اإلعـالم جـاهزاً لممارسـة العمـل اإلعالمـي فـور                 

ــى جانــب       - حــسب رأيــه  –تخرجــه وذلــك   ــة التــي تتطلــب تــدريباً إل  لتعــدد الفنــون اإلعالمي

 .)٣(الدراسة النظرية التي تركز عليها أقسام اإلعالم

ــة بـــين خريجـــي    ــود بطالـ ــاتذة   ويظـــل التـــسليم بوجـ اإلعـــالم محـــل خـــالف بـــين األسـ

والمتخصصين اإلعالميين داخل النطاق الجغرافي الواحد، ففي المحيط المصري، ترى ليلى            

عبدالمجيد أنه ال توجد بطالـة بـين الخـريجين، بـل المـشكلة فـي عـدم إعـدادهم جيـداً بمـا                        

                                     
. ٩٨٧أنــس الخمــيس، عــزوف الطــالب عــن تخــصص الــصحافة مــسؤولية مــن؟، رســالة الجامعــة، العــدد  ) ١(

 :ظهر على موقع
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/UMessag/Archive/٩٨٧/Investigatins/pages/Ma

in-to٢aspx. 
 .المرجع السابق ) ٢(
 .عبير البراهيم، مرجع سابق ) ٣(
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 أن لـدى  عـصام فـرج الـذي يـرى    .يتناسب مع احتياجات سوق العمـل، بينمـا يخالفهـا الـرأي د        

خريجي كليات اإلعالم بطالة عاليـة فهنـاك زيـادة فـي المتخـرجين، وفـي المقابـل ال توجـد             

فـرص عمـل تتناسـب مـع مـا درسـوه، فــنحن أمـام أرقـام ضـخمة مـن الخـريجين يواجههــا            

ــاغرة ، أعـــداد هائلـــة مـــن اإلعالميـــين العـــاملين   ــاتين  ، وال توجـــد وظـــائف شـ وبـــين طرفـــي هـ

ــة نــشعر بهــا جميعــاً، ثــم      شــعبان شــمس أن .النظــرتين يقــر د   هنــاك بالفعــل نــسبة بطال

ــاً أن يعمــل فــي اإلعــالم؟ ويجيــب      : يــسأل اإلعالمــي : هــل يــستحق كــل مــن تخــرج إعالمي

الحقيقي هـو مـن يـستطيع أن يجـد لنفـسه فرصـة حقيقيـة لتحقيـق ذاتـه، وإن لـم يـستطع                         

 يحــسب مــن  وال: وكــأني بــه يريــد القــول أيــضاً    . )١(إيجادهــا فــال يــستحق أن يكــون إعالميــاً    

 !.الخريجين 

 :السوق ال تستوعب الخريجين: ثالثاً
ــى        ــادر علـ ــر قـ ــي غيـ ــل اإلعالمـ ــوق العمـ ــة أن سـ ــون حقيقـ ــون اإلعالميـ ــه الخريجـ يواجـ

اســتيعاب أعــدادهم، فــبخالف اكتفــاء األجهــزة الحكوميــة مــنهم فــإن القطــاع الخــاص       

ــ    )٢(يبحـــث عـــن العمالـــة الرخيـــصة وغيـــر المتفرغـــة      صال ،وقـــد أقـــرت رئيـــسة قـــسم االتـ

 مـــن خريجـــي القـــسم ال يجـــدون عمـــالً فـــي   %٧٥الجمـــاهيري فـــي جامعـــة اإلمـــارات بـــأن  

وبعــد أن انــدفع العديــد مــن الطــالب إلــى دراســة هــذا المجــال، واكتظــت          ،)٣(تخصــصاتهم

الجامعات بالطلبة والخريجين اإلعالميين سنوياً، لم يعد يتـسع لهـم سـوق العمـل، نتيجـة         

                                     
، !وأســاتذتهم يــدعونهم لتنميــة مهــاراتهم.. أســماء معــروف، خريجــو اإلعــالم يــستغيثون مــن البطالــة ) ١(

 .٨٠٢/http://www.masres.com/alkahera: م، ظهر على موقع٤/٥/٢٠١٠ موقع مصري،

 .عبير البراهيم، مرجع سابق ) ٢(
ــارات   ) ٣( ــة اإلمــ ــة، جامعــ ــد ديبــ ــليمان، محمــ ــة:أروى ســ ــر   % ٧٥:  الرؤيــ ــريجين يعملــــون فــــي غيــ  مــــن الخــ

هــر علـــى  ظ. م٢٠١٤ إبريــل  ٢٣المنهجيـــة أو اإلغــالق، صــحيفة الرؤيـــة،   .. اختــصاصهم، كليــات اإلعــالم   
 :موقع

 Alroeya.ae/٢٠١٤/٠٤/٢٣/١٤٤٣٢٥. 
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فر الكفــاءة الالزمــة لــديهم لالنطــالق فــي العمــل  عوامــل عــدة عزاهــا الــبعض إلــى عــدم تــو  

 . )١(اإلعالمي

هـــذه المعـــضلة دفعـــت رئـــيس هيئـــة اإلذاعـــة والتلفزيـــون فـــي المملكـــة إلـــى اإلشـــارة   

تخــريج كليــات وأقــسام اإلعــالم فــي جامعاتنــا ألعــداد كبيــرة   : لمــوقفين متناقــضين األول

 الحكوميـة  –عالميـة الكبيـرة   أن مؤسـساتنا اإل   : تدفع بها إلى سوق العمـل سـنوياً، والثـاني         

 الحاضـن األساسـي المفتـرض لهـؤالء تبحـث بيـنهم عـن قـدرات لـديها المؤهـل             –والخاصة  

أن هناك فجوة كبيرة بين الموقفين تـزداد        : ورصيد ال بأس به من الخبرة العملية، والنتيجة       

ــرور الــــسنوات  ــبة  )٢(اتــــساعاً مــــع مــ ــة المناســ ــتيعابية للــــسوق اإلعالميــ ــدرات االســ  ، فالقــ

لمخرجات كليات وأقسام اإلعالم ال تتناسب مع حجم النمو في مجال التعليم اإلعالمـي             

ــأني فــي إنــشاء          ــالبعض إلــى المطالبــة بالت فالبــد أن تحــدث هــذه الفجــوة، هــذا الوضــع حــدا ب

كليات وأقـسام إعـالم عربيـة جديـدة حكوميـة أو خاصـة، ومحاولـة ضـبط العـدد المقبـول                    

بل ذهـب بعـضهم   . )٣( سوق العمل الحالية والمستقبلية من الطالب بما يناسب احتياجات    

ــة، تـــستقطب       ــدريب عمليـ ــز تـ ــتبدالها بمراكـ ــالم واسـ ــات اإلعـ ــإغالق كليـ ــة بـ إلـــى المطالبـ

 .)٤(الموهوبين الراغبين في العمل اإلعالمي، بما يفي باحتياجات المؤسسات اإلعالمية

                                     
م، ظهـر   ٢٠١٣ ديـسمبر    ١٩صحيفة البيان، طلبة اإلعالم يـشكون الفجـوة بـين الدراسـة وسـوق العمـل،                  ) ١(

ــع   ــى موقــــــ -١٩١-١٢-٢٠١٣/www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reportss: علــــــ
٢٠٢٤٠٣٥. 

، األحـد  ١٦٣١٦، العـدد  "لنا لقاء"الم والخبرة المطلوبة، الرياض، عبدالرحمن عبدالعزيز الهزاع، خريج اإلع  ) ٢(
 :ظهر على موقع. م٢٠١٣ فبراير ٢٤هـ، ١٤٣٤ ربيع اآلخر ١٤

 www.alriyadh.com/٨١٢٥٥٤. 

 .نهى يوسف، مرجع سابق ) ٣(

 .أروى سليمان، مرجع سابق ) ٤(



 

 
١٦٤

 ومستقبلهم الوظيفي.. تقييم اإلعالميين لواقع توظيف خريجي اإلعالم 
 "دراسة كيفية على عينة من األكاديميين والمسؤولين والمهنيين اإلعالميين في مدينة الرياض"

محمد بن علي بن محمد السويِّد. د 

 : المطالبة بتطوير الخطط الدراسية–رابعاً 
 يلمسه األكـاديميون اإلعالميـون مـن جهـة والطـالب والخريجـون              هناك واقع معاش،  

مـــن جهـــة أخـــرى، يتمثـــل فـــي وجـــود خلـــل فـــي البـــرامج الدراســـية والمقـــررات التعليميـــة    

لـدى مؤسـسات التعلـيم اإلعالمـي        .. ومتطلبات المهنة اإلعالميـة ومـستلزماتها األساسـية         

 والمــستثمرين اإلعالميــين  وفــي المقابــل هنــاك مطالــب معلنــة مــن المهنيــين    . )١(الجــامعي

بإعادة النظر جذرياً في منهجية التـدريس اإلعالمـي، لتناسـب متطلبـات سـوق العمـل، بـدالً                   

معتبـرين أن مـا     ،  وال تـضيف إلـيهم مهـارات عمليـة          ،  من دراسـة مقـررات ال تفيـد الخـريجين         

ي يتعلمه الطالب خـالل سـنوات دراسـته فـي الجامعـة ال يمكـن الخـريج مـن العمـل اإلعالمـ                      

 .)٢(الميداني

ويعتبــر التــدريب اإلعالمــي العنــصر المفقــود فــي الدراســات اإلعالميــة، وهــو المــرتبط          

أساساً بتنمية المهارات اإلعالمية األساسية وصقلها، فال كليـات وأقـسام اإلعـالم قـادرة                

علــى هــذه المهمــة وال المؤســسات اإلعالميــة معنيــة جــدياً بتفعيلهــا، ولهــذا يعــزو خريجــو    

 من االلتحاق بالمؤسسات الصحفية إلـى ضـعف تـدريبهم العملـي     – مثالً  –فورهم  اإلعالم ن 

مـا  .. الذي تلقوه أثناء الدراسة، وانفصال ما تعلموه من مناهج عن واقع المهنة ومتطلباتهـا               

يجعل مطالبة الجامعات بتغيير إستراتيجياتها التعليمية في اإلعالم وتحمـل مـسؤوليتاها            

فعلـى الـرغم مـن التطـور العـددي فـي        . )٣(ؤهلـة أمـراً ملحـاً للغايـة       عن تخريج كوادر وطنيـة م     

كليـــات وأقـــسام اإلعـــالم، إال أن هـــذه الزيـــادة لـــم يقابلهـــا تطـــور فـــي المـــستوى التعليمـــي  

والمهــاري للطــالب، فالبــد مــن االهتمــام بالتقنيــات الحديثــة فــي مجــاالت اإلعــالم المختلفــة،  

 .)٤(وتعليمها للطالب وتدريبهم على استخدامها

                                     
 .أنطوان متّى، مرجع سابق ) ١(

 .أروى سليمان، مرجع سابق ) ٢(

 .المرجع السابق ) ٣(

، مرجـع  !كليات اإلعالم والمؤسسات اإلعالمية كـل فـي واد    : أسماء معروف، صحفيون ومديرو تحرير     ) ٤(
 .سابق
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ويقــيِّم أحــد رؤســاء تحريــر الــصحف المــصرية مــستوى الخــريج اإلعالمــي بافتقــاده إلــى  

المهارات األساسية لمزاولة المهنة، كما أن هنـاك العديـد مـن المـستجدات الطارئـة علـى                  

سوق العمل من المهم على الخريجين استيعابها، أهمها الثورة التقنية وتأثيرهـا فـي كـل                

ن هنا فإن عدم إتقان أي خريج لكيفية التعامل مع الحاسـبات           مراحل العمل الصحفي، وم   

. )١(اإللكترونيــة واســتخداماتها الــصحفية يعنــي أنــه ال مكــان لــه فــي ســوق العمــل الــصحفي   

ويؤكد على هذا المنحى بالقول بأن بطالـة الخـريجين اإلعالميـين لـيس مردهـا عـدم وجـود                    

ين علــى اســتخدام التقنيــات أمــاكن شــاغرة، ولكــن عــدم وجــود خــريجين إعالميــين قــادر

 .)٣(، فالسوق اإلعالمي يفتح أبوابه اآلن للصحفي المؤهل)٢(الحديثة

 فـتح آفـاق إعالميـة تخصـصية جديـدة بالتوجـه إلـى               – أيـضاً    –ويشمل التطـوير المبتغـى      

ــا، فـــضمن      ــادة تقيـــيم التقليـــدي منهـ دراســـة بعـــض التخصـــصات اإلعالميـــة الفرعيـــة أو إعـ

وطــالب اإلعــالم مــدعوين .. نــدرة فــي المخــرجين والمــصممين  – مــثالً –تخــصص الــصحافة 

، فالمستقبل في نظر البعض )٤(لالتجاه إلى هذه المجاالت التي تتماشى مع متطلبات العصر    

اليـوم  "للعمل في الصحف اإللكترونية، فقد وصل عـدد قـراء الموقـع اإلليكترونـي لـصحيفة                

 .)٥( متصفح مليون) ٢٦(المصرية كما يقول رئيسها إلى " السابع

                                     
فـي ملتقـى شـباب اإلعالميـين العـرب، نـشر فـي روز اليوسـف اليوميـة               .. ليلى عبدالمجيد، حوار التحديات    ) ١(

 :م، موقع مصرس، ظهر على موقع٨/٣/٢٠١٠يوم 
 http//www.masress.com/rosadaily/٤٨٢٨٥١. 

، مرجـع  !كليات اإلعالم والمؤسسات اإلعالمية كـل فـي واد    : أسماء معروف، صحفيون ومديرو تحرير     ) ٢(
 .سابق

 .ليلى عبدالمجيد، مرجع سابق ) ٣(

، !وأســاتذتهم يــدعونهم لتنميــة مهــاراتهم.. أســماء معــروف، خريجــو اإلعــالم يــستغيثون مــن البطالــة ) ٤(
 .سابقمرجع 

 .ليلى عبدالمجيد، مرجع سابق ) ٥(
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 ومستقبلهم الوظيفي.. تقييم اإلعالميين لواقع توظيف خريجي اإلعالم 
 "دراسة كيفية على عينة من األكاديميين والمسؤولين والمهنيين اإلعالميين في مدينة الرياض"

محمد بن علي بن محمد السويِّد. د 

 :التنسيق بين الجامعات و مؤسسات التوظيف: خامساً
تتركـــز مـــشكلة بطالـــة خريجـــي اإلعـــالم فـــي عـــدم الـــربط بـــين مـــا يحتاجـــه الـــسوق 

اإلعالمــي واألعــداد الهائلــة التــي يــتم تخريجهــا مــن اإلعالميــين، فــدور الكليــات واألقــسام      

- التنــسيق المؤســسي   عنــد تعلــيم طالبهــا بــشكل نظــري، دون   – فــي الغالــب  –يتوقــف 

 مــع المؤســسات اإلعالميــة، وتبــادل الخبــرات، وتعزيــز الجانــب النظــري بالجانــب    -الفاعــل

 .)١(العملي والتدريب

المؤســسات الجامعيــة واإلعالميــة،  : ويمكــن وصــف الحالــة التنــسيقية بــين الطــرفين  

ها بالعالقــة المفقــودة أو الــضعيفة علــى أعلــى تقـــدير، فلكــل مــن هــاتين الجهتــين أجنـــدت         

إن كل طرف بحاجة إلـى اآلخـر،        : ونشاطاتها المستقلة عن األخرى، مع أن الحقيقة تقول       

وخيـر شـاهد    . )٢(ولكن وسائل اإلعالم في واد، وأقسام اإلعالم في الجامعـات فـي واد آخـر              

على غياب التنسيق تقرير أعداد القبول الطالبي فبدونه ال يمكن الحد من األعـداد الكبيـرة                

 دون معرفـة مـا    – حـسب تعبيـر مـسؤول صـحفي          –ها كـل عـام بـال فائـدة          التي يتم تخريج  

يحتاجــه مــسبقاً ســوق العمــل، وبنــاء عليــه يــتم قبــول عــدد معــين مــن الطــالب فــي كليــات   

 .)٣(وأقسام اإلعالم إلعدادهم على هذا األساس

ولهذا نادى أحد الخبـراء اإلعالميـين العـرب بـالتركيز علـى أولويـة الجمـع بـين المنـاهج                     

ات الخـــــريجين الوظيفيـــــة، والتنـــــسيق بـــــين الجامعـــــة والمؤســـــسات اإلعالميـــــة وحاجـــــ

 لتطــوير اإلعــالم ككــل، كليــات   – فــي نظــره  –واإلعالميــين، فهــذا التنــسيق هــو المــدخل   

ومؤسسات، ليبقى سائراً على سكة التحـديث والتطـوير وإلخراجـه مـن دائـرة الرتابـة التـي             

                                     
، مرجـع  !كليات اإلعالم والمؤسسات اإلعالمية كـل فـي واد    : أسماء معروف، صحفيون ومديرو تحرير     ) ١(

 .سابق

 .عبير البراهيم، مداخلة أسامة السباعي، مرجع سابق ) ٢(

، مرجـع  !مية كـل فـي واد  كليات اإلعالم والمؤسسات اإلعال  : أسماء معروف، صحفيون ومديرو تحرير     ) ٣(
 .سابق
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ــه المــستقبلية     فــالربط بــين الجامعــة وســوق العمــل    . )١(تــضعف مــن واقعــه وتحــد مــن رؤيت

لم يعد غريباً عن مؤسسات التعليم العالي عموماً، وهو معمول به فـي العديـد مـن              : تحديداً

 إذا جـاز    –األكاديميـة والوظيفيـة     " العولمـة "جامعات العـالم، إلـى درجـة أنـه بـات جـزءاً مـن                

اً اليـوم أن تبقـى الجامعـة         بحكم العالقة الوثيقة بينهما، وبالتالي لم يعد مسموح        –التعبير  

جــسماً جامــداً مهمــشاً عــن محيطهــا الطبيعــي وهــو ســوق العمــل، وكــذلك فإنــه مــن غيــر 

إهمــال .. المقبــول مــن أربــاب أعمــال هــذا الــسوق مؤســسات ورســاميل وطاقــات بــشرية     

الجامعــة واالبتعــاد عنهــا، كــون معظــم مخرجاتهــا الرافــد األساســي  لتــولي زمــام األعمــال   

 .)٢(ندهموالمسؤوليات ع

إن على كليات وأقـسام اإلعـالم وهـي تنـشد التنـسيق مـع جهـات            : ويبقى القول أيضاً  

األعمال، أن تبادر للتنسيق والتعاون فيما بينها بدالً من التنافس وتشتيت الجهود، فتتـوزع              

التخصصات اإلعالمية حـسب قـدراتها وإمكاناتهـا ومـدى تـوفر البيئـة اإلعالميـة والتدريبيـة                  

بــل والنظــر فــي مــدى الحاجــة الفعليــة لكــل هــذا الكــم مــن األقــسام فــي ضــوء       . المناســبة

 للتفـاؤل بمخـرج إعالمـي متميـز، قـادر علـى       – فـي بعـضها   –إمكاناتها المتاحـة التـي ال تـدعو      

 .المنافسة على وظائف سوق العمل

 :تحركات وإجراءات لمعالجة المشكلة: سادساً
 وعوائـــق توظيـــف خريجـــي تعـــددت محـــاوالت البحـــث عـــن مخـــارج لحـــل إشـــكاليات

اإلعالم، أهمها في تقدير الباحث حتمية بدء تغيير حقيقي فـي قناعـات أطـراف المـشكلة        

من األكاديميين والممارسين، وتبلـور حالـة قبـول كـل طـرف لآلخـر، وإيجـاد روابـط اتـصال                      

وقد الحت مـؤخراً بـوادر مـشجعة صـادرة عـن الطـرفين، تنـادي بـضرورة أن تكـون                    .. بينهما

ة بينهما تكاملية، من ذلك ما جاء على لسان عميد كلية اإلعالم واالتـصال بجامعـة       العالق

اإلمام، الـذي اعتبـر أن اإلشـكالية الحقيقيـة بـين األكـاديميين والمهنيـين تكمـن فـي فهـم                      

                                     
 .أنطوان متّى، مرجع سابق ) ١(

 .المرجع السابق ) ٢(
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محمد بن علي بن محمد السويِّد. د 

فيمــا رأى أمــين عــام هيئــة الــصحفيين الــسعوديين أولويــة وضــع إطــار للتفــاهم بــين    . األدوار

ومما له .. )١(ستمع فيه كل طرف لآلخر في مواجهة عالقة متأزمة الهيئة وأقسام اإلعالم ي   

عالقــة بحلــول المــشكلة وابتــداء مــن الجامعــة فــإن مــن الــضروري إشــراك القــائمين علــى     

المؤسسات اإلعالمية في عمليات تطوير الدراسات اإلعالمية من خالل جلسات استماع            

لمطلــوب فــي الخــريج نظريــاً لــرؤاهم حــول حاجــة الــسوق، والتكــوين اإلعالمــي األساســي ا

ومهنياً، أو بتعبير آخر التشاور معهم حول سبل إثراء حقيبـة الخـريج ليبقـى علـى مـسافة               

 .)٢(تطور قريبة من واقع وسائل اإلعالم

باللقـاء  .. ومن الطبيعي أن تبدأ أولى الخطوات التنفيذية فـي طريـق التعـاون والـشراكة           

في الجهات األكاديمية واإلعالمية للبحـث عمـا   المباشر بين ذوي االختصاص وصناع القرار   

نوايــا "يمكــن فعلــه بــشكل جــاد بعيــداً عــن التنظيــر، أحــد نمــاذج تلــك اللقــاءات أفــرز عــن     

مشترك بين جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وهيئة اإلذاعة والتلفزيـون،            " تفاهم

العملـي لـدى طـالب كليـة     لصياغة اتفاقية تعاون بين الجانبين يتم بموجبها تفعيل الجانب  

اإلعـــالم واالتـــصال بالجامعـــة، وإتاحـــة فـــرص تعـــاون الخـــريجين مـــع اإلذاعـــة والتلفزيـــون    

 –هـذه الخطـوة أو النقلـة        .. واستقطاب المتميزين منهم، إضافة إلى إنتـاج بـرامج مـشتركة          
 نموذجــاً لخطــوات – بحــسب رئــيس الهيئــة – يمكــن أن تكــون –بعــد تنفيــذها ونجاحهــا 

عديد من الجامعات السعودية التي لديها كليـات وأقـسام مماثلـة، ممـا يـساعد                أخرى مع ال  

على توفير كوادر سعودية مؤهلة تـستطيع العمـل فـي وسـائل اإلعـالم المحليـة، التـي هـي                     

 .)٣( أكثر من أي وقت مضى لكل مبدع ومتميز– كما يقول –بحاجة اليوم 

                                     
أكـاديميون  ".. الـصحافة االجتماعيـة بـين األكاديميـة والمهنيـة      "عبداهللا الحسني، في حلقـة نقـاش عـن           ) ١(

، ١٦٦٨٩اإلشكالية بين الصحافة واألكـاديميين سـببها عـدم فهـم األدوار، الريـاض، العـدد                 : وصحفيون
: م، ظهــــــــــــــر علــــــــــــــى موقــــــــــــــع٢٠١٤ مــــــــــــــارس ٤هـــــــــــــــ، ١٤٣٥ جمــــــــــــــادى األولــــــــــــــى ٣الثالثــــــــــــــاء 

http://www.alriyadh.com/٩١٥٣١٦. 

 .أنطوان متّى، مرجع سابق ) ٢(
 .عبدالرحمن عبدالعزيز الهزاع، مرجع سابق ) ٣(
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 اتفاقيـات التعـاون اإلعالمـي    ومـن التحركـات التنظيميـة التـي تحتـاج إلـى تفعيـل عملـي        

ــا وبعـــض الجهـــات الحكوميـــة أو     بـــين الجامعـــات ممثلـــة بكليـــات وأقـــسام اإلعـــالم فيهـ

الخاصة، فهي خطوة إجرائيـة مهمـة لـدخول منـسوبي الوحـدات األكاديميـة اإلعالميـة إلـى           

ويحفـزهم علـى    ،الوسط اإلعالمي والتعامل مع ظروفه وبيئاتـه، بمـا ينمـي مهـارات الطـالب              

ومـن أمثلـة ذلـك توقيـع اتفاقيـة          .متطلبـات الوظيفـة اإلعالميـة علـى أرضـية مـن الواقـع             تلبية  

تـدريب حديثــة بـين الغرفــة التجاريـة الــصناعية بالريــاض وجامعـة الملــك سـعود ممثلــة فــي      

قسم اإلعالم بكلية اآلداب، والتي تهدف إلى التدريب المنتهـي بـالتوظيف لطـالب القـسم،                 

لطـالب فـي بـرامج تدريبيـة فـي عـدد مـن شـركات اإلعـالم              وقد تـضمنت االتفاقيـة إشـراك ا       

والعالقات العامة وفق المسارات المحـددة مـن الجامعـة، بهـدف حـصول خريجـي اإلعـالم          

على مستوى تدريبي جيد، وهذا ما يؤكده ممثـل القطـاع الخـاص فـي االتفاقيـة باسـتهداف                   

ــأهيلهم لــسوق العمــل، خاصــة بعــد مــن       ــراخيص المحافظــة علــى مخرجــات الطــالب لت ح ت

 .)١(لمؤسسات إعالمية جديدة في المملكة، تحتاج إلى كوادر وطنية كثيرة

ويالحــظ فــي الــسنوات األخيــرة انفتــاح الجامعــات علــى المجتمــع بكافــة مؤســساته      

للتعريـــف بمخرجاتهـــا وتـــسويق خريجهـــا مـــن خـــالل جملـــة مناشـــط علميـــة بمـــشاركة   

علـى خريجـي اإلعـالم بـصورة عامـة،         ومن أقرب أمثلة ما ينطبق منها       . القطاعات المختلفة 

مخرجــات كليــة اآلداب وحاجــة ســوق   : المــؤتمر الــذي عقــد فــي جامعــة الكويــت بعنــوان   

العمــل، وصــاغ أهدافــه ومحــاوره وعبــر عنهــا رئــيس قــسم اإلعــالم الــسابق فــي الجامعــة      

ــة        ــة للكليـ ــة واألكاديميـ ــرامج العلميـ ــي ربـــط البـ ــام فـ ــه العـ ــور هدفـ ــؤتمر، وتمحـ ــرر المـ ومقـ

 فـضالً  – بمـا فـيهم اإلعالميـين     – سـوق العمـل، لخلـق فـرص أفـضل لخريجيهـا              باحتياجات

 :كما جاء بين أهداف المؤتمر ما يلي، عن بيان مدى مالءمة تلك البرامج لواقع السوق

                                     
سـنوفر خـريجين   : حازم الشرقاوي، أكـد أن دراسـة بيئـة العمـل مطلـب ملـح لحـل اإلشـكاالت، النـصار            ) ١(

 ٢٠هــ الموافـق   ١٤٣٤ جمـادى الثـاني   ١٠، الـسبت  ٧١٣١لسعودة المؤسسات اإلعالمية، االقتصادية، العدد     
 .٧٤٨٨٧٠html-article/٢٠١٣/٤٠/٢٠/www.alegt.com: م، ظهر على موقع ٢٠١٣إبريل 
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محمد بن علي بن محمد السويِّد. د 

التنـــسيق بـــين الجامعـــة وديـــوان الخدمـــة المدنيـــة وبرنـــامج دعـــم العمالـــة الوطنيـــة   -
 .ينلتوعية كافة قطاعات سوق العمل بمهارات الخريج

 .كسر النظرة التقليدية لدى الكثير من قطاعات السوق نحو الخريجين -

نــشر المزيــد مــن المعرفــة لــدى طلبــة الكليــة وخريجهــا عــن ســوق العمــل الخــاص،    -
 .ومجاالته المتنوعة

، التعاون والتنسيق بين الكلية وبعـض قطاعـات سـوق العمـل الحكـومي والخـاص         -
 .)١(مية مهارات الطالب والخريجينفي عقد برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تن

 :التعريف اإلجرائي لعنوان الدراسة
 :إجرائياً كما يلي) توظيف خريجي اإلعالم(يعرِّف الباحث مصطلح 

مــسمىً .. عمليـة التحــاق خـريج كليــات وأقـسام اإلعـالم بوظيفــة إعالميـة      : التوظيـف 
القـــة مباشـــرة كـــل مهنـــة لهـــا ع: وتخصـــصاً وممارســـة، كمـــا يقـــصد بالوظيفـــة اإلعالميـــة 

وسـواء أكانـت علـى    ، إدارية أو تحريرية أو فنية، ميدانية أو مكتبية      : بالتخصصات اإلعالمية   
مـــالك المؤســـسات والوســـائل اإلعالميـــة، أو تتبـــع اإلدارات واألقـــسام المتخصـــصة فـــي        
العالقات العامة واإلعالم فـي مؤسـسات القطـاعين العـام والخـاص، أمـا الخـريج اإلعالمـي                  

مـن داخـل    ..  حصل على مؤهل جامعي في أحد فروع التخصـصات اإلعالميـة             كل من : فهو
 .المملكة أو خارجها

 :اإلجراءات المنهجية للدراسة
 : نوع الدراسة ومنهجها– ١

تنــدرج هــذه الدراســة ضــمن البحــوث الوصــفية الكيفيــة، فطابعهــا الوصــفي نــاجم مــن    
ــتخدامها  ــاد وم    (اســ ــف ألبعــ ــاء وصــ ــة إلعطــ ــات الالزمــ ــع المعلومــ ــرات الظــــاهرة  جمــ تغيــ
 .)٢()المدروســة

                                     
-www.kuniv.edu/ku/ar/news/ku: جامعــــة الكويــــت، الموقــــع الرئيــــسي، ظهــــر علــــى موقــــع  ) ١(

٠٠٦٨٦٥ 
ــة، أســسها     محمــ ) ٢( ــزان، البحــوث اإلعالمي ــدالعزيز الحي ــة،   – أســاليبها –د بــن عب  مجاالتهــا، الطبعــة الثالث

 .٢٤ص) م٢٠١٠ -هـ١٤٣١مطبعة سفير : الرياض(
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فالبحوث الوصفية تدرس الظـواهر كمـا هـي عليـه فـي الواقـع مـن خـالل تقـديم وصـف                       

، وفي حالة هذه الدراسة تم وصـف واقـع توظيـف الخـريجين وعوائقـه،                )١(دقيق ومعبر عنها  

 .ومالمح مستقبله ومقترحات حلوله

وصـف شـمولي للظـاهرة    أما منهجها الكيفي فلسعيها الحـصول علـى فهـم متعمـق و         

المدروسة مـن دون عمـل قياسـات كميـة، فغايـة معظـم الدراسـات الكيفيـة وصـف حالـة                  

وتقـديم تـصور متكامـل عنهـا يعتمـد علـى النـصوص أكثـر مـن اعتمـاده              .. اجتماعية معينة   

 –، فاأللفاظ والكلمات هي المـادة التـي تعاملـت معهـا هـذه الدراسـة، ومثلـت                   )٢(على األرقام 
 .)٣(ناتها األساسية بيا–أيضاً 

وقــــد اختــــار الباحــــث هــــذا المــــنهج لمناســــبته معالجــــة ظــــاهرة توظيــــف الخــــريجين  

واســتخدام المــنهج .. اإلعالميــين، فأطرافهــا متعــددة، ومواقعهــا متنوعــة، ورؤاهــا متفاوتــة 

الكيفي يتيح التفحص في محتوى مشاركاتهم المختلفة، ويرصد النقاط المشتركة فيهـا           

 .دون استهداف تعميم نتائجها.. طة بأبعادها واكتشاف مؤثراتها بما يسهل من اإلحا

التركيــز علــى مــدى إدراك المبحــوثين (وقــد وظــف الباحــث فــي هــذا المــنهج مــن خــالل 

للقـضايا التـي تثيرهــا الدراسـة، وإجابـاتهم عــن أسـئلتها المبنيـة علــى خبـراتهم وتجــاربهم        

                                     
محمــد مــسفر القرنــي، مــنهج البحــث الكيفــي والخدمــة االجتماعيــة العياديــة، جامعــة أم القــرى، موقــع     ) ١(

 .٧ ص٦٦٧٠/sug.edu.sa/pagear :  الدكتور محمد مسفر القرني، ظهر على موقع

محمــد بــن ســعود البــشر، التغطيــة الــصحفية ألحــداث التفجيــرات اإلرهابيــة فــي مدينــة الريــاض، دراســة   ) ٢(
كيفيــة وصــفية تقويميــة ألداء الــصحف المحليــة، جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، اللجنــة      

 .٢٠م، ص٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥ب، العلمية للمؤتمر العالمي عن موقف اإلسالم من اإلرها
، تأليف فريد كامل أبو زينة وآخرون، مناهج البحـث العلمـي، طـرق البحـث النـوعي،          )إشراف(سعيد التل    ) ٣(

دار المسيرة للنـشر والتوزيـع والطباعـة،    : عمّان(الطبعة األولى، جامعة عمان الغربية للدراسات العليا،    
 .٣٥١ص) م٢٠٠٥



 

 
١٧٢
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إجابـات تعامـل الباحـث معهـا        عن محاورها وتفسيراتهم للمشكالت التي تعرضـها، وهـي          

 .)١ ()على أنها معلومات أصلية وحقائق واقعية مرتبطة بالظاهرة موضوع الدراسة

 : أسلوب دراسة الحالة– ٢

 – أيـضاً    –، ومع أنها تـستخدم      Caseارتبطت البحوث الكيفية بتصميم دراسة الحالة       
، وفـي  )٢(اسـة الحالـة  بحـوث در .. يطلق البعض على البحـوث الكيفيـة     .. في البحوث الكمية    

إطار مناهج البحـوث الكيفيـة طبـق الباحـث فـي دراسـته الميدانيـة أسـلوب دراسـة الحالـة؛                      

، والتركيـز علـى مجموعـة اجتماعيـة     )٣(Phenomenonألن الهدف هو فهم ظاهرة واحدة    

، ؛حيث يتم جمع البيانات والمعلومات التفـصيلية حولهـا مـن خـالل     Social groupواحدة 

 Sustained Period ofعبــر وقــت ممتــد وغيــر محــدد .. البيانــات المختلفــة أدوات جمــع 

time)وبتطبيق هذه الحالة على مـصطلح الدراسـة يمكـن النظـر إلـى التوظيـف كظـاهرة                   )٤ ،

اجتماعيــة تخــص مجموعــة اجتماعيــة واحــدة وهــم الخريجــون اإلعالميــون، كمــا أن مــن    

 المجـال اإلعالمـي تعمـل فـي     تناول إشكاليتهم فـي الدراسـة هـم مجموعـة متخصـصة فـي             

مواقـــع أكاديميـــة ومهنيـــة مختلفـــة ذات تعامـــل مباشـــر مـــع الظـــاهرة المدروســـة وأفـــراد   

 .مجموعتها

 الســــتخدام دراســــة الحالــــة كوســــيلة لجمــــع البيانــــات      – أيــــضاً –ويمكــــن النظــــر  

 – عـادة    –لـذلك يختـار البـاحثون فـي دراسـة الحالـة             .. باختيار أفـراد محـددين      .. والمعلومات

                                     
 ,Wolcott: ، والجــزء األول مــن االقتبــاس، نقــالً عــن  ٢٠ ســابق، صمحمــد بــن ســعود البــشر، مرجــع   ) ١(

Harry f. (١٩٩٠) writing Up qualitative Research. New bury Park, Cali fornia, 

Sage, p. ٥٦. 

دار : القـاهرة (رجاء محمود أبو عالم، مناهج البحـث فـي العلـوم النفـسية والتربويـة، الطبعـة الـسادسة،             ) ٢(
 ،٢٩٧ص) م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢ات، النشر للجامع

 .٩٤سعيد التل، مرجع سابق، ص ) ٣(

دار اليـازوري  : عمّـان (عامر قنديلجي، إيمان السامرائي، البحث العلمـي، الكمـي والنـوعي، الطبعـة األولـى،                 ) ٤(
 .٢١٨، ص)م٢٠٠٩العلمية، 
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ممن لديهم معلومات أو معارف أو خبـرات خاصـة تجعـل           .. داً قليالً من األفراد العارفين      عد

 إلـى خلفيـة الحالـة     – مـن خاللهـم      –باإلضـافة إلـى الرجـوع       . )١(منهم أفراداً مهمـين للدراسـة     

ووضعها الراهن ومؤشرات تطورهـا المـستقبلي، وبـذلك يـستطيع الباحـث تقـديم دراسـة                 

لمستهدفة بعـد أن تـوفر لهـا المعلومـات التفـصيلية التـي تعكـس                شاملة ومتعمقة للحالة ا   

 .)٢(تركيزه على الحالة المدروسة دون سواها

 : عينة الدراسة– ٣

ــة بـــشكل        ــوع الدراسـ ــاهرة موضـ ــي لفهـــم الظـ ــي البحـــث الكيفـ ــة فـ تـــستخدم العينـ

ــق ــة      )٣(معمـ ــصدية أو العمديـ ــة بالقـ ــوث الكيفيـ ــي البحـ ــة فـ ــسم العينـ  Purposeful، وتتـ

Sampling،           فالباحــث يختــار مــن األفــراد مــن يــرى أنهــم ســيعينونه علــى فهــم الظــاهرة 

موضــوع البحــث علــى أســاس غناهــا بالمعلومــات وقــدرتها علــى تقــديم دالالت مفيــدة عــن    

 .)٤(الظاهرة، على أن يكون معيار اختياره لها ثراء المعلومات التي تقدمها

شاركة فـي الدراسـة وتنـوع       وبالنظر إلى اختالف مواقع اإلعالميين المـستهدفين بالمـ        

خـواص البحـث الكيفـي تقـديم الظـاهرة مـن أكثـر مـن منظـور                  (بيئاتهم العمليـة، وألن مـن       

 Maximal variation، فقد اختار الباحـث العينـة التعدديـة القـصوى     )٥ ()ومن زوايا مختلفة

Sampling    مـــن خـــالل اختيـــار مجموعـــة مـــن الشخـــصيات غيـــر المتجانـــسة فـــي بعـــض ،

األساتذة األكاديميون، : لتمثيل الجزئيات الفرعية لمشكلة البحث، وهم هنا    ؛  )٦(الخصائص

ــة الحكوميــة والخاصــة، ومــديرو إدارات العالقــات        والمــسؤولون فــي المؤســسات اإلعالمي

                                     
 .٣٠٠رجاء محمود أبو عالم، مرجع سابق، ص ) ١(

 .٢٢٢ائي، مرجع سابق، صعامر قنديلجي، إيمان السامر ) ٢(

 .٦٧سعيد التل، مرجع سابق، ص ) ٣(

ــى،        ) ٤( ــة األولـ ــاً، الطبعـ ــا إلكترونيـ ــة بياناتهـ ــة ومعالجـ ــون، تـــصميم البحـــوث الكيفيـ ــد زيتـ ــال عبدالحميـ كمـ
 .٦١، ٦٠، ٤٧: الصفحات) م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٦عالم الكتب، : القاهرة(

 .٦٢المرجع السابق، ص ) ٥(

 .٦٩صسعيد التل، مرجع سابق،  ) ٦(
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العامة واإلعالم في بعض القطاعات الحكوميـة والخاصـة، ولـيس مـن الـضروري أن تكـون                  

 .العينات الممثلة لها متماثلة

؛ألنها تمثـل فئـات متباينـة الـرأي فـي      " واسعة التباين"ض هذا النوع بالعينة  ويسمى البع 

فهـــي تـــشتمل علـــى جميـــع االتجاهـــات، وهـــذا مـــا ينطبـــق علـــى فئـــات   .. الحالـــة المبحوثـــة 

اإلعالميين المشاركين ونظـراتهم المتباينـة إلشـكالية توظيـف الخـريجين سـبباً وعـوامالً             

صاء في الحاالت المتباينة يزيد من المصداقية والثقة        مع العلم أن البحث واالستق    .. ونتيجة  

) ٢(وغالباً ما يبدو حجم عينة البحث الكيفـي صـغيراً         . )١(بالنتائج التي يتم التوصل إليها كيفياً       

؛ألن قــدرة الباحــث علــى تقــديم صــورة عميقــة عــن المبحــوثين تقــل كلمــا زاد عــدد أفــراد        

 .)٣(تسطيح الدراسةالعينة، وقد يؤدي تزايد عدد المبحوثين إلى 

وفــق هــذا المنظــور المنهجــي اســتهدف الباحــث عينــة متنوعــة المــشارب تقــدم فــي      

ــاهرة المدروســــة، تــــضمن وجــــود األســــاتذة          ــة تــــصوراً مكتمــــل األبعــــاد عــــن الظــ النهايــ

 لمفــردات – العــام –والمــسؤولين والمهنيــين اإلعالميــين، وقــد راعــى الباحــث فــي اختيــاره  

وطبيعة الوظيفة اإلعالمية، والقـرب مـن ميـادين العمـل           ،  سعوديةالعينة معايير المواطنة ال   

اإلعالمي، واالحتكاك بالخريج اإلعالمـي موظفـاً أو باحثـاً عـن الوظيفـة، والخبـرة الوظيفيـة                  

وعلى هذا األساس تم حصر أسـماء      .وأخيراً اهتمامه بموضوع الدراسة   ،  الحالية أو السابقة  

شخــصية إعالميــة عــاد ) ٥٠(ة فتمــت دعــوة الشخــصيات المناســبة للمــشاركة فــي الدراســ

وقــد ذهبــت بقيــة النــسبة إلــى مــن  ، %٧٠اســتبانة بنــسبة إجابــة إجماليــة قــدرها ) ٣٥(منهــا 

أو وعــد بــالرد ، أو ألن األســئلة مفتوحــة ، اعتــذر عــن اإلجابــة لعــدم تــوفر بيانــات إضــافية لديــه

االهتمــام الـــالزم  اســـتبانات لعــدم اعطــاء اإلجابـــات   ) ٣(كمـــا اســتبعد الباحــث   . ولــم يــرد  

ــر عــن رأي أصــحابها بقــدر كــاف     ــة     .والتعبي ــالي يــصبح العــدد النهــائي ألفــراد العين ) ٣٢(وبالت

                                     
 .٢٧١ – ٢٧٠عامر قنديلجي، إيمان السامرائي، مرجع سابق، ص ص ) ١(

 .٧٢سعيد التل، مرجع سابق، ص ) ٢(

 .٦٦كمال عبدالحميد زيتون، مرجع سابق، ص ) ٣(
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توزعـــوا  حـــسب ،  مـــن إجمـــالي مـــاتم اســـتهدافه %٦٤مـــشاركاً إعالميـــاً، يمثلـــون نـــسبة 

 :تصنيفاتهم الوظيفية والعملية إلى الفئات التالية

 : األكاديميون اإلعالميون–أوالً 

 :تذة كلية اإلعالم واالتصال في جامعة اإلمام أسا–أ 

 . عبدالعزيز العسكرفهد بن/ د. أ -١

 .عبداهللا بن صالح الحقيل/ د. أ -٢

 .سعيد بن علي آل ثابت/ د. أ -٣

 .عبداهللا بن ناصر الحمود. د -٤

 : أساتذة قسم اإلعالم في جامعة الملك سعود–ب 

 .فهد الطياش. د -٥

 .حمزة بيت المال. د -٦

 .محمد األحمد. د -٧

 .خالد بن عبداهللا الحلوة. د -٨

 .علي العنزي. د -٩

 : المهنيون اإلعالميون–ثانياً 

 : مهنيون عاملون في جهات حكومية–أ 

 .عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع، رئيس هيئة اإلذاعة والتلفزيون -١

 .عيضة الزهراني، نائب رئيس هيئة اإلعالم المرئي والمسموع -٢

 .ئة اإلذاعة والتلفزيونعبداهللا الحميدي، مدير عام األخبار بهي -٣

 .محمد باريان، مدير عام القنوات الرياضية السعودية. د -٤

 .عبدالعزيز بن حمد الحسن، مدير عام إذاعة الرياض والقناة األولى سابقاً. د -٥

 .محمد الجفير، مدير عام الشؤون الفنية بهيئة اإلذاعة والتلفزيون -٦

 .ألنباء السعوديةعبداهللا المحيميد، مدير اإلعالم الداخلي بوكالة ا -٧
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 ومستقبلهم الوظيفي.. تقييم اإلعالميين لواقع توظيف خريجي اإلعالم 
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فيــصل حمــدان الظفيــري، مــدير العالقــات العامــة بالهيئــة الملكيــة للجبيــل          -٨

 .وينبع

عبــداهللا بــن محمــد البــداح، المــشرف علــى العالقــات العامــة بــوزارة الخدمــة       -٩

 .المدنية سابقاً

 : مهنيون عاملون في جهات خاصة–ب 

 .STCودية حسن آل الشيخ، مدير العالقات العامة بشركة االتصاالت السع -١

 .عبدالعزيز أبو عباة، كبير مسؤولي العالقات العامة ببنك البالد -٢

 .جمال عامر، مدير العالقات العامة بشركة المياه الوطنية -٣

 .حميد العنزي، مدير اإلعالم بالغرفة التجارية بالرياض -٤

 .حسين مسعود الدوسري، مدير العالقات العامة بشركة الجوهرة الطبية -٥

 .ر العالقات العامة بشركة اإلليكترونيات المتقدمةخالد الدريس، مدي -٦

 : مهنيون عاملون في مؤسسات صحفية–ج 

 .جميل الذيابي المدير العام لتحرير جريدة الحياة في السعودية والخليج -١

 .عبدالعزيز بن عبدالكريم العيسى، رئيس تحرير مجلة الدعوة -٢

 .ياضسالم الغامدي، مدير تحرير الشؤون السياسية بجريدة الر -٣

 .سعد الحميدين، مدير تحير الشؤون الثقافية بجريدة الرياض -٤

 .جاسر الجاسر المستشار في جريدة الجزيرة -٥

 .سليمان العقيلي، مدير تحرير جريدة الوطن سابقاً -٦

 .محمد العيدروس، مسؤول الشؤون المحلية في جريدة الجزيرة -٧

 .محمد القحطاني، رئيس قسم في جريدة الجزيرة -٨

 :لمعلومات أداة جمع ا– ٤

 - Openاعتمــد الباحــث فــي جمــع مــادة دراســته علــى االســتبانات مفتوحــة النهايــة  

endedguestion   يتولى فيها أفرادهـا قراءتهـا      .. نموذج مقابلة تحريرية    : (، التي توصف بأنها
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، ويـسمح هـذا النـوع مـن نمـاذج األسـئلة             )١ ()والتفاعل معهـا إلعطـاء الجـواب األنـسب لهـم          

بالطريقــة واأللفـاظ والتركيبــات اللغويــة التــي  (ر للمبحـوثين فــي اإلجابــة  بإعطـاء حريــة أكثــ 

 .)٣(خارج حدود أسئلة مقيدة.. ، وتعبر عن خبراتهم وآرائهم)٢ ()تناسبهم

وتــستخدم االســتبيانات فــي دراســة الحالــة عنــدما يــصعب االتــصال الفــردي بجميــع          

فـي الحـاالت التـي      (، و )٤(المشاركين، وتكون البيانـات المرغـوب فـي جمعهـا غيـر شخـصية             

، وقـد لجـأ الباحـث    )٥ ()تتسم بالنقص في البيانات الخاصة بموضوع الدراسـة أو أحـد جوانبـه    

إلى هذا النوع من المقابالت التحريرية بعـد أن تعـذر عليـه اللقـاء المباشـر بكـل شخـصيات                     

العينــة المــستهدفة، لتعــدد مــواقعهم العمليــة وتباعــدها، وانــشغال معظمهــم بظــروف         

 .خصوصاً من هم في مواقع إعالمية أو صحفية، لهمأعما

وتمثل تساؤالت الدراسة العامة مكون أسئلة أداة جمـع المعلومـات، ومـع االحتفـاظ          

بطبيعة األسئلة المفتوحـة، فقـد هيكـل الباحـث بعـض أسـئلة األداة الرئيـسية علـى النحـو                   

 :التالي

 : السؤال األول-
 قسام اإلعالم؟ما رأيكم في واقع توظيف خريجي كليات وأ

 : السؤال الثاني-
مـــا تقـــديركم ألســـباب نـــدرة حـــصول الخـــريج علـــى وظيفـــة إعالميـــة تناســـب مؤهلـــه  

 المتخصص؟

 . أسباب مرتبطة بأقسام اإلعالم @ 

                                     
 .٩٧محمد بن عبدالعزيز الحيزان، مرجع سابق، ص ) ١(

، )م١٩٩٣عالم الكتـب،  : القاهرة(محمد عبدالحميد، دراسة الجمهور في بحوث اإلعالم، الطبعة األولى      ) ٢(
 .١٩٥ص

 .٧٨كمال عبدالحميد زيتون، مرجع سابق، ص ) ٣(

 .٣٠٣رجاء محمود أبو عالم، مرجع سابق، ص ) ٤(

 .١٩٦محمد عبدالحميد، مرجع سابق، ص ) ٥(
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 .أسباب مرتبطة بالخريج اإلعالمي@ 

 .أسباب مرتبطة بالبيئة اإلعالمية @

 : السؤال الثالث-
 الم في المؤسسات اإلعالمية؟ما نظرتكم لمستقبل توظيف خريجي اإلع

 : السؤال الرابع-
 ما أهم مقترحاتكم لتسهيل التحاق الخريج اإلعالمي بوظيفة إعالمية؟

 .مقترحات توظيفية على المستوى الحكومي@ 

مقترحـــات توظيفيـــة علـــى مـــستوى المؤســـسات اإلعالميـــة ومؤســـسات القطـــاع    @ 

 .الخاص

 .مقترحات توظيفية على مستوى أقسام اإلعالم@ 

 .مقترحات توظيفية أخرى@ 

ولدعم مصداقية األداة استشار الباحث عـدداً مـن أسـاتذة اإلعـالم فـي كليـة اإلعـالم                   

واالتصال بجامعة اإلمام، حول عنـوان الدراسـة وتـساؤالتها، وقـد مثلـت إفـاداتهم العلميـة                  

 .)١(عامل اطمئنان للباحث بتوفر مؤشر هذا العنصر في دراسته

مطـي اإلسـتبيان الـورقي واإلليكترونـي فـي التواصـل مـع فئـات             وقد اسـتخدم الباحـث ن     

الشخصيات اإلعالمية ودعوتهم للمشاركة،وقد اسـتغرقت عمليـة التوزيـع واالسـترجاع            

وقــد ســاعد الباحـــث فــي إنجــاز هــذه الخطــوة ثالثــة مــن طـــالب         . مــا يزيــد علــى الــشهرين    

                                     
 :األساتذة هم  ) ١(

 .عبداهللا الحقيل/ د. أ -
 .محمد البشر/ د. أ -

 .سعيد آل ثابت/ د. أ -

 .علي نجادات/ د. أ -
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 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

ــستير    ــستوى األول لمرحلـــة الماجـ ـــ١٤٣٥/ ١٤٣٤للعـــام ) صـــحافة(المـ بكليـــة اإلعـــالم  ، هـ

 .)١(واإلتصال  تولوا االتصال ببعض أفراد العينة ومتابعتهم وتلقي مشاركاتهم

 :نتائج الدراسة
أســفرت مرحلــة جمــع إجابــات المــشاركين عــن تــوفر كميــة كبيــرة مــن المعلومــات  

 بموضوع الدراسـة، أتاحتهـا أسـئلة اسـتبانتها المفتوحـة،      – المتفاوتة –النوعية ذات الصلة    

مـــشاركين وتنـــوعهم، وقــد ســـلك الباحـــث عـــدة خطــوات متبعـــة فـــي البحـــوث   وتعــدد ال 

.. الكيفية، للتعامل مع هذه البيانـات لتـسهيل الوصـول إلـى مرحلـة العـرض النهـائي للنتـائج                     

 :)٢(كما يلي

 ):Coding( تصنيف البيانات – ١

وتتمثــل فــي القــراءة األوليــة لإلجابــات المكتوبــة، وتــصنيف محتوياتهــا إلــى جزئيــات          

وتــؤثر تــساؤالت الدراســة فــي تحديــد     ، نونــة بعنــاوين تعبــر عــن اهتمامــات معلوماتهــا      مع

 .تصنيف بيانات ومعلومات هذه المرحلة

 ):Memoring( تسجيل المالحظات – ٢

وذلك باختزال األفكـار الـواردة فـي إجابـات المـشاركين وتلخيـصها حيـث تظهـر فـي                    

 .لمبدئي للمعلوماتهذه المرحلة نقاط لم تكن ظاهرة في مرحلة الجمع ا

                                     
 :الطالب هم  ) ١(

 .رفيدي األسمري -
 .دريبي الدريبي -

 .فالح الحارثي -

 :استند الباحث في هذه الجزئية على المراجع التالية ) ٢(
 .٢٣محمد بن سعود البشر، مرجع سابق، ص -
 .٤٠٥ – ٤٠٤عامر قنديلجي، إيمان السامرائي، مرجع سابق، ص ص -

أعمــق فــي الظــواهر التربويــة، جامعــة  نحــو نظــرة : راشــد بــن حــسين العبــدالكريم، البحــث النــوعي  -
 :ظهر على موقع . الملك سعود، موقع الدكتور راشد العبدالكريم

    Faculty.ksu.edu.sa/dr.rashid/default.aspx# 
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 : تحديد األنساق واألنماط– ٣

، وفيــه تــصنف األفكــار بحــسب المحــاور  axial codingويــسمى التــصنيف المحــوري 

األساســية التــي عبــرت عنهــا أداة جمــع المعلومــات، وتمثــل فــي الوقــت نفــسه إجابــة عــن     

 .تساؤالتها الرئيسية 

 : عرض النتائج وصياغتها علمياً– ٤

ــ   ة مرحلـــة التـــصنيف االنتقـــائي؛ ألن الباحـــث يـــصيغ فيهـــا مـــن       وتـــسمى هـــذه المرحلـ

الخالصات واالستنتاجات التي وردت في إجابـات المـشاركين بـصورة انتقائيـة وموضـوعية          

 .بما يتناسب مع هدف دراسته ويجيب عن تساؤالتها ويتجاوز ما عداها 

 عــن موزعــة علــى محــاور رئيــسية أربعــة، تعبــر : ويعــرض الباحــث أهــم نتــائج الدراســة

اهتمامـات تـساؤالتها العامـة، وتمثـل خالصـات آراء اإلعالميـين المـشاركين بـشأنها، كمـا          

 :يلي

 .واقع توظيف خريجي كليات وأقسام اإلعالم -

 أسباب ندرة حصول الخريج على وظيفة إعالمية تناسب مؤهله المتخصص؟  -

 .مستقبل توظيف خريجي كليات وأقسام اإلعالم في المؤسسات اإلعالمية -

 .م المقترحات لتسهيل التحاق الخريج اإلعالمي بوظيفة إعالميةأه -

وبعد القـراءة الفاحـصة لمجمـل ردود المـشاركين فـي الدراسـة يـستطيع الباحـث أن                  

 :يصنف طابع إجاباتهم إلى فئتين

إجابات مختصرة، ذات كلمات وأوصاف مباشـرة عـن الموضـوع محـل اهتمـام               : األولى

أو تــدور فــي محيطهــا  .. ي أو تــرتبط بتجربــة شخــصية المحــور، وربمــا تعبــر عــن رأي شخــص 

ــة، فيهــا مــن التــشخيص      : والثانيــة. الــضيق إجابــات موســعة، ذات صــبغة وصــفية أو تحليلي

والعمق ما يشكل المادة الرئيسية لمحاور نتائج المبحوثين ويعبر عن رؤاهم العامـة نحـو               

 .النظر إلى الظاهرة
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 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

 :ع توظيف الخريجين اإلعالميينآراء الشخصيات اإلعالمية في واق: أوالً 
تباينـــت آراء المـــشاركين حـــول واقـــع توظيـــف الخـــريجين اإلعالميـــين بـــين وصـــفه         

يتــضمن الخلفيــة التاريخيــة،   .. بأحكــام قاطعــة، وبــين التطــرق إليــه بــشيء مــن التفــصيل       

فمن أبـرز مقـوالت الطـرح       . والعرض المعلوماتي، واعتبار مؤشرات الواقع اإلعالمي المحلي      

القـول بأنــه أقــل مــن المــأمول أو غيــر واضـح المعــالم، أو أنــه واقــع ضــعيف أو صــعب أو   : األول

مزعج، وفي إطار هذه اإلشارات ينظر المسؤولون اإلعالميون إلى واقع توظيـف الخـريجين         

حيــث ال يتــوفر لهــم فــرص عمــل كافيــة فــي القطــاعين        .. اإلعالميــين الحــالي كمــشكلة  

د الخريجين وقلة الفرص الوظيفية المتاحة، فواقع       الحكومي والخاص؛ نظراً  إلى كثرة عد      

ــاً لنـــدرة الوظـــائف     الحـــال أن تـــوظيفهم فـــي مؤســـسات اإلعـــالم الرســـمي نـــادر جـــداً، تبعـ

الشاغرة، وفي القطـاع الخـاص قليـل جـداً ؛ ألن هـذا القطـاع يحـرص علـى تـوفر الخبـرة مـع              

ــدوام(، وااللتــزام بأوقــات  )الراتــب(قلــة   فــي – االعتبــارات حــسب حاجــة العمــل، وهــذه  ) ال

ــادراً   –نظــرهم  ويقــر عــدد مــن األكــاديميين ذوي   .  ال تتــوفر فــي الخــريجين الــسعوديين إال ن

أن الخريجين إجماالً لم يثبتوا أهلية تنافسية تجعل سوق         .. الصلة بالواقع المهني الميداني   

فلقــد أثبتــت التجــارب أن كثيــراً مــن   . العمــل  يقــصر توظيفــه فــي مهمــات اإلعــالم علــيهم   

علـــى كثيـــرين مـــن أهـــل  .. المهمـــات اإلعالميـــة يتقـــدم فيهـــا مهنيـــا أهـــل الرغبـــة والهويـــة  

 ال تـشعر بامتنـان كبيـر      – بعامـة    –التخصص العلمي، وأغلـب الظـن أن مؤسـسات اإلعـالم            

 .لقصر التوظيف على المتخصصين دون غيرهم

األول : إلـى صـنفين   .. ويصنف الباحث رؤى أفراد العينة حول الواقع الوظيفي للخريجين        

ففيمــا يخــص األول مــرت   ، خــاص بالقطــاع الخــاص   :خــاص بالقطــاع الحكــومي والثــاني    :

عملية توظيف خريجي أقسام اإلعالم في األجهزة الحكومية بعدة مصاعب لعـل أبرزهـا              

قلة عدد الوظائف اإلعالمية مقارنة بعدد طالبي العمل وعلى الرغم من استيعاب األجهزة             

مــن خريجــي هــذا التخــصص إال أن الخــريجين ظلــوا أكثــر مــن     الحكوميــة لعــدد ال بــأس بــه   

الفــرص المتاحــة ممــا أحــدث خلــالً فــي العــرض والطلــب، ومــن واقــع تجــارب العديــد مــن            
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 ومستقبلهم الوظيفي.. تقييم اإلعالميين لواقع توظيف خريجي اإلعالم 
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ــم يــستوعبوا بــشكل          ــرون أن خريجــي هــذا التخــصص ل الشخــصيات المــشاركة فهــم ي

م لعدم تشجيع بعض األجهزة لخريجي هذا التخصص، وعدم القناعة بـدور اإلعـال            .. كبير

فــي التطــوير اإلداري، وأن توظيــف بعــض الخــريجين اإلعالميــين فــي الــسنوات الماضــية قــد     

وقـد يعـود ذلـك لعـدة اعتبـارات منهـا            .. بـشكل أساسـي   " الواسـطة "اعتمد على المعرفـة و    

علــى ســبيل المثــال مــدى وجــود شــواغر متاحــة، وعمــل المؤســسات اإلعالميــة فــي أجــواء  

 .محدودة المنافسة

على التاريخ البعيد للظاهرة عندما بدأت بعض أقسام اإلعالم في          وعرج المشاركون   

توظّف العديد منهم فـي وظـائف   .. هـ، وبعده مباشرة١٤٠٠تخريج دفعاتها األولى قبل العام   

إعالمية حكومية ؛ألنها كانت متوافرة وشاغرة في ذلك الوقـت، فبعـضهم توظَّـف محـرر               

نبــاء الــسعودية أو فــي الوظــائف اإلعالميــة فــي    أخبــار فــي اإلذاعــة أو التلفزيــون أو وكالــة األ  

إدارات العالقات العامة، والبعض اآلخر وجد وظائف فنية في التصوير أو اإلخراج أيضاً، ومع         

مــرور الوقــت تــم شــغل معظــم أو جميــع الوظــائف اإلعالميــة الحكوميــة وصــار خريجــو          

جدون فيها فرص   اإلعالم يبحثون عن وظائف إعالمية في مؤسسات القطاع الخاص وال ي          

 .توظيف إال بصعوبة

ــة،          ــائف اإلعالميـ ــم الوظـ ــن كـ ــددة عـ ــات محـ ــود معلومـ ــدم وجـ ــن عـ ــرغم مـ ــى الـ وعلـ

فــإن الفــرص الوظيفيــة اإلعالميــة  المتاحــة  .. المــشغولة والــشاغرة فــي القطــاع الحكــومي 

 فـي  –تبـدو  ) الخاضعة للبـاب الثـاني مـن الميزانيـة      (حاليا في أجهزته أمام المتخرجين الجدد       

 نــادرة، إن لــم تكــن معدومــة، نظــراً للــشح الكبيــر فــي إحــداث الوظــائف   – المبحــوثين نظــر

ــوم أن          ــة كافــة؛ إذ مــن المعل ــة فــي التخصــصات المختلفــة فــي األجهــزة الحكومي اإلعالمي

اســــتحداث الوظــــائف فــــي أغلــــب التخصــــصات باســــتثناء الوظــــائف التعليميــــة والــــصحية  

ــذ عــدة عقــو     ــى الظــروف االقتــصادية التــي    والعــسكرية، يكــاد يكــون متوقفــاً، من د ؛نظــراً إل

 لــسنوات طويلــة، وبــال شــك فــإن الوظــائف اإلعالميــة تقــع    – حينهــا –واجهتهــا المملكــة 

 .ضمن الوظائف التي توقف إحداثها
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ولذا يمكن القول إن تعيين خريجي أقسام اإلعالم كـان أفـضل فـي الفتـرة التاريخيـة                 

الوقت الحاضر؛ حيث كانـت الفـرص متاحـة أمـام           منه في   .. التي تعود إلى ما قبل ثالثة عقود      

المتخرجين، وال تعود وفرة الفرص الوظيفية آنذاك إلى قناعة الجهـات الحكوميـة بأهميـة          

التخصــصات اإلعالميــة وضــرورة اســتقطاب المــؤهلين فيهــا فقــط، وإنمــا قــد يــرد ذلــك إلــى      

ــا   ــباب، منهـ ــن األسـ ــة مـ ــي مختلـــف األ    : جملـ ــصاتها فـ ــة تخصـ ــائف بكافـ ــوفر الوظـ ــزة تـ جهـ

الحكومية تبعـاً للنمـو الـذي شـهدته هيكليـة األجهـزة الحكوميـة آنـذاك، إلـى جانـب عـدم                

تغطية المتخرّجين في أقسام اإلعالم لحاجـة األجهـزة الحكوميـة مـن المتخصـصين فـي                 

والتوجيه الرسمي باعتبـار  ، هذا المجال، تبعاً لقلة مخرجات أقسام اإلعالم في تلك الفترة      

كمـا اسـتخلص الباحـث مـن تنـاوالت          . غرة أمام الخـريج الـسعودي     وظائف المتعاقدين شا  

المــشاركين أن التوظيــف فــي القطــاع الحكــومي يعــاني مــن مــشكالت أخــرى تُــضاف إلــى     

االنتظـار الطويـل فـي قائمـة التعيـين،          : زيادة أعداد الخريجين وقلة العـرض الـوظيفي أهمهـا         

ــاز      ــذي أخــذت درجاتــه فــي التن ل إلــى أن وصــلت إلــى تعيــين   ومــستويات التعيــين الــوظيفي ال

 .خريجي األقسام اإلعالمية على مراتب دون السادسة في فترات زمنية ماضية 

أما خالصة رؤاهم فيما يتعلَّق بالتوظيف في القطـاع الخـاص، فعلـى الـرغم مـن مبـادرة        

بعض المؤسسات اإلعالمية، خاصة الصحف الستقطاب عدد من المتخرّجين فـي كليـات             

إال أن هناك مشكلة في هذا المجال تتمثَّـل فـي عـدم ظهـور مؤسـسات          وأقسام اإلعالم،   

إعالمية ضخمة تُدار على أسس احترافية، وتدرك أهمية التأهيـل األكـاديمي للعـاملين، ثـم       

تسعى الستقطاب من يتوافر لديهم هذا النوع من التأهيـل اإلعالمـي ، مـن جانـب آخـر فـإن                

 الــصحف تُــدار مــن خــالل قيــادين نــشأوا      أغلــب المؤســسات اإلعالميــة الخاصــة، وبالــذات    

وترعرعوا على أن الموهبة هي األهم في العمـل اإلعالمـي مـع غيـاب المعـايير القـادرة علـى                     

التمييز بين الموهوبين وغير الموهوبين، جانب مهم فـي هـذا الموضـوع يـرتبط بالتوجهـات                 

سـسات علـى    المادية لقيادات المؤسسات الصحفية، والتي أسـهمت فـي اعتمـاد هـذه المؤ             

الصحفيين المتعاونين لتقليل التكاليف، ومعلوم أن المتميّزين من المتخرّجين في أقسام     



 

 
١٨٤

 ومستقبلهم الوظيفي.. تقييم اإلعالميين لواقع توظيف خريجي اإلعالم 
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اإلعالم قد ال يقبلوا بأي مرتبات تُعرض عليهم، نظراً إلى محدودية عددهم، ولوجود بعـض              

 .العروض أمامهم

وقــد الحــظ الباحــث تفــصيل مــسؤولي الجهــات اإلعالميــة الخاصــة فــي النظــر لواقــع          

 علـى عـدة عوامـل، منهـا مـا لـه عالقـة         - عنـدهم    –ظيف الخريج ؛حيث يتوقـف التوظيـف        تو

ومنهــا مــا هــو متعلــق ، بــالخريج نفــسه مــن حيــث قدراتــه ومــدى اســتعداده للعمــل اإلعالمــي

بوجــود الوظيفــة، أو مــدى قناعــة الجهــة الموظفــة بإمكاناتــه والحاجــة إليــه، وهــم يــرون أن    

 من أداء مهارات عمـل العالقـات العامـة          - مثال   –ريج  هناك فرصا للمؤهل  فعند تمكن الخ      

فهـو أكثـر حظـاً ونـصيباً فـي التوظيـف،       .. مع إلمامه باللغة اإلنجليزيـة   .. اإلعالمية والتنظيمية 

 .وهذا خالف ما هو حاصل لعموم الخريجين في أرض الواقع

ب مؤشـرات دالـة قـد يكـون لهـا تـأثير مرتقـ             ) المهنيـون (في المقابل قدم المشاركون     

.. فــي تغييــر خريطــة واقــع توظيــف الخــريجين اإلعالميــين فــي القطــاعين العــام والخــاص       

 :مردها إلى اآلتي

عمليـــة اإلحـــالل للـــسعوديين بـــدالً مـــن المقيمـــين فـــي وســـائل اإلعـــالم المقـــروءة    -

ــذه        ــلء هـ ــالم لمـ ــسام اإلعـ ــي أقـ ــن خريجـ ــتفادة مـ ــسموعة، واالسـ ــة والمـ والمرئيـ

والتخصص، إضافة إلى دراستهم التـي تـؤهلهم        األماكن؛ ألنهم األقرب إلى المجال      

 .للعمل اإلعالمي، فالمساحة مفتوحة أمامهم بصورة لم يسبق لها مثيل

فرص التدريب اإلعالمي التي وفرتها وسائل اإلعالم للخريجين، سواء كانـت علـى              -

وسائل التقنية الحديثة وكيفية استخدامها أو في فنون التحرير واإلخراج واإلنتـاج     

 وهناك المئات من الشباب السعودي الـذين اسـتفادوا مـن هـذه الـدورات                الصحفي،

ــذوا أمـــاكنهم فـــي المؤســـسات     ــداعاتهم وأخـ التدريبيـــة وظهـــرت مـــواهبهم وإبـ

 .اإلعالمية

اســـتقطاب المؤســـسات اإلعالميـــة الـــسعودية للـــشباب المتميِّـــزين مـــن خريجـــي   -

ة والـصحفية   كليات وأقسام اإلعالم، في ظل التنـافس بـين المؤسـسات اإلعالميـ            



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٨٥

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

الـــسعودية لـــضخ دمـــاء جديـــدة مـــن الـــشباب للعمـــل فيهـــا، وهـــذا التنـــافس أوجـــد   

مجاالت عمل كثيرة لهؤالء الخريجين ودفع الشباب للعمل فيهـا ورفـع رواتـبهم              

 .بصورة ملحوظة

ــاً ــدرة حــصول الخــريج علــى وظيفــة     : ثاني ــة فــي أســباب ن آراء الشخــصيات اإلعالمي
 :إعالمية تناسب مؤهله المتخصص 

تعددت األسباب التي أوردها المشاركون في الدراسة لنـدرة حـصول خريجـي كليـات               

وأقسام اإلعالم علـى وظـائف إعالميـة تناسـب مـؤهالتهم المتخصـصة، ويمكـن تـصنيفها               

 :كالتالي

 : أسباب مرتبطة بكليات وأقسام اإلعالم-١

ة للقطاعـات    زيادة أعداد المتخرّجين في أقسام اإلعالم عن الحاجة الفعلية الحالي          -

اإلعالمية الحكومية والخاصة في المملكة، ويمكن القـول إن زيـادة كـم المتخـرّجين عـن        

حاجــة الــسوق ليــست وضــعاً طبيعيــاً فــي ســوق ناشــئة وواعــدة، مثــل الــسوق الــسعودية،   

 :وإنما قد يرد هذا األمر إلى العوامل التالية

علـيم اإلعالمـي،    ضعف التخطـيط للمـستقبل فـي القطاعـات التعليميـة، ومنهـا الت              •

والتركيــز علــى التخصــصات التــي يحتاجهــا الــسوق اإلعالمــي، األمــر الــذي أدى إلــى   

التوسع في التعليم اإلعالمي العام، والتخصصات الكلية أو العامة، علـى حـساب            

االهتمـام بالتخصـصات اإلعالميـة الحديثــة والدقيقـة، كـاإلعالن التجـاري، التحريــر       

 .ية، اإلنتاج اإللكتروني، التصاميم الفنيةاإلعالمي، الصحافة اإللكترون

الــضغوط المجتمعيــة التــي تواجههــا الجامعــات للتوســع فــي القبــول فــي جميــع      •

لــك عــدم إحــسان التخصــصات ومنهــا كليــات وأقــسام اإلعــالم، وقــد نــتج عــن ذ 

ــة        ــار الطــالب الملتحقــين فيهــا، وعــدم وجــود شــروط للقبــول تراعــي الجدي اختي

والموهبــة واالســتعداد، وعــدم مواكبــة كــم القبــول للفــرص المتاحــة فــي ميــدان   

 .التوظيف
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عـــدم التخطـــيط لواقـــع ومـــستقبل العمـــل اإلعالمـــي مـــن قِبـــل المـــسؤولين فـــي   •

ــتم استــشرا     ــم ي ــة  القطــاعين الحكــومي والخاص؛حيــث ل ف الحاجــات اإلعالمي

 .ومن ثم تهيئة الوظائف التي تستوعب قدراً من دفعات الخريجين، المستقبلية

 ضــعف تجهيــزات التــدريب اإلعالمــي داخــل كليــات وأقــسام اإلعــالم، ومنــه أيــضاً          -

التحدي التقنـي المتـسارع، فمـا أن تمتلـك األقـسام شـيئاً مـن التقنيـة اإلعالميـة واالتـصالية                      

 . وغير مناسبةحتى تصبح قديمة

 عـــدم قـــدرة كليـــات وأقـــسام اإلعـــالم بهيكليتهـــا وإمكاناتهـــا البـــشرية والتقنيـــة  -

الحاليــة علــى تقــديم مخرجــات قــادرة علــى تلبيــة الحاجــات المــستحدثة المتواليــة لــسوق     

العمـــل فـــي المجـــاالت التخصـــصية الدقيقـــة، التـــي تحتاجهـــا الـــسوق اإلعالميـــة واالتـــصالية  

 .واإلعالنية

 فـي الغالـب   –خطط الدراسية  لكليات وأقسام اإلعالم بمعظم جامعاتنـا           تركيز ال  -

 على الجانب النظري أغلب فتـرة دراسـة الطالـب اإلعالمـي، يـضاف إليهـا تقـادم مناهجهـا               –

 .وتأخر تعهدها بالمراجعة والتحديث، وانفصالها عن واقع سوق العمل

ب التـي تنتظـر خريّجيهـا       االندفاع في إنشاء أقسام اإلعالم مـن غيـر دراسـة العواقـ             -

من حيث وجـود فـرص العمـل الوظيفيـة المناسـبة لهـم، وذلـك مـا جعـل العـرض بالنـسبة                        

 .لهم أكثر من الطلب على خدماتهم

ــسات       - ــالم والمؤسـ ــسام اإلعـ ــات وأقـ ــين كليـ ــة بـ ــون العالقـ ــرض أن تكـ ــن المفتـ  مـ

طــالب فــي اإلعالميــة، عالقــة وثيقــة بمــستوى الــشراكة الحقيقيــة بــين الجــانبين، تجعــل ال   

أقسام اإلعالم يتدربون فـي تلـك المؤسـسات، ويـشاهدون عـن قـرب كيـف تـتم العمليـة                     

 .اإلعالمية فيها استشعاراً بالواجب والمسؤولية نحوهم

 يعاب على أقسام اإلعالم عدم تقديم خريجيها للمؤسـسات اإلعالميـة بالـشكل              -

فهــي ال تقــدم للخــريج ، هالمطلــوب، وال القيــام بالتــسويق الــالزم لطالبهــا وفــي الوقــت نفــس 

 التوجيه واإلرشاد إلى أين يتجه بعد التخرج وال أين مواطن الفرص الوظيفية المتاحة؟
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كمـــا خـــص المـــشاركون أســـاتذة كليـــات وأقـــسام اإلعـــالم بأســـباب خاصـــة بهـــم،  

 :أهمها

الــنقص الــشديد فــي كــوادر أعــضاء هيئــة التــدريس اإلعالمــي، وخــصوصاً المهاريــة     -

قــسام، أو ضــعف وجودهــا أصــالً، وهــذا مــا حــدى بهــا إلــى االســتعانة   بــسبب التــسرب مــن األ

 .بالمعيدين وبعض المتعاونين لسد النقص

ضعف التركيـز علـى تعلـيم المهـارات اإلعالميـة، وإهمـال بعـض األسـاتذة للجانـب                    -

التطبيقي في تـدريس مقـرراتهم، وعـدم تكثيـف اللغـة اإلنجليزيـة فـي  تخصـصات محـددة                 

 .تصال التسويقيكاإلعالن التجاري واال

يفتقر بعض أسـاتذة اإلعـالم إلـى الحمـاس والتحـدي العلمـي فـي عمليـة التـدريس،                     -

 .نتيجة لضعف مستوى الطالب معرفياً وذهنياً، وللتراخي في آليات إدارة العملية التعليمية

 : أسباب مرتبطة بالخريج اإلعالمي– ٢

يجين لممارسـة اإلعـالم      غياب االستعداد الفطري والدافع الـذاتي عنـد معظـم الخـر            -

سواء المقروء أو المسموع أو المرئي، فهو التحق بقسم اإلعالم إمـا بـسبب المجمـوع أو                 

وبالتــالي مجــرد الحــصول علــى  ، بــسبب عــدم قبولــه فــي أقــسام أخــرى، أو لمجــرد الدراســة   

 .مؤهل، ولذلك من الصعب أن يعمل هؤالء في الميدان اإلعالمي بوظائف مهنية 

 الخـريجين فـي الـتعلم والتـدريب والمبـادرة وضـعف اسـتعداداهم                عدم رغبة بعـض    -

للبدء من أول الطريق، وممارسة العمل اإلعالمي كمهنة وكحرفة، فـالكثير مـن الوظـائف               

اإلعالميــة تتطلــب مجهــوداً كبيــراً وعمــالً ميــدانياً فــي أغلــب األحيــان، ولــذلك يعــزف بعــض   

 .أخرىالخريجين عن العمل اإلعالمي، ويبحثون عن وظائف 

 تدني المستوى الثقافي لخريجـي أقـسام اإلعـالم، فبعـضهم لـم يقـرأ سـوى الكتـب                    -

المقررة عليـه فـي الكليـة ، وعنـد البحـث فـي مخزونـه الثقـافي ال تجـد إال الثقافـة الـشفاهية،                          

ومستواه فـي الكتابـة ضـعيف، فالعبـارات ركيكـة واألخطـاء اإلمالئيـة والنحويـة حـدّث وال                    
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 عدم إلمامه باستخدامات تقنيات االتصال الحديثـة ، وضـعف إجـادة             يضاف إلى ذلك  .. حرج  

 .أي لغة أجنبية

 البحث عن العائد المادي، فالخريج يريد التعيين في وظيفة براتب ال يقل عن الراتـب                -

الحكومي دون أن يكون لديه التأهيل المطلوب في العمل اإلعالمي، وهـذا أمـر صـعب جـداً،                   

عربيـــة فخـــريج الـــصحافة أو اإلعـــالم يعمـــل جاهـــداً لاللتحـــاق   وبالمقارنـــة بـــبعض الـــدول ال 

ــدأ التــدريب والعمــل المهنــي الــشاق   ،بمؤســسة صــحيفة  وقــد يطــول بــه األمــر عامــاً أو    ، ويب

ولكنه يريد أن يكون مهنياً، ولذلك ، عامين وال يحصل إال على مكافأة شهرية ضعيفة جداً       

 .عندما يتم تعيينه وتثبيته يكون عن جدارة واقتدار

 عدم توافر أغلب المتخرّجين في أقسام اإلعالم على الموهبة أو االسـتعداد، وهمـا               -

من أهم الـسمات الواجـب توافرهـا فـي العـاملين فـي المجـاالت اإلعالميـة المختلفـة، ولعـل                      

ــاً لعــدم قــدرة أقــسام اإلعــالم علــى وضــع المعــايير واالشــتراطات         ذلــك يعــد نتاجــاً طبيعي

ــذه األقـــسام؛ حيـــث تطبّـــق علـــى أقـــسام اإلعـــالم    الخاصـــة بقبـــول الطـــالب لاللتحـــ  اق بهـ

االشــتراطات المطبقــة فــي األقــسام العلميــة األخــرى علــى الــرغم مــن الطبيعــة الخاصــة          

 .للتخصصات اإلعالمية

 ضــعف الخبــرة الميدانيــة التطبيقيــة لــدى أغلــب المتخــرّجين فــي أقــسام اإلعــالم،          -

مــن صــحف جامعيــة، : ه األقــسامالنــاجم مــن ضــعف اإلمكانــات التدريبيــة المتاحــة فــي هــذ 

ومعامل صحفية، وإستوديوهات إذاعية وتلفزيونية، إلـى جانـب إلـى ضـعف إيمـان مـسؤولي                 

الحكوميــة والخاصـــة بــدورهم فـــي مجــال إعـــداد طــالب أقـــسام     : المؤســسات اإلعالميـــة 

اإلعالم؛حيث يفترض اإلعداد الصحيح لطالب هذه األقسام قضاء الطالب لبـرامج تدريبيـة              

فــي المؤســسات اإلعالميــة، بمــا يكفــل لهــؤالء الطــالب تطبيــق المعــارف النظريــة   ميدانيــة 

 .والمهارات اإلعالمية التي تلقوها في األقسام على أرض الواقع

 أسباب شخصية مرتبطة بـالخريج اإلعـالم علـى رأسـها اسـتعجاله فـي البحـث عـن               -

 اآلخـر فهـو عـدم    أمـا الـسبب   . الوظيفة ومثل هذا نراه يبحث عن أي وظيفـة وفـي أي مجـال             
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ســعي الخــريج الجــاد لتأهيــل نفــسه التأهيــل المناســب وعــدم اســتعداده للمغــامرة وإثبــات 

 .الذات لكي يكون شخصاً منافساً على وظائف سوق العمل اإلعالمي

 لدى بعض الخريجين موقف مضاد مـن العمـل فـي المجـال اإلعالمـي فـإذا كـان ذلـك                      -

 –ملــك مهاراتــه أو أدواتــه المطلوبــة، فإنــه موجــود   مفهومــاً ممــن هــو غيــر قــادر عليــه، أو ال ي 
 العمـل اإلداري أو أي عمـل       – مـع ذلـك      – حتى بين أهل الكفاءات الـذين يفـضلون          –كذلك  

 .أو أكثر دخالً مادياً.. آخر أقل تعباً ومعاناة 

 – في الغالب   – حرص الخريج اإلعالمي على توفر الضمان الوظيفي، لذا هو غير مهيأ             -
 . مع وظائف القطاع الخاص، والتأقلم مع متطلبات أجوائهعلى التعامل

 : أسباب مرتبطة بالبيئة اإلعالمية– ٣

 الـــصورة األوليـــة لهـــذه البيئـــة أن الجانـــب الرســـمي منهـــا يـــستقبل عـــدداً قلـــيالً مـــن    -

الخريجين عن طريق وزارة الخدمـة المدنيـة، حـسب مـا يتـوفر لـه مـن وظـائف شـاغرة، أمـا                        

يغطــي حاجتــه بــذوي الخبــرة والكفــاءة مــن الوافــدين المحتــرفين،   الجانــب الخــاص منهــا ف

 .ويهمه استقطاب محترفي المهنة الجاهزين المبدعين

 لمــس الباحــث مــن إجابــات المــشاركين مــن منــسوبي المؤســسات الخاصــة نقــداً      -

الذعــاً مــنهم  لبيئــات األعمــال فيهــا، فمــن واصــفاً لهــا بأنهــا غيــر صــالحة للعمــل المهنــي أو       

وأن مــا .. لـشللية أو تحكمهـا المجــامالت والعالقـات الخاصـة، أو أنهــا بيئـة منفـرة       تـسودها ا 

 .يحكم سياسات التوظيف فيها معايير ال تتصل بالكفاءة والخبرة واألكاديمية

 أضــاف بعــض المــشاركين تفــصيالً محــدداً عــن البيئــة اإلعالميــة فــي المؤســسات         -

 إعالميـــة الحـــوافز والتـــشجيع اإلعالميـــة الخاصـــة، ففـــي حـــين تقـــدم مؤســـسات وهيئـــات 

توجــد جهــات مماثلــة لـــديها قــصور كبيــر فــي هـــذا       .. للعــاملين فيهــا أو للخــريجين حـــديثاً    

 .الجانب، بل إن بعض المؤسسات اإلعالمية ال تتمتع بأي بيئة جاذبة
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إلى البحث عـن الخـريج الجـاهز الـذي يتمتـع بـالروح              ) الخاصة( تسعى البيئة اإلعالمية     -

ديها مــن الوقــت أو التوجــه مــا يجعلهــا تُعنــى بالتــدريب أو تعيــد التأهيــل أو   المهنيــة ولــيس لــ

 .تصقل المواهب اإلعالمية، ومن هنا يواجه الخريج فيها صعوبة في بدايات سنين عمله

 عدم ترسخ الصناعة اإلعالمية في المملكـة بمحـدداتها وتنظيماتهـا ومعـايير األداء               -

ظهور مؤسسات إعالمية ضخمة ، تـستوعب األعـداد   فيها، ولعل هذا األمر يتبيّن من عدم    

الكبيــرة مــن المتخــرّجين فــي أقــسام اإلعــالم، فالمؤســسات الــصحفية هــي نفــسها منــذ     

صدور نظام المؤسسات الصحفية، باستثناء صحيفتي الوطن والـشرق، ومـا اسـتجد فقـط       

يونيـة  هو الـسماح للـصحف غيـر الـسعودية بالطباعـة فـي المملكـة، كمـا أن القنـوات التلفز                  

الحكومية تستقطب أعداداً محدودة، وأغلبهم من غير المتخرّجين فـي أقـسام اإلعـالم،          

ــي يتيحهــا           ــة الفــرص الت ــر فــي مجــال التوظيــف لمحدودي ولعــل هــذا الوضــع ال يــضيف الكثي

 .للخرّيجين اإلعالميين

 افتقــار العمــل اإلعالمــي المحلــي للــضمانات الوظيفيــة الالزمــة فاألنظمــة اإلعالميــة         -

ال تحمـي   ) نظام المطبوعات والنشر، ونظام المؤسسات الصحفية     (طبَّقة في المملكة    الم

المؤهلين في المجاالت اإلعالميـة، بـل حتـى ال تقـصر الممارسـة اإلعالميـة علـيهم، كمـا أن                      

هذه التنظيمات ال تـضمن الحقـوق للعـاملين فـي المهـن اإلعالميـة، ولعـل هـذا مـا أدى إلـى أن               

ات اإلعالمية، خاصة المؤسسات الصحفية في إطـار البحـث عـن    تتجه العديد من المؤسس  

 .تحقيق األرباح إلى االستعانة بالمتعاونين من غير المتخصصين

 إن كثيراً من وسائل اإلعـالم تعمـل بأسـلوب اإلنتـاج ولـيس بنظـام الوقـت وتتـسم              -

 طبيعــة العمــل بالمــشقة والــضنى وطــول الوقــت وتعــدّد األمــاكن، وتفــضيل الخــريج للعمــل   

 .المكتبي الحكومي السهل

 عــدم وجــود أو وضــوح الكــادر الــوظيفي للعمــل الــداخلي فــي المؤســسات اإلعالميــة  -

واعتماده على أهواء القيادات اإلعالمية وخاصة في القطاع الخاص، ومثـل ذلـك قـد يعطـي                 

 .االنطباع للخريج بضعف األمان الوظيفي في تلك المؤسسات
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ات القطــاع اإلعالمــي الخــاص فــي بعــض      تنحــصر مجــاالت المنافــسة فــي مؤســس    -

 فـــي مجموعـــات مـــن الوافـــدين الـــذين يملكـــون – كـــاإلعالن والعالقـــات العامـــة –مجاالتـــه 

ــال      ــاالت مـــن األعمـ ــارات التخـــصص واللغـــة اإلنجليزيـــة التـــي أصـــبحت لغـــة هـــذه المجـ مهـ

الـسعودي عـن هـذه القطاعـات بحجـة أنـه ال يملـك         ) الخـريج (اإلعالمية وبذلك يـرد الـشاب       

 .رات التخصص الميدانية واللغوية والقدرة على اكتسابهامها

 يتشبت الجيل القـديم بمناصـبه اإلعالميـة الرسـمية حتـى لـو اسـتدعى األمـر التمديـد           -

، بعـد بلـوغ سـن التقاعـد، وأحيانـاً العمـل بالعقـد، ممـا يفـوّت الفـرص علـى األجيـال الجديــدة            

 .ل كل جيل تجربته للجيل الجديدكما تقلصت عمليات تواصل األجيال اإلعالمية بأن ينق

 تغيّــــر آليــــات اإلعــــالم بعــــد تفجــــر ثــــورة االتــــصاالت والمعلوماتيــــة مثــــل اإلنترنــــت   -

والفضائيات وتقنيات التواصـل االجتمـاعي، وشـيوع األسـاليب اإلعالميـة الغربيـة فـي الخبـر                  

والتحقيــق والحــوار، وهــو مــا يــستوجب فتــرة زمنيــة لبلــورة هــذه األســاليب والمــستجدات     

 .في العمل اإلعالمي خالل هذه الفترة الموسومة بالفترة االنتقالية لإلعالم.. والتداخالت

 توقف مـسميات الوظـائف اإلعالميـة الرسـمية فـي نظـام الخدمـة المدنيـة عنـد زمـن                 -

ال تحتاج إلى مزيـد مـن اإلعالميـين         .. بعيد، دون تحديث أو إحداث وكأن الجهات الحكومية       

الحكومية المتخصصة من معادلـة توظيـف خريجـي اإلعـالم فـي             الجدد، فخرجت الوظائف    

 .البيئة اإلعالمية المحلية

 :آراء الشخصيات اإلعالمية في مستقبل التوظيف: ثالثاً 
تجاذبــت آراء المــشاركين فــي الدراســة حــول مــستقبل توظيــف خريجــي كليــات و        

متفائــل،  : لاألو: أقــسام اإلعــالم فــي المؤســسات اإلعالميــة فــي المملكــة بــين منحيــين        

 .واآلخر متشائم

 : النظرة المتفائلة– ١

ــاؤلون بمـــستقبله يـــرون أن التوظيـــف فـــي المؤســـسات الـــصحفية واإلعالميـــة     فالمتفـ

 :السعودية أصبح أفضل بكثير من ذي قبل ألسباب كثيرة أهمها
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 .توجه الجامعات نحو إكساب طالبها للمهارات باإلضافة إلى المعارف اإلعالمية -

 .إلى االلتحاق بالدورات التأهيلية التدريبية محلياً وإقليمياًاتجاه الطالب  -

احتياج شركات القطاع الخاص إلى متعاونين مما يتـيح للطـالب اكتـساب المزيـد                -

 .من المهارات وقت دراستهم

، االتجاه نحو توطين الكثير من الوظائف اإلعالمية في مؤسسات القطـاع الخـاص             -

ــا ب     ــائف فيهـ ــغل تلـــك الوظـ ــن  شـ ــد مـ ــدار    والحـ ــبط  إصـ ــق ضـ ــن طريـ ــدين عـ متعاقـ

 .التأشيرات أو نقل الكفاالت

فتح آفاق توظيفية جديـدة للخـريجين، تتوافـق مـع التوسـع فـي اسـتخدام تقنيـات           -

 .اإلعالم الجديد في العمل اإلعالمي

ظهــور نمــاذج طموحــة بــين األجيــال الجديــدة مــن الخــريجين، لهــا نظــرة مغــايرة         -

 .لعمل اإلعالمي ومتطلباته الوظيفيةوفكر مختلف عن سابقيها تجاه واقع ا

النظــر إلــى تجــارب الــدول التــي ســبقتنا فــي مجــاالت العمــل اإلعالمــي، فالوظــائف           -

اإلعالمية لـديها لـم تنتـه، فالعمـل اإلعالمـي متجـدد ويحتـاج باسـتمرار إلـى كفايـات             

 .جديدة

وهــم يــرون أنــه علــى الــرغم مــن كــل المعوقــات والعراقيــل إال أن المــستقبل مــشرق    

عالميــين الجــدد خاصــة فــي ظــل  ســوق تبــدو واعــدة، تــشهد فيهــا الــبالد انفتاحــاً إعالميــاً    لإل

بوجود وسائل إعالمية مرئية ومـسموعة ومقـروءة وشـركات ومؤسـسات إنتـاج إعالمـي                

 .األمر الذي سيساعد على االستعانة بهم واالستفادة منهم، جديدة

 الـصحفية واإلعالميـة   ويقولون إن مستقبل توظيف خريجي اإلعـالم فـي المؤسـسات       

فلــدينا مؤســسات صــحفية قــادرة علــى اســتيعاب مئــات الخــريجين للعمــل فيهــا،    .. مفتــوح

وإظهــار مــواهبهم وقــدراتهم، وهــذه المؤســسات لــديها االســتعداد لإلنفــاق علــى الــشباب  

المؤهــل الكــفء صــاحب المواهــب والقــدرات التأهيليــة، ولــدى هــذه المؤســسات عــشرات   

رى الجديد من الصحف والمجـالت التـي هـي فـي حاجـة إلـى الكـوادر                  اإلصدارات وكل فترة ن   
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البـــشرية اإلعالميـــة المؤهلـــة وخريجـــي أقـــسام اإلعـــالم فـــي المقدّمـــة، وأيـــضاً ممـــا يبـــشَّر   

بالتفاؤل لمستقبل خريجي هذه األقسام وجود المحطات الفضائية واإلذاعية التي هي فـي             

ــر    ــد مـــن اإلعالميـــين للعمـــل كمعـــدي بـ ــة إلـــى المزيـ ــدمين  حاجـ ــارير وبحـــوث ومقـ امج وتقـ

ــة، وهنـــاك العـــشرات مـــن المـــشروعات      ــة واإللكترونيـ ــا التقليديـ ــلين فـــي مواقعهـ ومراسـ

 .الصحفية واإلعالمية التي يرى المشاركون أنها ستظهر خالل الفترة القادمة

وهناك آفاق عمل جديدة في الصحافة اإللكترونية التي بدأت توفر فرصاً إضـافية فيمـا               

لياتهـــا وتوســـع نـــشاطاتها، وتتـــصارع علـــى عـــدد محـــدود مـــن الـــصحفيين الــصحف تطـــور آ 

وهــي األخــرى يزيــد عــددها يومــاً بعــد يــوم  .. األكفــاء فــي ظــل منافــسة شــديدة فــي الــسوق  

وتزداد الحاجة فيها للمحرّرين والمخبرين، بل وللمصممين والفنيين، وفي إطار هذه الرؤيـة             

 مــشرق للغايــة مــن واقــع   –مــن منظــورهم   –التفاؤليــة فــإن مــستقبل الوظــائف اإلعالميــة   

. ارتفاع عدد وسائل اإلعالم، ممـا يتطلـب خـريجين إعالميـين كثيـرين لتـشغيلها وإدارتهـا                 

وتأكيداً على ازدياد الطلب اإلعالمي على المتميّز يستشهد هذا الفريق بالتطور الذي حدث        

مـشاهدتهم فيهـا    لمحطات التلفزيون السعودي مـن حيـث العـدد والتنـوّع، و       – قبل فترة    –

ــى ذلـــك         ــضاف إلـ ــسعودية، يـ ــالم الـ ــسام اإلعـ ــي أقـ ــن خريجـ ــباب مـ ــدين شـ ــذيعين ومعـ لمـ

وقـد قـرن بعـض األكـاديميين        .  ووكاالت اإلعالن التجـاري وغيرهـا      f.mالفضائيات وإذاعات   

بأن تتمكن أقـسام اإلعـالم مـن إعـادة هيكلتهـا بحيـث             .. تفاؤله بوجود قرائن على األرض      

لمناسـبين للتخـصص، وتتبنـى بـرامج قـادرة علـى التأهيـل الـصحيح وفـق              ال تقبل إال الطـالب ا     

 .متطلبات المهنة

 –وقد الحظ الباحث توافق مطالـب عـدد مـن المـشاركين األكـاديميين والممارسـين                 
 علـى المتميـزين مـن خريجـي اإلعـالم           – أو أولويتـه     – بضرورة قـصر التعيـين الـوظيفي         –معاً  

تفاؤله بمستقبل توظيفهم وبين إصدار تعليمـات  فقط حال وجودهم، وربط بعضهم بين  

صارمة لحث الجهات اإلعالمية المشغلة لتنفيذ هذا المطلب، كما الحـظ وعـي المبحـوثين       

 علــى أهميــة التعــاون المثمــر بــين الجهــات األكاديميــة     – أيــضاً –مــن الطــرفين اإلعالميــين  
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رفين، فيمــا يخــص والمؤســسات اإلعالميــة، وضــرورة فــتح قنــوات اتــصال مباشــرة بــين الطــ

.. إعداد الخريجين لمتطلبات العمل اإلعالمي في كافة نواحيـه اإلداريـة والفنيـة واإلعالميـة      

أن سوق العمل اإلعالمي المحلـي واعـدة   : لتحقيق مستقبل وظيفي أفضل لهم، والخالصة 

 .لكن جودة التأهيل هي المطلب األساسي لضمان موطئ للخريج فيها

 : النظرة المتشائمة– ٢

تنتهــــي الــــرؤى المتــــشائمة لــــدى المــــشاركين حــــول مــــستقبل توظيــــف الخــــريجين  

ببقاء الوضع الراهن كما هـو عليـه ، وبواعـث تـشاؤمهم قلـة الوظـائف وكثـرة                   .. اإلعالميين

الخــريجين، واســتمرار معظــم األقــسام األكاديميــة بالذهنيــة الــسابقة البعيــدة عــن واقــع     

إلعالميــة عــن اإلنفــاق علــى التــدريب     حاجــات الــسوق اإلعالمــي، وإحجــام المؤســسات ا    

 :والتوظيف، ويرى أصحابها أن من أهم معالم استمرارية الوضع الحالي مستقبالً ما يلي

اســـتمرار معـــدالت أعـــداد القبـــول الطالبـــي دون معـــايير خاصـــة بمواصـــفات طـــالب  -

 .اإلعالم

التوســع فــي دراســة التخصــصات اإلعالميــة دون ربــط ذلــك بوجــود فــرص وظيفيــة   -

 . للخريجين بعد التخرجحقيقية

بقاء الفجوة قائمة بين المؤسسات األكاديمية والمهنية، وغياب التنسيق الفعَال        -

 .بينها

ويستند المشاركون في تشاؤمهم إلى عدة مرتكزات تؤكد في عمومها أن الظـرف              

المحلــي يبــدو متناقــضاً فــي مجــالي التعلــيم والتوظيــف اإلعالمــي، ففــي الوقــت الــذي تمــر فيــه   

كــــة بطفــــرة اقتــــصادية علــــى مــــستوى الميزانيــــات العامــــة للدولــــة وعلــــى مــــستوى    الممل

االستثمارات الخاصة إال أن هذا الوضع لم ينعكس إيجابـاً علـى مـساحة الفـرص الوظيفيـة                  

: المتاحة فـي المجـال اإلعالمـي الـداخلي،  نتيجـة العتمـاد أغلـب الجهـات اإلعالميـة الخاصـة             

على كوادر غيـر سـعودية، إلـى جانـب توجـه            .. إلعالنمؤسسات اإلنتاج اإلعالمي، وكاالت ا    

عدد من المؤسسات اإلعالمية السعودية الخاصـة إلـى تنفيـذ أعمالهـا خـارج المملكـة، مـن           
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 رهــن - تحديــداَ –هنــا فــإن مــستقبل توظيــف الخــريجين اإلعالميــين فــي  القطــاع الخــاص     

يقتـصر تنـافس    وس. بمدى التغلّب على المشكالت التي تـشهدها مؤسـسات هـذا القطـاع              

المؤسسات الصحفية على اإلعالميين البارزين، فيما لن يكون لإلعالمي حـديث التخـرج أو              

أمـان  - فـي نظـره      –ولـيس فيهـا     ،  المتوسط الكفاءة مكان فيها إال بواسطة أو بأجر زهيـد         

أمــا فــي المؤســسات الرســمية فــإن مــستقبل توظيــف خريجــي كليــات وأقــسام    . وظيفــي

ت المتاحة سيظل بصورة ضعيفة لوقف إحداث الوظـائف و ضـيق            اإلعالم في ظل المعطيا   

 . مدار األعمال اإلعالمية فيها

وهم يحمّلون كليات وأقسام اإلعـالم جـزءاً مـن المـسؤولية ، فيقولـون إنّ مـستقبل                 

توظيف خريجي أقسام اإلعالم في المؤسسات الصحفية واإلعالمية، بل وفي الـشركات            

أال : يتوقف على شيء واحـد وهـو  .. يرتبط عملها باإلعالم  الكبرى، وسائر المؤسسات التي     

يلتحــق بدراســة اإلعــالم فــي الجامعــات إال مــن كــان لديــه اســتعداد فطــري؛ ليكــون رجــل      

إعالم المستقبل، ويتأتى ذلك بالتـدريب العملـي الـداخلي أوال بجانـب الدراسـة النظريـة مـن              

 الجامعــة مــن صــحف ومجــالت  خــالل الوســائل اإلعالميــة التدريبيــة المفتــرض توافرهــا فــي  

ثـم مـن خـالل التـدريب فـي وسـائل اإلعـالم األخـرى                .. ومحطات إذاعيـة مـسموعة ومرئيـة        

كمـا يـشركون معهـا فـي تحمـل تلـك            . خارج الجامعـة، سـواء أكانـت خاصـة أو حكوميـة           

المسؤولية التدريبية والتأهيلية المؤسسات اإلعالمية كـون األقـسام األكاديميـة ال تخـرّج              

إعالميين محترفين مثل الذين تبحث عنهم جهات التشغيل لذلك هم يؤكّدون           بمفردها  

على أن ال مستقبل وظيفياً لخريجـي اإلعـالم، مـا لـم يكـن هنالـك تعـاون جـاد بـين أقـسام                         

اإلعالم والمؤسسات اإلعالمية، في تدريب الطـالب علـى العمـل اإلعالمـي أثنـاء دراسـتهم           

 يكــون هنالــك معهــد عــالٍ لإلعــالم لمواصــلة    أو وهــم علــى رأس العمــل، وكــذا ضــرورة أن  

 .تدريب اإلعالميين بعد التخرج 

ــذاتي لمؤســساتهم،       وتنــاوب المــشاركون مــن األكــاديميين والمهنيــين علــى النقــد ال

فــبعض األكــاديميين يــرون أن الــضعف الــذي يعانيــه الطــالب والخريجــون يعــود فــي أساســه 
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ال يعطيه، وبالتالي فالضعف قد تجذر وما       لضعف البرامج الدراسية وأعضائها، وفاقد الشيء       

ضــعف الخــريجين إال مخرجــاً لــه، فــي حــين أن التطــوير يتطلــب رؤى وحلــوالً غيــر تقليديــة          

 غيـر قـادرين   – فـي نظـرهم   –تتناسب واإلبداع اإلعالمـي، وبالتـالي سـيبقى خريجـو اإلعـالم        

في أخذ العديـد    على منافسة الهواة، ومحبي صناعة اإلعالم من غيرهم، وسيستمر هؤالء           

 .من فرص التوظيف في سوق العمل

كمــا يعتقــد بعــض المــسؤولين اإلعالميــين بــأن يبقــى توظيــف الخــريجين اإلعالميــين     

خجـــوالً، أو محـــدوداً، ومقتـــصراً علـــى المميـــزين مـــنهم الـــذين يطرقـــون بأنفـــسهم أبـــواب   

قــــم المؤســــسات اإلعالميــــة، وأن اســــتمرار هــــذا الحــــال مــــستقبالً أمــــر متوقــــع إذا لــــم ت   

المؤسسات اإلعالمية والصحفية نحوهم بواجبها الوطني والمهنـي وتـوفر لهـم ميزانيـات              

 .خاصة لتدريبهم وتأهيلهم بعد التخرج

 :مقترحات الشخصيات اإلعالمية لتسهيل التوظيف: رابعاً 
وقـد توزعـت مقترحـات عينـة        ،  يمثل هذا المحور خالصة الدراسة وتوصـياتها الختاميـة        

ــى عــدة      الدراســة بخــصوص تــسه   ــة عل ــين بوظــائف إعالمي يل التحــاق الخــريجين اإلعالمي

 :ويعرض الباحث ألهم هذه المقترحات مصنَفة تحت العناوين الرئيسية التالية، جهات

 : مقترحات توظيفية على المستوى الحكومي– ١

ضـــرورة مبـــادرة الجهـــات الحكوميـــة المـــسؤولة عـــن متابعـــة األداء اإلعالمـــي فـــي     -

تصدار أنظمة وتشريعات تتضمن  وضع اشتراطات محـددة         القطاع الخاص إلى اس   

ــره مــن المجــاالت التخصــصية         للعــاملين فــي وظــائف المجــال اإلعالمــي، أســوة بغي

األخــرى، مثــل حــصول الملتحقــين بالوظــائف اإلعالميــة واالتــصالية علــى مــؤهالت         

 القـائمين   -في حـال حدوثـه      -علمية متخصصة، بحيث يمكن أن يجبر هذا التوجه         

مؤسسات اإلعالمية الخاصة على توظيف خريجـي اإلعـالم المتمكنـين بـدالً         على ال 

 .من االعتماد على الهواة وغير المتفرَّغين للعمل اإلعالمي
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االســتفادة مــن تحويــل المؤســسات اإلعالميــة الحكوميــة إلــى مؤســسات عامــة         -

ــة  ــر      ، تتــسم  بالمرون ــأتى عب ــة التــي ال تت فــي اســتقطاب الكفايــات اإلعالميــة المؤهل

 .إلجراءات الروتينية التي تفرضها أنظمة التوظيف الحكوميا

أهمية المبادرة إلى تعديل التنظيمات اإلعالميـة القائمـة بمـا يهيـئ فـرص االسـتثمار                  -

في المجال اإلعالمي أمام القطاع الخاص، ويوسع دائرة الفرص الوظيفية المتاحـة    

 .في المجال اإلعالمي

ــائ    - ــة الوظـ ــوير هيكلـ ــة بتطـ ــرورة العنايـ ــي   ضـ ــصة فـ ــي اإلدارات المختـ ــة فـ ف اإلعالميـ

األجهــزة الحكوميــة بمــا يتناســب مــع التوجهــات الحديثــة فــي مجــاالت اإلعــالم          

والعالقـــات العامـــة، خاصـــة التوســـع فـــي النـــشر اإللكترونـــي، واالهتمـــام باالتـــصال    

التفاعلي، وتنامي مفاهيم اإلعالم المجتمعي، وهو ما يقتضي استحداث العديـد مـن    

المية، مع تطوير مسمياتها ووصفها الوظيفي والمؤهالت التخصـصية       الوظائف اإلع 

 .المطلوبة لشاغليها

 القــائمين علــى التعلــيم العــالي فــي المملكــة بأهميــة التخصــصات اإلعالميــة         ىوعــ -

واالتــصالية، ودورهــا فــي دعــم التوجهــات االقتــصادية واالســتثمارية التــي تعيــشها      

 كليــات وأقــسام اإلعــالم لمواكبــة   المملكــة، وهــذا مــا يتطلــب تــوفير مــا تحتاجــه    

ودعمهــا بــالتجهيزات البــشرية والماديــة    ، التطــورات الحديثــة فــي هــذه المجــاالت    

 .والتقنية الالزمة

قيام وزارة العمل بإيجـاد فـرص وظيفيـة  إعالميـة واتـصالية للخـريجين اإلعالميـين                   -

وتسجيل خبـراتهم ومـنحهم حـوافز ماليـة     ،  في الشركات والمؤسسات الخاصة     

 .عنوية مشجعةوم

وإدراج ، التعــاون مــع وزارة الخدمــة المدنيــة فــي إعــادة تــصنيف الوظــائف اإلعالميــة     -

ــواءم مــع مــستجدات العــصر، يخــتص بهــا أصــحاب         ــة تت ــة حديث مــسميات وظيفي

 .التخصص اإلعالمي دون مزاحمة غيرهم لهم
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 "دراسة كيفية على عينة من األكاديميين والمسؤولين والمهنيين اإلعالميين في مدينة الرياض"

محمد بن علي بن محمد السويِّد. د 

ــصناديق الداعمــة فــي تخــصيص صــندوق خــاص بــالموارد          - االســتفادة مــن تجربــة ال

اإلعالميــة تقتطــع مــوارده مــن  بعــض أربــاح اإلعــالن ويخــصص للتــدريب       البــشرية 

هيئـة اإلذاعـة والتلفزيـون      : اإلعالمي، وتشرف عليـه عـدة مؤسـسات إعالميـة منهـا           

 .والجمعية السعودية لإلعالم واالتصال وهيئة الصحفيين السعوديين وغيرها

ع ســــن تنظيمــــات وقــــوانين واضــــحة تلــــزم المؤســــسات اإلعالميــــة بالتعــــاون مــــ    -

 .الجامعات لتدريب الطالب اإلعالميين تدريباً متقدماً

التقليل من التعاقد األجنبـي والتعـاون الـداخلي تـدريجياً وإحـالل القـدرات اإلعالميـة                  -

 .والكفايات الشابة السعودية مكانها

ــوفير      - ــة المختلفــــة  لتــ ــدريب مهنــــي إعالمــــي للتخصــــصات اإلعالميــ ــة تــ وضــــع خطــ

 .لرسمية من اإلعالميين المحترفين المبدعيناحتياجات المؤسسات اإلعالمية ا

أن تعمل وزارة الخدمة المدنية، وكذا المؤسـسات التـشريعية والتنفيذيـة المعنيـة               -

بصناعة اإلعالم، على خصّ الوظائف اإلعالمية بسمات نوعية تضمن لها قـدراً مـن         

 .المرونة والحوافز وكذلك الجزاءات

ــالم    - ــي اإلعـ ــة لخريجـ ــة الفرصـ ــادري–إتاحـ ــن    –ن  القـ ــة مـ ــائف قريبـ ــي وظـ ــل فـ  بالعمـ

اهتمامــــات تخصــــصاتهم األساســــية لفــــتح مجــــاالت توظيــــف أوســــع لهــــم مثــــل  

 .التحاقهم بوظائف اإلعالم التربوي واإلعالم الصحي

ــة ومؤســسات القطــاع       – ٢ ــى مــستوى المؤســسات اإلعالمي ــة عل  مقترحــات توظيفي

 :الخاص

 بتوظيــف الكفايــات  أهميــة قناعــة القــائمين علــى المؤســسات اإلعالميــة الخاصــة     -

الــسعودية المؤهلــة فــي مجــال اإلعــالم واالتــصال، وخاصــة مــن يتميــز مــنهم بــرؤى     

فكريــة وخلفيــة معرفيــة وخبــرة تنظيميــة ومهــارات تطبيقيــة، يمكــن تــسخيرها      

 .لتقديم عطاءات إعالمية تتسق مع متطلبات البيئة المحلية وقيمها السائدة
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ؤسـساتهم فـي إكـساب خريجــي    ضـرورة إيمـان مـسؤولي القطـاع الخـاص بـدور م       -

كليات وأقسام اإلعالم الخبـرة الميدانيـة الالزمـة للعمـل فـي هـذا المجـال، وهـو مـا                      

يقتضي ضرورة مساهمة المؤسـسات اإلعالميـة الخاصـة فـي تـدريبهم، إذ مـن غيـر                  

المتصور أن تتمكن أقسام اإلعالم بمفردهـا مـن إعـداد متخـرّجين يتـوافرون علـى          

 التطبيقي دون أن تقوم المؤسسات اإلعالمة الخاصـة بـدور           التأهيل النظري واألداء  

رئيسي في عملية التدريب، سواء بتدريبهم قبل التخرّج، أو باسـتقطاب المـؤهلين             

 .منهم وتعيينهم ثم تدريبهم على رأس العمل

التأكيد على أن أهمية الدور التدريبي الذي يتعيَّن أن تقوم به المؤسسات اإلعالمية     -

تــدريب طــالب أقــسام اإلعــالم أو المتخــرجين فيهــا علــى المهــارات  ال يقتــصر علــى 

 تدريب الخـريجين الجـدد الـذين يتعـيَّن أن           – أيضاً   –التطبيقية فقط، بقدر ما يشمل      

تستقطبهم المؤسسات اإلعالمية على ثقافة هذه المؤسسات وأسـلوب عملهـا           

مهنيـــة وتوجهاتهـــا المهنيـــة، قبـــل إتاحـــة الفرصـــة أمـــامهم لممارســـة مهـــامهم ال

 .والميدانية

الــضغط علــى الــشركات والمؤســسات اإلعالميــة الخاصــة لقبــول خريجــي اإلعــالم  -

 رخـص عمـل المؤسـسات    – أو تجديـد    –والتـشدّد فـي مـنح       ،  في الوظائف اإلعالمية  

وتقنـــين مـــنح تأشـــيرات عمـــل ، التـــي ال تلتـــزم باســـتيعاب خريجـــي هـــذا التخـــصص

 .أجنبية لوظائف التخصصات اإلعالمية

كـــرة أن االســـتعانة بـــالخريجين الـــسعوديين فـــي هـــذا التخـــصص هـــدف        إبـــراز ف -

للحــد مــن ســيطرة بعــض المتعاقــدين علــى المجــال اإلعالمــي    ، اســتراتيجي للدولــة 

 .وخطورته على المصلحة الوطنية، المحلي

ــة        - ــة برواتــب مجزي ــة بوضــع ســاللم وظيفي ــصحفية واإلعالمي ــزام المؤســسات ال إل

وديين المتخصـصين عليهـا واالسـتغناء عـن       وعالوات سنوية محددة لتعيين الـسع     

 .الوافدين، وحماية الموظف اإلعالمي السعودي العامل فيها
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البد من تفهم المؤسسات الصحفية واإلعالمية لـدورها الـصحيح تجـاه اسـتقطاب       -

الخريجين اإلعالميين فيها ، إذ إن هناك أحياناً بعض العقبـات اإلداريـة التـي تواجـه                 

 . برواتب ومميزات مقبولةتعيين هؤالء الخريجين

 الحد من اعتماد المؤسسات الصحفية واإلعالمية على اإلعالمي المتعاون و تقنين       -

وظــائف المتعــاونين المــستمرين أو المتعــاونين بالقطعــة، وتــشجيع المتميــز مــن        

 .هؤالء إللحاقه بالوظائف المتاحة متفرغاً

اً علــى المملكــة فــي الــضغط علــى المؤســسات اإلعالميــة المحــسوبة ماليــاً واســمي   -

توظيف الـشباب الـسعودي لـيس فـي الواجهـة وأمـام الكـاميرا فقـط، ولكـن حتـى              

خلف الكواليس، والعمل الجاد على إكسابهم المهارات اإلحترافية الالزمة لهذه          

 .الوظائف

أن تعـــي المؤســـسات اإلعالميـــة الخاصـــة مـــسؤولياتها االجتماعيـــة والوطنيـــة فـــي   -

بــدالً مــن التعاقــد مــع غيــر ..م بتــوظيفهم وتــدريبهم االســتفادة مــن خريجــي اإلعــال

أو أنهــا أحيانــاً تقــوم بتــدريبهم والــصبر   ، الــسعوديين رغــم عــدم تميــزهم الظــاهر   

 .عليهم في مفارقة عجيبة

توســيع دائــرة توظيــف الخــريجين اإلعالميــين فــي المؤســسات اإلعالميــة لتــشمل     -

دد مثـل وظـائف التحريـر    مختلف الوظائف اإلعالمية، بدالً مـن تحجيمهـا بنطـاق محـ         

والصياغة فقط، كمـا فـي أغلـب المؤسـسات الـصحفية، لتـشمل كـذلك الوظـائف                  

 .الفنية واإلنتاجية المشغولة في الغالب بموظفين وافدين

 : مقترحات توظيفية على مستوى أقسام اإلعالم– ٣

أن تعمــل كليــات وأقــسام اإلعــالم علــى تطــوير إمكاناتهــا التعليميــة والتدريبيــة          -

اكــب مخرجاتهــا مــع االحتياجــات الحقيقيــة لــسوق العمــل، وهــو مــا يقتــضي         لتتو

ــة،       تطويرهــا لنوعيــة تخصــصاتها وشــعبها وخططهــا الدراســية وبرامجهــا التدريبي

علـــى أســـاس مـــن االستبـــصار بالحاجـــات المـــستجدة فـــي الـــسوق، مـــع ضـــرورة         
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مراجعتهــا لواقعهــا بــشكل دوري يتناســب مــع التغيُّــرات التقنيــة التــي تــشهدها         

لـــسوق اإلعالميـــة، إلـــى جانـــب ضـــرورة تواصـــلها الـــدائم مـــع قيـــادات المؤســـسات ا

اإلعالمية الحكومية والخاصة، للوقوف على نوعيات ومستويات التأهيـل المطلوبـة      

 .لسد حاجات هذه القطاعات

أن تـــسعى كليـــات وأقـــسام اإلعـــالم لتقـــديم نفـــسها بالـــصورة التـــي تـــسهم فـــي   -

أمــام المتخــرّجين فيهــا للعمــل فــي القطــاعين    اإلقنــاع بإمكاناتهــا وتفــتح المجــال   

الحكــومي والخــاص، ويــتم ذلــك مــن خــالل تنــسيق مــنظم ودوري بــين األقــسام         

والجهات المختلفة في سوق العمـل للتعريـف بخريجيهـا ومـؤهالتهم ومهـاراتهم             

ومجــاالت أعمــالهم، إلــى جانــب ضــرورة تبنــي أقــسام اإلعــالم لــبعض المبــادرات          

مـشروعات  : درة علـى التعريـف بمنتجـات المتخـرّجين فيهـا        المهنية التطبيقية القـا   

 .تخرج، معارض، مهرجانات

أهميــة قيــام أســاتذة كليــات وأقــسام اإلعــالم بــدور رئيــسي يــستهدف تــشجيع        -

الطالب على االلتحاق بالمؤسسات اإلعالمية منذ أيـام الدراسـة األولـى، وبـذلهم مـا                

، إلى جانـب حفـز الطـالب علـى        يمكن في هذا التوجه من الدعم والمتابعة والتوجيه       

تطـوير مهــاراتهم الشخــصية أثنـاء الدراســة، مثــل مهـارات اســتخدامات الحاســب    

 .اآللي وتصاميم اإلعالم الرقمي وإجادة اللغة اإلنجليزية

تقنين معايير وشروط القبول فـي كليـات وأقـسام اإلعـالم، والتـشدد فـي الحـرص                   -

هـارات اإلبداعيـة لدراسـة اإلعـالم        على قبـول الطـالب ذوي المواهـب اإلعالميـة والم          

ــداد         ــي أعـ ــم فـ ــى الكـ ــيس علـ ــى الكيـــف ولـ ــز علـ ــب التركيـ ــا يجـ ــرهم، كمـ دون غيـ

 .الخريجين بما يتواءم مع استيعاب السوق وقدراته التوظيفية

استقطاب اإلعالميين األكفاء إلدارة برنامج التدريب اإلعالمي داخـل الجامعـة، ثـم       -

 برنـامج تـدريب تعـاوني يـتم فيـه توقيـع             إكمال مهمتهم داخل وسائل اإلعـالم فـي       

عقود ملزمة ومسؤولة مع المؤسسات اإلعالمية على أن تكـون مـدة هـذا البرنـامج      
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فصل دراسي كامل على األقـل ، ويمكـن إدراج طـالب التخـرج بالـسنة النهائيـة فـي           

 .برنامج صندوق الموارد البشرية

ليـــل أعـــدادها أو ترشـــيد كليـــات وأقـــسام اإلعـــالم فـــي الجامعـــات الـــسعودية بتق   -

وذلك ، دمجها ببعض، وتركيز اهتماماتها على تخصصات نوعية معينة تتمايز فيها         

بهــدف تركيــز الجهــود وعــدم تــشتيت اإلمكانــات والقــدرة علــى تــأمين المتطلبــات  

التي مـن شـأنها أن تجعـل مـن خريجـي اإلعـالم إعالميـين حقيقيـين، مطلـوبين فـي                   

 .سوق العمل وغير مجهولين من أربابه

ن ال يتخرج من كليات وأقسام اإلعالم إال المؤهلين إعالمياً فقـط بحـدود واضـحة                أ -

ال يقبـل التنـازل عنـه أو التـساهل          .. لمستوى التأهيـل المعرفـي والمهنـي المتخـصص        

 .فيه

أن تقبــل كليــات وأقــسام اإلعــالم التعامــل مــع حقــائق الــسوق اإلعالمــي، بحيــث      -

ــدل      ــة وتعـ ــات إعالميـ ــن مخرجـ ــبه مـ ــا يناسـ ــدم مـ ــه،   تقـ ــى أساسـ ــا علـ ــن برامجهـ مـ

ــات واألقــسام، ولكــن          ــرامج الكلي ــر ليتناســب مــع ب ــن يتغي فالحقيقــة أن الــسوق ل

 .العكس هو الصحيح، وقد يكون هو المطلوب أيضاً

ــاء شــــراكات حقيقيــــة مــــع      - علــــى الكليــــات واألقــــسام العلميــــة الــــسعي إلــــى بنــ

ــدريب،     ــاالت التــ ــاص، فــــي مجــ ــاع الخــ ــة ومؤســــسات القطــ المؤســــسات اإلعالميــ

 .ستقطاب الخريجين المؤهلين، وتبادل المنافع، وتنمية الخبرات المشتركةوا

هنــاك عالقــة مباشــرة بــين فــرص الحــصول علــى وظيفــة إعالميــة وبــين االهتمــام        -

ــصحيحة،      ــراءاتهم الـ ــام وقـ ــيع اطالعهـــم العـ ــريجين وتوسـ ــالب والخـ ــة الطـ بثقافـ

رتجـال واالتـصال    وإجادة قواعد اللغة العربية، مع تطـوير مهـاراتهم فـي اإللقـاء واال             

الشخصي، باإلضافة إلى اهتمام بعض التخصـصات اإلعالميـة النوعيـة بإجـادة اللغـة        

 ..اإلنجليزية
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ــل        - ــة داخـ ــات العمليـ ــات التطبيقـ ــادة جرعـ ــي، وزيـ ــدريب اإلعالمـ ــرامج التـ ــة ببـ العنايـ

األقــسام وخارجهــا، وأن يكــون لــه نــسبة معتبــرة علــى مــستوى الخطــة الدراســية،  

ريب الخـــارجي فـــي المؤســـسات واإلشـــراف عليـــه مـــن قبـــل  ومتابعـــة فعاليـــة التـــد

األقــسام، وعــدم تركــه الجتهــادات بعــض اإلعالميــين فــي جهــات التــدريب ووكــل  

 .المهام كلها عليهم

على كليات وأقسام واجب توعية خريجيها بثقافة العمل، وصقل اسـتعداداتهم            -

ــي،      ــل احترافــ ــي عمــ ــل اإلعالمــ ــهم أن العمــ ــي نفوســ ــراً، والغــــرس فــ ــوه مبكــ  نحــ

فـي مجـال    ،  واالحتراف يتطلب الصبر والتحمل إلثبـات الـذات وإيجـاد موقـع مناسـب             

 .مشهود بشدة المنافسة بين منسوبيه والعاملين فيه

 :خاتمة الدراسة
أكاديمية ورسمية ومهنيـة،    : جمعت هذه الدراسة خالصة آراء فئات إعالمية متنوعة       

عـدة زوايـا تبعـاً لمواقعهـا أو         توظيـف خريجـي اإلعـالم، مـن         : نظرت إلى مـشكلتها العلميـة     

تعاملهــا أو إحــساسها بهــذه المــشكلة، ويــستطيع الباحــث أن يقــول إن النتيجــة العامــة       

إقــرار كافـة أطــراف الدراســة باعتبــار قــضية التوظيــف  : لهـذه الدراســة وحــصيلتها النهائيــة 

مـــشكلة حقيقيـــة راهنـــة تواجـــه خريجـــي اإلعـــالم، وقـــد تتطـــور وتـــستفحل إذا لـــم تتخـــذ 

 .ت حاسمة لمواجهتها من جميع الجهات بدءاً بكليات وأقسام اإلعالم نفسهاإجراءا

فعــن واقــع التوظيــف، تحــدث المــشاركون عــن نــدرة فــرص توظيــف الخــريجين فــي       

مؤسسات الدولة، بعـد أن كانـت الموظـف األول لهـم، ووجـود عوائـق تحـد مـن التحـاقهم                

ك كثـرة فـي الخـريجين       في وظائف مؤسسات القطاع الخاص، وفي كل األحوال فإن هنـا          

وقلة في الوظائف، وتبقى الفرصة متاحة للخـريج المؤهـل ألداء مهـارات الوظيفـة اإلعالميـة           

 .في المؤسسات الخاصة تحديداً

وقد عزا المشاركون ندرة حصول الخريجين اإلعالميـين علـى وظـائف متخصـصة إلـى            

 مـرتبط بـالخريج     مجموعة من األسباب بعضها مرتبط بكليات وأقسام اإلعـالم، وبعـضها          
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اإلعالمي نفسه، وأخرى مرتبطة بالبيئة اإلعالمية، وقد شخصت الدراسة مجموعة أسباب     

 .واقعية وموضوعية تمنع أو تحد من التحاق الخريج بوظيفة إعالمية

وفيما يخص النظر إلى مستقبل توظيف الخريجين توزعت نظـرات المـشاركين بـين              

علـى عوامـل ومبـررات مـن الواقـع، فالمتفـائلون       متفائل ومتشائم، وقد اعتمدت كل نظرة  

لهم أسبابهم من تزايد الحاجة إلى الخريجين وفتح آفاق توظيفية جديدة ووجود الـسوق         

أما المتشائمون فخالصـة رؤاهـم بقـاء الوضـع          .. اإلعالمية الواعدة، واالنفتاح اإلعالمي للبالد      

نـوا نظـرتهم التـشاؤمية، باسـتمرار       كما هو عليه، وقـد ب - مستقبالً –التوظيفي لهذه الفئة    

والتوســع فــي الدراســات اإلعالميــة وافتتــاح المزيــد مــن ، معــدالت القبــول الطالبــي المرتفعــة

 .الكليات واألقسام، وغياب التنسيق والتعاون بين جهات التعليم وجهات التوظيف

وقــد ختمــت الدراســة مناقــشة محاورهــا بمــا يمثــل توصــيات المــشاركين فــي معالجــة 

كلة وتـسهيل التحـاق الخـريج بوظيفـة إعالميـة؛حيث قـدموا مـشتركين مقترحـات                 المش

متنوعة تخص أطرافها المتعددة، فهنـاك مقترحـات توظيفيـة علـى المـستوى الحكـومي،                

عنيت باإلجراءات المطلوب اتخاذها من الجهات الرسمية حيـال الظـاهرة مـن فـتح فـرص          

كن مـن الحـصول علـى وظيفـة         توظيف جديدة وسن تشريعات تحمـي حـق الخـريج المـتم           

 .في مجاله

باإلضــافة إلــى مقترحــات توظيفيــة علــى مــستوى المؤســسات اإلعالميــة ومؤســسات    

القطاع الخاص، تدور كلها حول ضرورة قيام تلك الجهات بواجبهـا االجتمـاعي والـوطني            

ــاء         ــالزم أثن نحــو هــذه الــشريحة مــن الخــريجين بإعطــائهم الفرصــة، ومــنحهم التــدريب ال

 .وبعد تخرجهم وهم على رأس العملدراستهم 

كليـات وأقـسام اإلعـالم بتطـوير إمكاناتهـا وتعـديل       - أيضا -كما طالت المقترحات    

خططهــا وفــتح قنــوات اتــصال مباشــر مــع المؤســسات اإلعالميــة وبنــاء شــراكات معهــا،     

والتعامل مع حقـائق الـسوق اإلعالمـي واحتياجاتـه، والحـرص علـى رفـع قـدرات أسـاتذتها                   

 .طالبهاومهارات 
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 مـــن الخـــريجين يعملـــون فـــي غيـــر  % ٧٥: أروى ســـليمان، محمـــد ديبـــة، جامعـــة اإلمـــارات ل الرؤيـــة   •

ظهــر علــى . م٢٠١٤ إبريــل ٢٣المنهجيــة أو اإلغــالق، صــحيفة الرؤيــة،  .. اختــصاصهم، كليــات اإلعــالم 
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، !ليــات اإلعــالم والمؤســسات اإلعالميــة كــل فــي واد  ك: أســماء معــروف، صــحفيون ومــديرو تحريــر   •
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 : م، ظهر على موقع٤/٥/٢٠١٠موقع مصرس، 
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يـضيع أمـل خـريج اإلعـالم، شـبكة الفنـار اإلعالميـة،        .. إسالم نبيل الخطيب، ما بين الحلم والطمـوح      •

 : م، ظهر على موقع٢٠١٣ديسمبر ٢٩األحد، 
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 :موقع

www.ministryinfo.gov.ib/ar/studiesgroup/mediamarketgraduates.aspx 
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 ومستقبلهم الوظيفي.. تقييم اإلعالميين لواقع توظيف خريجي اإلعالم 
 "دراسة كيفية على عينة من األكاديميين والمسؤولين والمهنيين اإلعالميين في مدينة الرياض"

محمد بن علي بن محمد السويِّد. د 

 :جامعة الكويت، الموقع الرئيسي، ظهر على موقع •

 www.kuniv.edu/ku/ar/news/ku-٠٠٦٨٦٥ 

سـنوفر خـريجين   : حازم الشرقاوي، أكد أن دراسة بيئة العمل مطلب ملح لحل اإلشكاالت، النصار         •

هــ الموافـق    ١٤٣٤ جمـادى الثـاني      ١٠، الـسبت    ٧١٣١لسعودة المؤسسات اإلعالمية، االقتـصادية، العـدد        

 : م، ظهر على موقع ٢٠١٣ إبريل ٢٠

www.alegt.com/٢٠١٣/٤٠/٢٠/article-٧٤٨٨٧٠html. 

نحــو نظــرة أعمــق فــي الظــواهر التربويــة، جامعــة    : راشــد بــن حــسين العبــدالكريم، البحــث النــوعي   •

 :ظهر على موقع . الملك سعود، موقع الدكتور راشد العبدالكريم

    Faculty.ksu.edu.sa/dr.rashid/default.aspx# 

: القـاهرة (رجاء محمود أبو عالم، منـاهج البحـث فـي العلـوم النفـسية والتربويـة، الطبعـة الـسادسة،                      •

 ) .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢دار النشر للجامعات، 

ــو        • ــية، خريجـ ــة واألساسـ ــاراتهم العامـ ــاتهم ومهـ ــو تطبيقـ ــه نحـ ــالم يتجـ ــد، العـ ــالم "زينـــب أحمـ اإلعـ

 :ظهر على موقع. م٢٠١٣ نوفمبر ٢٣وطن، السبت جفاء ومقاطعة، ال.. وسوق العمل" اإلليكتروني

http://www.alwatannews.net/newsviewer.aspx?ID=bil٨٣٣٣٣٨٠٦E٠٨٣٣٣٣٨٩s

pbgVNEYsSPQ٩٣٣٣٣٩٩٣٣٣٣٩٠ 

لحارثي، مالءمة تأهيل خريجي أقـسام اإلعـالم فـي الجامعـات الـسعودية لمتطلبـات             ساعد العرابي ا   •

الحكــــومي واألهلــــي، نــــدوة واقــــع إدارات العالقــــات العامــــة فــــي األجهــــزة  : العمــــل فــــي القطــــاعين

 .هـ١٤١٣الحكومية، معهد اإلدارة العامة، 

علمــي، طــرق البحــث  ، تــأليف فريــد كامــل أبــو زينــة وآخــرون، منــاهج البحــث ال   )إشــراف(ســعيد التــل  •

دار المـسيرة للنـشر والتوزيـع      : عمّان(النوعي، الطبعة األولى، جامعة عمان الغربية للدراسات العليا،         

 ) .م٢٠٠٥والطباعة، 

م، ظهر ٢٠١٣ ديسمبر ١٩صحيفة البيان، طلبة اإلعالم يشكون الفجوة بين الدراسة وسوق العمل،        •

 :على موقع 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٠٧

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

 www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reportss/٢٠٢٤٠٣٥-١٩١-١٢-٢٠١٣. 

، %١٥واألعمـــال التجاريـــة ..  نـــسبة خريجـــي اإلعـــالم مـــن الجامعـــات الـــسعودية %١طـــالل الـــصياح،  •

: ظهـــر علـــى موقـــع . م٢٠١٣ أغـــسطس ٢٠ -هــــ ١٤٣٤ شـــوال ١٣، الثالثـــاء ٧٢٥٣االقتـــصادية، العـــدد 

www.aleqt.com/٢٠/٣/٠٨/٢٠/article-٧٧٥٩٥.htm/. 

دار : عمّـــان(عـــامر قنـــديلجي، إيمـــان الـــسامرائي، البحـــث العلمـــي، الكمـــي والنـــوعي، الطبعـــة األولـــى،    •

 ).م٢٠٠٩اليازوري العلمية، 

، ١٦٣١٦، العــدد "لنـا لقــاء "عبـدالرحمن عبــدالعزيز الهـزاع، خــريج اإلعــالم والخبـرة المطلوبــة، الريــاض،     •

 :ظهر على موقع. م٢٠١٣ فبراير ٢٤هـ، ١٤٣٤ ربيع اآلخر ١٤األحد 

 www.alriyadh.com/٨١٢٥٥٤. 

أكاديميون ".. الصحافة االجتماعية بين األكاديمية والمهنية    "ش عن   عبداهللا الحسني، في حلقة نقا     •

، ١٦٦٨٩اإلشكالية بين الصحافة واألكاديميين سببها عدم فهم األدوار، الرياض، العدد : وصحفيون

 :م، ظهر على موقع٢٠١٤ مارس ٤هـ، ١٤٣٥ جمادى األولى ٣الثالثاء 

 http://www.alriyadh.com/٩١٥٣١٦. 

صــر الحمــود، فهــد بــن عبــدالعزيز العــسكر، مــدى تلبيــة مخرجــات قــسم اإلعــالم فــي      عبــداهللا بــن نا •

جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية لحاجــات ســوق العمــل، دراســة مــسحية آلراء قيــاديي      

العمـــل اإلعالمـــي حـــول تأهيـــل المتخـــرجين فـــي القـــسم، مجلـــة جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود  

 .هـ١٤٢٤، شوال ٤٤اإلسالمية، العدد 

عبيــر البــراهيم، لمــاذا تغيبــت أقــسام اإلعــالم فــي الجامعــات عــن الحــراك اإلعالمــي الموجــود، لعبــة    •

مــن يرمــي الكــرة فــي ســلة اآلخــر،     : الــصراع بــين أقــسام اإلعــالم فــي الجامعــات ووســائل اإلعــالم      

 ٢٠هــ،  ١٤٣٢ ذي القعـدة    ٢٢، الخمـيس    ١٥٨٢٣عبدالرحمن العناد، صحيفة الرياض، العدد      . د. أ: مداخلة

 : م ظهر على موقع٢٠١١أكتوبر 

www.alriyadh.com/٦٧٧٤٩٨?print=٧ 
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 ومستقبلهم الوظيفي.. تقييم اإلعالميين لواقع توظيف خريجي اإلعالم 
 "دراسة كيفية على عينة من األكاديميين والمسؤولين والمهنيين اإلعالميين في مدينة الرياض"

محمد بن علي بن محمد السويِّد. د 

ظهـر  . م٢٠١١/ ٢٠/١١فادية نجاري، خريجو وخريجات اإلعالم على خريطة الوظائف، المدينـة، األحـد            •

 risala?٣٣٩٤٥٩/www.almdina.com/node:  على موقع

ــى،          • ــاً، الطبعــة األول ــة ومعالجــة بياناتهــا إلكتروني ــون، تــصميم البحــوث الكيفي ــد زيت كمــال عبدالحمي

 ).م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٦عالم الكتب، : القاهرة(

سف اليومية  في ملتقى شباب اإلعالميين العرب، نشر في روز اليو        .. ليلى عبدالمجيد، حوار التحديات    •

 :م، موقع مصرس، ظهر على موقع٨/٣/٢٠١٠يوم 

http//www.masress.com/rosadaily/٤٨٢٨٥١. 

محمد بن سعود البشر، التغطية الصحفية ألحداث التفجيرات اإلرهابيـة فـي مدينـة الريـاض، دراسـة                   •

للجنـة  كيفية وصفية تقويميـة ألداء الـصحف المحليـة، جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية، ا                    

 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥العلمية للمؤتمر العالمي عن موقف اإلسالم من اإلرهاب، 

 مجاالتهــا، الطبعـة الثالثــة،  – أسـاليبها  –محمـد بـن عبــدالعزيز الحيـزان، البحـوث اإلعالميــة، أسـسها       •

 ).م٢٠١٠ -هـ١٤٣١مطبعة سفير : الرياض(

لــى العمــل فــي وظــائف غيــر محمــد بــن علــي الــسويد، عوامــل اتجــاه بعــض خريجــي أقــسام اإلعــالم إ  •

إعالميـــة، جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية، عمـــادة البحـــث العلمـــي، برنـــامج تمويـــل           

 .م٢٠١٤/ هـ١٤٣٥، )٢٨(المشروعات البحثية، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مشروع رقم 

ــد، دراســة الجمهــور فــي بحــوث اإلعــالم، الطبعــة األولــى        •  الكتــب، عــالم: القــاهرة(محمــد عبدالحمي

 ) .م١٩٩٣

م، ظهــر علــى  ٦/٧/٢٠١٣، بوابــة الــشرق،  )٢(محمــد قيــراط، فــي إشــكالية تــوطين وظــائف اإلعــالم     •

 .١٨٤١٤٩U٣DcbIF-t١y/http://www.alsharg.com/news/details: موقع

 الكيفـي والخدمـة االجتماعيـة العياديـة، جامعـة أم القـرى، موقـع        محمد مسفر القرني، منهج البحث     •

 .٦٦٧٠/sug.edu.sa/pagear:  الدكتور محمد مسفر القرني، ظهر على موقع 

مركز إحـصاءات التعلـيم العـالي، وزارة التعلـيم العـالي، خالصـة إحـصائية عـن الطلبـة فـي الجامعـات                •

 :م، ظهر على موقع٢٠١٢ – ٢٠١١، هـ١٤٣٣ – ١٤٣٢الحكومية حسب مجال الدراسة للعام 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٠٩

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

 http://www.mohe.٩٥٧.sa/ar/ministry/deputy-ministry-٢٥rplanning-and-

information-affairs/HESC/Ehsaat/Docs٣-١-١٤٣٣-٦١٤٣٣htm/. 

/ ٨/٧م، ٢٠١٤/ ٧/٥ – ٣٠٥مــريم بوبــشيت، مــشروع توظيــف الخــريجين فــي الميــزان، النبــأ، العــدد  •

 .٣٧٠٤/http://www.alnabanewscom//node :هـ، ظهر على موقع١٤٣٥

التخــصص أحــد الحلــول المطروحــة لمواجهــة تراجــع الــصحافة  : محمــد علــم الــدين. نهــى يوســف، د •

 : م، ظهر على موقع ٢٠١٠/ ٦/٤الورقية، موقع مصرس، 

http://wwwmasress.com/alkahera/٦٨٤ 

العامـة، تـوطين    وائل نعيم، أكاديميون عـزوف كبيـر عـن دراسـة الـصحافة، واإلقبـال علـى العالقـات                     •

ظهـر علـى   . م٢٠١١ مارس  ٨مهنة المتاعب وغياب الحوافز يكرسان البيئة الطاردة، البيان،         .. اإلعالم

 :موقع

 www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/١٠١٣٩٨٣٠٠-٠٨-٠٣-٢٠١١ 
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Abstract: 

This (Qualitative) study aims at athorough diagnosis of the reality of media 

graduates employment and its obstacles, anticipating its future and providing 

proposed solutions. Thirty-two various media figures, including academics, 

officials and practitioners, representing various public and private media 

institutions, have participated in this study. The study seeks to answer the 

following key questions: 

1- What is the reality pertaining tothe employment of Media Colleges and 

Departments graduates? 

2- What are the reasons behind the shortage of media jobs offered to the 

graduate in line with his major discipline? 

3- What is the future of employment of Media Colleges and Departments' 

graduates at media institutions? 

4- What are the most significant proposals to facilitate involvement of media 

graduates in a media career? 

This study concludes that all study informants- with their different positions- 

acknowledgethat the employment of media graduates is a real problem while 

practical and real procedures should be undertaken to confront and put an end to 

it. The findings show that there are rare opportunities of governmental 

recruitment along with barriers not allowing media graduates to work in the 

private sector. The participants mentioned a group of reasons forcing graduates 

to work in careers other than the media. Views pertaining to the future 

employment of this sectionof university graduates were a mix of optimism and 

pessimism.The optimistic view sees that the universities are to develop their 

students' skills, and thatthe trend is to localize many job careers in the private 

sector's institutions and open new career horizons for the graduates. On the other 

hand, the pessimistic view sees that the status quo will remain as it is with lack 

of jobs and large numbers of graduates while most academic departments will 

still work away from the reality of the media market's needs. The study 

concludes the discussion of its key areas with some proposals which a sample of 

participants think would facilitate the enrolment of media graduates in media 

jobs. The researcher considers them recommendations of the study, including job 

recommendations at the level of governmental employment andother 

recommendations at the level of media institutions and private sector's 

institutions, and finally recommendations pertaining to media colleges and 

departments. 
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 بين الهدم والبناء المنصور بن أبي عامر 

 م١٠٠٢ – ٩٧٦/ هـ ٣٩٢ – ٣٦٦
 
 منيرة بنت عبدالرحمن الشرقي . د

 كلية اآلداب  -قسم التاريخ 

 جامعة الملك سعود 
 

 :ملخص الدراسة
 إلـى  عـامر المعـافري حكـم األنـدلس حكمـا منفـردا فلـم يكتـف بالوصـول           أبـي لما كان هدف محمد بـن       

قالبة ص م و القــضاء علــى منافــسيه مــن الــ ٩٧٧ \ هـــ ٣٦٧منــصب الحجابــة علــى الخليفــة هــشام المؤيــد عــام   

 فحجر على الخليفة وقتل المؤهلين للحكم       أميةضعاف وهدم مكانة بني     إبل عمل على    ،الحجاب والقادة   و

بـــر البـــاقين علـــى اإلقامـــة فـــي منـــازلهم و أقـــصى مؤيـــدي بنـــي أميـــة فـــي الجـــيش واإلدارة و هجـــر     جمـــنهم و أ

بنائــه مــن بعــد فتقــرب مــن الــسكان و  عاصــمتهم الزهــراء و فــي الوقــت ذاتــه أخــذ فــي بنــاء قــوة و مجــد لــه و أل   

ظهر نفسه بمظهر المجاهـد فـي سـبيل اهللا الحـامي لحـدود المـسلمين         أأحسن اليهم وحفظ األمن داخليا و     

ين وشــارك الخليفــة فــي يــأســاس التع ر فــي الجــيش واإلدارة وجعــل الــوالء لــه هــو وغيَّــ،مــن الخطــر النــصراني

 لـــه فـــي الخطبـــة وســـك اســـمه مـــع   يبـــاهللا ودعـــشـــارات الملـــك فاتخـــذ مـــن األلقـــاب الـــسلطانية المنـــصور   

الخليفةعلى السكة وبذلك تمكـن المنـصور فـي التفـرد بـالحكم وهـدم قـوة بنـي أميـة وبنـى لـه قـوة ومكانـة                             

ضعفته فكانت مـن األسـباب التـي أدت الـى سـقوط      أإالأن التغييرات التي قام بها أثرت على حكم بني أمية ف        

 .خالفة بني أمية في األندلس 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
٢١٩  اإلنسانية واالجتماعيةوم مجلة العل

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

   : نسبه وأصله
هو أبو عـامر محمـد بـن عبـداهللا بـن عـامر بـن أبـي عـامر محمـد بـن الوليـد بـن اليزيـد بـن                                

  أصله من الجزيرة الخضراء وقـد كـان جـده      .)١(عبدالملك المعافري من قبيلة معافر اليمنية     

م ٧١٠/ هـــ ٩٢الــسابع عبــدالملك قــد دخــل إلــى األنــدلس مــع جــيش طــارق بــن زيــاد عــام       

  فاستقر هو وأبناؤه من بعـده فيهـا   ، )٢(  Torroxتح فأقطع في قرية طرش وشارك في الف

                                     
ــو نــصر األزدي       )١( ــداهللا محمــد بــن أب ــدي، أبوعب جــذوة المقتــبس فــي ذكــر والة األنــدلس،     ): هـــ٤٨٨ت (الحمي

 بيــروت، دار الكتــاب المــصري، دار الكتــاب اللبنــاني، الطبعــة الثانيــة       –تحقيــق إبــراهيم اإلبيــاري، القــاهرة    
لذخيرة في محاسن أهـل    ا): هـ٥٤٢ت  ( ، ابن بسام، أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني          ١٣١م، ص   ١٩٨٩

، عبدالواحــــد ٥٦، ص ١، ج٤م، ق ١٩٧٩-١٩٧٨تحقيــــق إحــــسان عبــــاس، بيــــروت، دار الثقافــــة،  :الجزيــــرة 
تحقيق محمد سعيد : المعجب في تلخيص أخبار المغرب ): هـ٦٤٧ت  (المراكشي، محي الدين أبو محمد      

، ٧٢م، ص ١٩٦٣: اث اإلســالمي لجنـة إحيــاء التـر  –العريـان، القـاهرة، المجلــس األعلـى للــشؤون اإلسـالمية     
ــار، أبــو عبــداهللا محمــد بــن عبــداهللا بــن أبــي بكــر القــضاعي         ــة الــسيراء، تحقيــق   ): هـــ٦٥٨ت (ابــن اآلب الحل

، ابـن سـعيد، نـور الـدين     ٢٦٨، ص ١م، ج ١٩٦٣إحسان عباس، القاهرة، الشركة العربيـة للطباعـة والنـشر،      
فــي حلــى المغــرب، تحقيــق شــوقي ضــيف،  المغــرب ): هـــ٦٨٥ت (أبــو الحــسن علــي بــن موســى بــن ســعيد   

ت  نهايــة ( ، ابــن عــذاري، أبــو العبــاس أاحمــد   ١٩٩، ص ١م، ج ١٩٧٨القــاهرة، دار المعــارف، الطبعــة الثالثــة،   
البيـان المغـرب فـي أخبـار األنـدلس والمغـرب، تحقيـق كـوالن وليفـي بروفنـسال،                  : القرن السابع الهجـري،   

ن الخطيــب، لــسان الــدين أبــو عبــداهللا محمــد بــن عبــداهللا بــن     ، ابــ٥٧، ص ٢م، ج ١٩٨٣بيــروت، دار الثقافــة 
تاريخ اسبانيا اإلسالمية، الجزء الثاني من أعمـال األعمـال فـيمن            ): هـ٧٦٦ت  (سعيد ابن عبداهللا الغرناطي     

، ٥٩م، ص  ١٩٥٦بويع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم، تحقيق ليفي بروفنسال، بيروت، دار المكـشوف،              
نفـخ الطيـب فـي غـصن األنـدلس الرطيـب       ): هــ ١٠٤١ت ( أحمـد بـن محمـد التلمـساني     المقري، شـهاب الـدين    

م، ١٩٨٦وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، بيروت، دار الفكر      
 . ٣٨٢، ص١ج 

  فـي شـمال شـرقي الجزيـرة الخـضراء تبعـد مـن       oudiara طرش تقع فـي جنـوب األنـدلس علـى وادي آرة             )٢( 
 مـيالً وهـي منطقـة حـصينة انظـر األدريـسي، أبـو عبـداهللا محمـد بـن محمـد ابـن عبـداهللا بـن               ١٢ثغر المنكـب   

م، ج ١٩٨٩نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق، بيروت، عالم الكتب  ): هـ٥٦٠ت  (أدريس الحمودي الحسني    
لمعرفــة الجامعيــة،  فــي تــاريخ المغــرب واألنــدلس، اإلســكندرية، دارة ا  : ، أحمــد مختــار العبــادي ٥٦٥، ص ٢

 .١٧٣م، ص ٢٠٠٥
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 بين الهدم والبناء المنصور بن أبي عامر
 م١٠٠٢ – ٩٧٦/ هـ ٣٩٢ – ٣٦٦
 منيرة بنت عبدالرحمن الشرقي . د

   .)١(وكانت لهم مكانة مرموقة في المنطقة فبـرز مـنهم عـدد مـن القـضاة والـوالة والعلمـاء               

وكان والده عبداهللا عالماً بالحديث والفقه ،وأمه بريهة بنت يحيى التميمي المعروفين ببني       

م وبــدأ تعليمــه فيهــا ثــم انتقــل إلــى    ٩٤٠/ هـــ ٣٢٨فــي طــرش عــام    ولــد محمــد  . )٢(برطــال 

قرطبــة لالســتزادة فــي العلــم فــسمع الحــديث وبــرع فــي األدب وتلقــى العلــم علــى عــدد مــن 

 )٥(وأبــو علــي القــالي   )٤(وأبــو بكــر بــن القوطيــة  )٣(علمــاء قرطبــة مــنهم أبــو بكــربن معاويــة   

 .  )٦(وغيرهم واستقر بقرطبة وعمل بها 

                                     
، ابن الخطيب، لسان الـدين أبـو عبـداهللا محمـد بـن      ٢٥٧، ص ٢، ابن عذاري، ج    ٢٦٨، ص   ١ابن اآلبار، الحلة، ج    )١(

اإلحاطة في أخبار غرناطـة، تحقيـق محمـد         ): هـ٧٦٦ت  (عبداهللا بن محمد بن سعيد بن عبداهللا الغرناطي         
المــسلمون فــي األنــدلس، : ، رينهــرت دوزي١٠٢، ص ٢م، ج ١٩٧٤جي، عبــداهللا عنــان، القــاهرة، مكتبــة الخــان

م، ١٩٩٤الجزء الثاني أسبانيا اإلسالمية، ترجمة حسن حبيش، القـاهرة، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب،         
 القسم الثاني، الخالفـة  – العصر األول –دولة اإلسالم في األندلس : ، محمد عبداهللا عنان   ٧٣-٧٢، ص   ٢ج  

: ، عبـدالعزيز فياللـي    ٥٢١م، ص   ١٩٩٧لدولـة العامريـة، القـاهرة، مكتبـة الخـانجي، الطبعـة الرابعـة،               ة وا األموي
 تـونس، الـدار العربيـة للكتـاب،         –ة فـي األنـدلس ودول المغـرب، ليبيـا           األمويـ العالقات السياسية بين الدولة     

ريخيــة حــضارية، ، محمــد كمــال شــبانة، األنــدلس دراســة تا ٢١٩م، ص ١٩٨٣المؤســسة الوطنيــة للكتــاب، 
 .١٠٣م، ص ٢٠٠٧القاهرة، دار العالم العربي، 

الكامـل  ): هــ ٦٣٠ت (أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم الـشيباني        :  ابن األثير  )٢(
، ابــن الخطيــب،  ٢٥٧، ص ٢، ابــن عــذاري، ج ٨٣، ص ٧م، ج ١٩٨٣فــي التــاريخ، بيــروت، دار الكتــاب العربــي،   

، محمــد ٧٣، ص ٢، دوزي، ج ١٧٣فــي تــاريخ المغــرب واألنــدلس، ص  : حمــد مختــار العبــادي ، ا٥٦أعمــال، ص 
تــاريخ وحــضارة المغــرب واألنــدلس، اإلســكندرية، دار : ، حمــدي عبــدالمنعم حــسين٥٢١عبــاهللا عنــان، ص 

 . ٤٩٦م، ص ٢٠٠٧المعرفة الجامعية، 
دخـل سـنن النـسائي إلـى األنـدلس           محمد بن معاوية بن عبدالرحمن القرشي فقيه ومحدث وهو أول من أ            )٣(

 .١٤٧-١٤٥الحميدي،ص .سمع منه الكثير وبقي إلى قريب من أيام الحكم المستنصر
 محمــد بـــن عمـــربن عبـــدالعزيزبن إبـــراهيم بـــن عيـــسى بـــن مـــزاحم مـــولى الخليفـــة عمـــر بـــن عبـــدالعزبز  )٤(

افظـا ألخبـار األنـدلس    المعروف بابن القوطية من أهل قرطبة وأصله من إشبيلية من علماء اللغة وكان ح   
  هــ ابـن الفرضـي ،أبـو الوليدعبـداهللا بـن محمـد بـن يوسـف                 ٣٦٧سمع منه الناس طبقـة بعـد طبقـة ت سـنة             

بيـروت ،دار  -تاريخ العلماء ورواة العلم في األندلس ،تحقيـق إبـراهيم اإلبيـاري ،القـاهرة       ):هـ٤٠٣ت  (األزدي  
 .٧٤٨-٧٤٧م ،ص١٩٨٩دار الكتاب اللبناني ،–الكتاب المصري 

 إسماعيل بن القاسم بن عبدون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان مولى الخليفة عبد الملك بن             )٥(
هــ ثـم خـرج إلـى األنـدلس عــام      ٣٠٣مـروان يكنـى بـأبي علـي القـالي أصـله مـن أرمينيـة انتقــل إلـى بغـدادعام           

-١٣٨ابـن الفرضـي ،ص    .سهـ باألندل ٣٥٦هـ إمام في اللغة من اشهر مؤلفاته كتاب اآلمالي توفي عام            ٣٣٠
١٣٩.  

، ٢، ابن عـذاري، ج  ٢٦٨ ص ١الحلـــــــــــة، ج : ، ابن اآلبار٧٢، عبدالواحد المراكشي، ص ١٣١، ص ١ الحميدي، ج  )٦(
 . ١٠٣، محمد كمال شبانه، ص ١٧٣في تاريخ المغرب واألندلس، ص :  ،أحمد  مختار العبادي٢٥٧ص 



 

 
٢٢١  اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

  : األعمال وجمعه المؤيدينتدرجه في 
امتــاز محمــد بــن أبــي عــامر بالــذكاء الحــاد والفطنــة وكــان يتطلــع أن يكــون لــه مكانــة    

بارزة في الدولة لذا قرر أن يبدأ عمله في مكان قريب مـن قـصر الخالفـة ،ونظـراً إلـى مهارتـه                       

 بحــسن وامتــاز، األدبيــة فقــد افتــتح دكانــاً لتحريــر وكتابــة شــكاوى النــاس لرفعهــا للخليفــة 

للخليفـــة )١(معاملتـــه للنـــاس فاشـــتهر وذاع صـــيته ثـــم رشـــحه الحاجـــب جعفـــر المـــصحفي 

ــام  الحكــــم المستنــــصر  ـــ٣٥٦عــ ــصغير   ٩٦٧/هــ ــة الــ ــولى إدارة أمــــالك ابــــن الخليفــ م ليتــ

نـذاك  آمن  العمـر خمـس سـنوات، وكـان محمـد بـن أبـي عـام         يُبلغ عبدالرحمن ،الذي كان  

وتقرب من صبح زوجة الخليفـة حتـى        ،   في عمله  من العمر ستة وعشرين عاماً فتفانى     يُبلغ  

 ومــن هـــذا  ، م٩٦٨/ هـــ  ٣٥٧وصــل مــن خاللهـــا إلــى اإلشــراف علـــى الخزانــة العامــة عـــام       

المنــصب بــدأ فــي جمــع المؤيــدين حولــه فــي داخــل القــصر وخارجــه ،وأخــذ فــي التــدرج فــي       

لما مـات   و.)٢( م ثم قضاء إشبيلية ولبلة      ٩٦٩/ هـ  ٣٥٨المناصب فتولى خطة المواريث عام      

عبــدالرحمن ابــن الخليفــة عــين الخليفــة الحكــم المستنــصر محمــد بــن أبــي عــامر مــشرفاً    

واستمر محمـدبن ابـي عـامر فـي تـولى      ،  م٩٧٠/ هـ  ٣٥٩ومديراً ألمالك ابنه هشام منذ عام       

محمـد بـن   بلـغ  يتـولى الـشرطة الوسـطى ،ولـم       م  ٩٧١/ هـ٣٦٠المناصب المختلفة ففي عام     

ى وثالثـين سـنة إال وقـد تـولى خمـس أو سـت وظـائف، ومـن خـالل                  أبي عامر مـن العمـر إحـد       

هــذه الوظــائف المرتبطــة بالعامــة ولــوفرة المــال فــي بدايــة  ظهــوره أخــذ فــي إغــداق األمــوال  

     .على الناس وفتح لهم أبواب قصره فكثر أتباعه ومؤيدوه

                                     
داهللا بـن كـسيله مـن بربـر، بلنـسية كـان والـده عثمـان مؤدبـا           أبو الحسن جعفر بن عثمان بن نـصر بـن عبـ      )١(

للحكـم لـذا تـولى جعفــر العديـد مـن المناصــب فـي عهـد الناصــر والمستنـصر أخرهـا الحجابــة فـي فـي عــصر            
 .٢٥٩-٢٥٧ ،ص ١هـ ابن األبار، الحلة ،ج ٣٧٢المستنصر وبداية عصر هشام المؤيد مات مسجونا عام 

الحميـري ،أبـو عبـداهللا      .  مـيال تـشتهر بالزراعـة والتجـارة        ٤٠نهـا وبـين إشـبيلية       مدينة بغرب األنـدلس بي    لبلة )٢(
الــروض المعطــار فــي خبــر االقطــار ،تحقيــق إحــسان عبــاس،  بيــروت     ):هـــ٧٢٧ت(محمــد بــن عبــدالمنعم  

 .٥٠٨م ،ص ١٩٧٥،مكتبة لبنان ،
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م واله الحكم المستنصر منـصب قاضـي قـضاة المغـرب وأمـر         ٩٧٢/ هـ٣٦٢  وفي عام   

  وأعطـاه هـذه   ، )١( قواده وعماله في المغرب أن ال يقطعوا أمـراً دون مـشورة ابـن أبـي عـامر               

المنصب قوة سياسية إضـافة إلـى المكانـة االجتماعيـة ومـن خـالل هـذا المنـصب اسـتطاع                     

وهكــذا لــم يــصل عــصر الخليفــة الحكــم المستنــصرالى  . التقــرب مــن قــادة و زعمــاء البربــر 

حمد بن أبي عـامر ووثـق عالقتـه مـع صـبح زوجـة الخليفـة الحكـم            نهايته إال وقد برز نجم م     

ووالــدة هــشام ولــي العهــد والتــي تمكــن مــن خاللهــا الوصــول إلــى الحكــم والــسيطرة علــى  

  .الدولة

 : والية العهد لهشـام بن الحكم ووصوله للخالفــة
وفي أواخر عصر الحكم المستنصر وعنـدما شـعرالحكم المستنـصر ببدايـة المـرض               

 يأخذ البيعة البنه الوحيد هشام على صغر سنه ليضمن بقاء الحكم في عقبه  على                قرر أن 
المغيـرة واألصـبغ وعبـدالعزيز، فـولى     :الرغم من وجود األكفاء من إخوته أبناء الناصـر مثـل      

م ؛حيـث أخـذت لـه    ٩٧٦فبرايـر   / هــ ٣٦٥الحكم ابنه هشام والية العهد فـي جمـاد اآلخـرة            
ــر، البيعـــة الخاصـــة والعامـــة  ــاء   وحـ ص الحكـــم أن تكـــون هـــذه البيعـــة بإجمـــاع مـــن العلمـ

ــاب البيعــة؛ ليــضفي عليهــا صــبغة شــرعية وقــد أورد ابــن الخطيــب          والفقهــاء وضــمنها كت
 من العلماء والفقهاء الذين أقروا بمبايعة هشام بوالية العهد وتولى محمد بـن        ١٣٨أسماء  

فتــى أخــذ التوقيــع  أبــي عــامر ،والــذي كــان علــى خطــة المواريــث والــشرطة ،مــع ميــسور ال      
 ثم أرسـلت نـسخاً مـن قـرار البيعـة إلـى              ،  والشهادة واإلقرار بالبيعة لهشام لكل من بايعه      

جميع مدن األنـدلس والمنـاطق التابعـة لبنـي أميـة فـي المغـرب ودعـي العامـة  والخاصـة فـي                
  .)٢( تلك المناطق للتوقيع على هذا التعيين وبذلك أصبح هشام ولياً للعهد باإلجماع 

                                     
، ابن  عذاري، ٢٦٨، ص  ١ة، ج   الحل: ، ابن اآلبار  ٧٥-٧٤شي، ص   ٨، عبدالواحد المراك  ١٣١، ص   ١الحميدي،  ج     )١(

 أحمد مختـار العبـادي، فـي تـاريخ المغـرب      ٥٩،  ٣٢-٣١أعمال، ص   : ، ابن الخطيب  ٣٥٣-٣٥١-٢٥٧، ص   ٢ج  
، عبدالعزيز فياللي، ص ٥٢٢، محمد عبداهللا عنان، ص ٧٥-٧٤، ص ٢، ربتهرت دوزي، ج ١٧٣واألندلس، ص  

 .١٠٣، محمد كمال شبانه، ص ٢٢١-٢٢٠
، ٥٧ – ٤٨أعمــال األعمــال، ص  : ، ابــن الخطيــب ٢٤٩، ص ٢، ابــن عــذاري، ج  ٥٧، ص ١ ج ،٤ ابــن بــسام ، ق  )٢(

شــــــيوخ العـصر فـي األنـدلس،        : ، حسين مؤنس  ٥٠٩، محمد عبداهللا عنان، ص      ٨٠، ص   ٢رينهرت دوزي، ج    
: ، أحمــد محمــد إســـماعيل أحمــد الجمـــال   ٧٥م، ص ١٩٨٦القــاهرة، الهيئــة المـــصرية العامـــــــــة للكتـــاب،     



 

 
٢٢٣  اإلنسانية واالجتماعيةوم مجلة العل

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

م أصـيب الخليفـة الحكـم المستنـصر بالفـالج فأقعـده             ٩٧٦/ هــ   ٣٦٥في أواخر عـام     و

عن إدارة الدولة ونظراً إلى أن ولي العهد كان صغيراً فقـد أصـبحت إدارة الدولـة بيـد حاجبـه          

م تــوفي الحكــم المستنــصر ٩٧٦ ســبتمبر ٣٠/ هـــ ٣٦٦ صــفر ٣   وفــي .)١(جعفــر المــصحفي 

 هــشام و شــارك محمــد بــن أبــي عــامر  الحاجــب جعفــر   تاركــاً الخالفــة البنــه وولــي عهــده 

المصحفي في تثبيت هشام في منصب الخالفة وذلـك بقتـل المغيـرة بـن عبـدالرحمن عـم           

 )٢( .هشام عندما علما بتطلع فائق وجؤذر زعيما الصقالبة إلى نقل الخالفة إليه

بالمؤيـد  م وتلقـب    ٩٧٦أكتـوبر   / هـ  ٣٦٦ صفر   ٤وبويع هشام بالخالفة في يوم االثنين       

باهللا ودعا محمد بن أبي عامر النـاس إلـى البيعـة فبـايع الجميـع لهـشام المؤيـد ولـم يلـق أي                   

ونظـراً  . معارضة وهكذا كان لمحمد بن أبي عامر دوراً بـارزاً فـي تثبيـت هـشام فـي الخالفـة              

إلى صغر الخليفة فقد أوكلت إدارة الدولة إلى الحاجـب جعفـر المـصحفي ورقـى محمـد بـن                 

 والتـي زاد تقـرب محمـد بـن أبـي      ،  )٣(إلى الوزارة بأمر من صبح والـدة هـشام المؤيـد     أبي عامر   

عامر لهـا فأفـصحت لـه عـن خوفهـا مـن زوال الخالفـة عـن ابنهـا فتعهـد لهـا ابـن أبـي عـامر                              

                                                                                   
ســـات فـــي تـــاريخ األنـــدلس دويـــالت الـــصقالبـــــة العـــامريين فـــي شـــرق األنـــدلس، اإلســـكندرية، مركـــز    درا

 .١٠٦-١٠٥م، ص ٢٠٠٧اإلسكندرية للكتاب، 
 .٥١٠، محمد عبداهللا عنان، ص ٢٥٣، ص ٢ ابن عذاري، ج )١(
، ٢بهـرت دوزي، ج  ، ن٢٦٢-٢٦١، ص ٢، ابن عـذاري، ج  ٢٠٠، ص  ١، ابن سعيد،  ج      ٥٨، ص   ١، ج   ٤ ابن بسام، ق     )٢(

، فـائق وجـؤذر منهـا    ٢٧ ،أحمـد محمـد إسـماعيل الجمـال، ص     ٥١٨، محمد عبـداهللا عنـان، ص       ٨٧-٨٥ص  
من كبار الفتيان الصقالبة في القصر في عهـد الحكـم المستنـصر وكـان فـائق يتـولى البـرد والطـراز وكـان                         

): هــ ٤٦٩ت  ( حـسين القرطبـي      جؤذر يتولى البيازة والصاغة انظر ابن حيان، أبو مروان حيـان بـن خلـف بـن                
 .١١٩، ص ١٩٨٣المقتبس في أخبار، بلد األندلس، تحقيق عبدالرحمن الحجي، بيروت، دار الثقافة، 

تـاريخ األنـدلس، تحقيـق    : ، مؤلـف مجهـول   ٦٠أعمـال األعمـال، ص      : ، ابن الخطيب  ٢٠٠، ص   ١ ابن سعيد، ج     )٣(
القطـوف الـدواني فـي التـاريخ        : ، عبـادة كحيلـة    ٢١٧، ص   ٢٠٠٧عبدالقادر بوباية، بيروت، دار الكتب العلمية،       

، ٨٩، ص ٢، رينهـــرت دوزي، ج ٥١٨، محمـــد عبـــداهللا عنـــان، ص ١٠٢م، ص ١٩٩٨ن، .ر.األســـباني، القـــاهرة، د
 .١١١أحمد محمد إسماعيل الجمال، ص 
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   .)١(بمساعدتها وضمان الحكم واستقرار الملك له على أن تمده باألموال التي يحتـاج إليهـا      

بح ومحمد بن أبي عامر بدأ ابـن أبـي عـامر يتطلـع للوصـول إلـى الحكـم                    وبهذا االتفاق بين ص   

  .من خالل هذا الخليفة الصغير وأخذ يخطط للوصول إلى هدفه والتفرد بالحكم

 : تخلص محمد بن أبي عامر من منافسيه في الدولة
ولما كان هدف محمد بن أبي عامر الوصول إلى حكم األندلس من خالل هذا الخليفـة                

رأى أنه لـن يـتمكن مـن ذلـك إال بالقـضاء علـى منافـسيه فـي الدولـة ممـن كـان لهـم                      الصغير  

ثقــل سياســي وعــسكري مــن زعمــاء الــصقالبة والحجــاب والقــادة وغيــرهم ،فأخــذ فــي           

وتخلــص ، اســتغالل ســقطات وأخطــاء منافــسيه واســتعان ببعــضهم ضــد الــبعض اآلخــر     

لـــصقالبة مـــستغالً تطلعهـــم مـــنهم الواحـــد تلـــو اآلخـــر ،فتطلـــع أوالً للقـــضاء علـــى زعمـــاء ا 

الــسياسي بمحاولــة نقــل الخالفــة إلــى المغيــرة بــن عبــدالرحمن وكــره العامــة لهــم لــسوء    

معــاملتهم وشــدة وطئــتهم علــى  النــاس ،ولعــل محمــد بــن أبــي عــامر تطلــع للقــضاء علــى      

ــرة مؤيــديهم داخــل        ــرتهم العدديــة وقــوتهم ونفــوذهم فــي القــصر وكث الــصقالبة أوالً لكث

والتـي كانـت   ، لخوفه من أن يتقربوا من صبح والدة الخليفة هـشام المؤيـد        القصر وخارجه و  

ــذا اتفــق محمــد بــن أبــي عــامر مــع الحاجــب جعفــر      ، بيــدها زمــام الدولــة فــي تلــك الفتــرة     ل

المصحفي، والذي كان بيده إدارة الدولة ،للقضاء عليهم ففرض عليهم المـصحفي الرقابـة      

هم إلــى القــصر وجعــل دخــولهم مــن بــاب   وأغلــق بــاب الحديــد الــذي كــان مخصــصاً لــدخول  

 ،وضـمهم  ٥٠٠السدة مع بقية الناس ،وفصل الغلمان من أصحاب فـائق وجـؤذر ،وعـددهم              

ونتيجـة  ،  إلى محمـد بـن أبـي عـامر وقبـل محمـد بـن أبـي عـامر بـذلك ليزيـد مـن قوتـه ونفـوذه                            

                                     
، ١الحلـة ، ج  : ، ابن اآلبـار ٧٥-٧٤، عبدالواحد المراكشي، ص ٨٣، ص ٧، ابن األثير، ج ١٣١، ص ١ الحميدي، ج    )١(

نهايـة األدب فـي   ): هــ ٧٣٢ت (، النويري، شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب بن محمد بن عبدالـدائم       ٦٩ص  
م، ١٩٨٠فنون األدب، تحقيق أحمد كمال زكي ومحمد مصطفى زيادة، القاهرة، الهيئة المـصرية للكتـاب،       

  ٢١٧-٢١٦تاريخ األندلس، ص : ، مؤلف مجهول٤٠٤، ص ٢٣ج 



 

 
٢٢٥  اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

اك ومـات هنـ  )١( لذلك استعفى جؤذر من منصبه وقتل دري ونفي  فـائق الـى جزيـرة ميورقـة                

وأستأثر محمد بن أبـي     ،  وألزم  بقية زعماء الصقالبة بالبقاء في منازلهم وصودرت أموالهم         

 وكان هدف جعفـر المـصحفي مـن تحجـيم نفـوذ             )٢(  .عامر بأكثرها بأمر صبح والدة هشام     

ولكنه بقضائه عليهم حقق أول أهداف محمد بن أبـي           ،  الصقالبة هو تأمين نفوذه في الدولة     

ى أول منافسيه في الحكـم ،ثـم تطلـع محمـد بـن أبـي عـامر بعـد ذلـك إلـى               عامر بالقضاء عل  

التخلص من جعفر المصحفي الذي كان بيده إدارةالدولـة فوثـق عالقتـه مـع كـل مـن صـبح                     

والـوزراء المـوالي مثـل آل أبـي عبـده            ز )٣(والدة الخليفة وقائد الجيش غالب بن عبـدالرحمن         

 قرطبـة واسـتغل زيـادة تهديـد النـصارى          وآل شهيد وغيرهم ،وأخذ في التقرب مـن سـكان         

لحدود المـسلمين وخـوف جعفـر مـن الخـروج بقيـادة الـصائفة فخـرج محمـد بـن أبـي عـامر                   

م ،كمـا اسـتغل محمـد بـن أبـي  عـامر سـوء إدارة جعفـر                 ٩٧٧/ هـ٣٦٦بقيادتها في شوال    

ل ه وأبنـاء أخيـه فـي الـوزارة والـشرطة والمدينـة ولـم يكونـوا أهـ            ءالمصحفي الذي عـين أبنـا     

وخاصة محمد بن جعفر المـصحفي الـذي تـولى منـصب صـاحب المدينـة فـي        ،  لتلك المناصب 

قرطبة فاضطراب  معه األمن وانتشر الفـساد، فـصدر أمـر الخليفـة بعـزل محمـد بـن جعفـر                      

                                     
إحــدى جــزر البليــار فــي شــرق األنــدلس دخلــت فــي حكــم بنــي أميــة فــي عهــد األميــر عبــداهللا بــن        ميورقــة ) ١(

شـهاب الـدين أبـي عبـداهللا يـاقوت بـن            .م تشتهر بالزراعة وكثرة المراعي ،يـاقوت      ٩٠٢/هـ٢٩٠محمدعام  
،يوسـف أحمـد   ٢٤٦،ص  ٥م ،ج ١٩٧٩معجم البلـدان ،بيـروت ،دار صـادر ،        ):هـ٦٢٦ت(عبداهللا الحموي الرومي    

بلدان األندلس في أعمال ياقوت الحموي الجغرافية دراسة مقارنة ،العين ،مركز زايد للتـراث        ،ياسين ، بن  
 ٥٠٠،ص ٢٠٠٤والتاريخ ،

: ، ابــن الخطيــب  ٣٦٣-٣٦٢، ص ٢، ابــن عــذاري، ج  ٢٠٠، ص ١، ابــن ســعيد، ج  ٦١، ص ١، ج ٤  ابــن بــسام، ق  )٢(
، ٣٨٠-٣٧٩، ص ١، المقــــري، ج ٢٢٠ص تــــاريخ األنــــدلس، : ، مؤلــــف مجهــــول٦١-٦٠أعمــــال األعمــــال، ص 

، أحمد محمد إسماعيل الجمـال، ص    ٥٢٧-٥٢٦، محمد عبداهللا عنان، ص      ٩١-٩٠، ص   ٢رينهرت دوزي، ج    
الدولـة العربيـة فـي      : ، إبـراهيم بيـضون    ١٧٤فـي تـاريخ المغـرب واألنـدلس، ص          :  ،أحمد مختار العبادي   ١١٢-١١١

  ٣١٧م، ص ١٩٨٦ر النهضة العربية، الطبعة الثالثة، أسبانيا من الفتح وحتى سقوط الخالفة، بيروت، دا
  غالب بن عبدالرحمن مـولى الخليفـة عبـداللرحمن الناصـر شـيخ المـوالي وفـارس األنـدلس صـاحب مدينـة                 )٣(

 .٦٤-٦٣،ص١،ج ٤ابن بسام ،ق.سال وقائد الجيوش



 

 
٢٢٦ 

 بين الهدم والبناء المنصور بن أبي عامر
 م١٠٠٢ – ٩٧٦/ هـ ٣٩٢ – ٣٦٦
 منيرة بنت عبدالرحمن الشرقي . د

المــصحفي عــن واليــة المدينــة وتعيــين محمــد بــن أبــي عــامر عليهــا والــذي تمكــن مــن ضــبط  

إليهــا، فأخــذت مكانــة جعفــر المــصحفي بــالتراجع  األوضــاع فــي قرطبــة وإعــادة االســتقرار  

خاصة بعد اتفاق محمد بن أبي عـامر مـع القائـد غالـب بـن         ،  ومكانة محمد بن أبي عامر تزيد     

عبــدالرحمن علــى اإلطاحــة بجعفــر المــصحفي ،كمــا اســتفاد ابــن أبــي عــامر مــن اســتغالل    

وصـل ذلـك إلـى صـبح     جعفر ألموال الدولة وأموال األحباس وتحويلها إلى ملكيته الخاصة وأ        

والــدة هــشام والتــي أصــدرت امــرا باســم الخليفــة بعــزل جعفــر عــن الحجابــة فــي شــعبان     

ــة  فــسجن جعفــر وحاســبه        ٩٧٨/  هـــ ٣٦٧ ــى الحجاب ــين محمــد بــن أبــي عــامر عل م وتعي

/ هــ ٣٧٢وصادر أمالكه وأمالك أبنائـه وأبنـاء أخيـه ،وظـل جعفـر مـسجوناً حتـى مـات عـام                      

خلــص محمــد بــن أبــي عــامر مــن أقــوى منافــسيه فــي الحكــم     وبــسجن جعفــر ت)١( ، م ٩٨٢

ــرر القـــضاء علـــى غالـــب بـــن        ــاد الـــصوائف ،ثـــم قـ ــه وقـ ــرزت مكانتـ ــة فبـ ووصـــل إلـــى الحجابـ

 مـن بربـر زنانـة       ٦٠٠مـع    )٢( . عبدالرحمن فاستقدم من المغرب جعفر بن على بن حمـدون           

 أبي عامر مـن قتـل      وواله الوزارة؛ ليكون منافساً لغالب ابن عبدالرحمن، وتمكن محمد بن         

  ثـم قتـل جعفـر بـن حمـدون            ،  م٩٨١/ هـ  ٣٧١غالب بن عبدالرحمن في أحد الصوائف عام        

  وبــذلك تخلــص محمــد بــن أبــي عــامر مــن جميــع منافــسيه مــن أصــحاب القيــادات   )٣(، غــدرا

                                     
طلح األنفـس ومــسرح  مـص ): هــ ٥٢٩ت ( الفـتح بـن خاقـان، أبوالنـصر الفـتح بـن محمـد بـن عبيـداهللا القيـسي           )١(

-١٦٠م، ص ١٩٨٣التأنس في ملح أهل األندلس، تحقيق محمد علي شوابكة، بيروت، مؤسسة الرسـالة،        
، ابــن ٢٥٩-٢٥٨، ص ١الحلـة، ج  : ، ابـن اآلبـار  ٢٠١، ص ١، ابـن سـعيد، ج   ٦٧، ٦٢، ص ١، ج ٤، ابـن بـسام، ق   ١٦٥

ــذاري، ج  ــب ٢٧٢-٢٦٥، ص ٢عــ ــن الخطيــ ــال، ص  : ، ابــ ــال األعمــ ــويري، ج ، ال٦١أعمــ ــف ٤٠٣، ص ٢٣نــ ، مؤلــ
، محمـد عبـداهللا   ٢٢٢، عبـدالعزيز فياللـي، ص   ١٠٠-٩٤، رينهرت دوزي، ص ٢١٨تاريخ األندلس، ص   : مجهول

ــان، ص  ــضون، ص  ٥٣٠-٥٢٧عنـ ــراهيم بيـ ــد نعنعـــي ٣٢٠-٣١٩ ،إبـ ــة  : ، عبدالمجيـ ــاريخ الدولـ ــتـ ة فـــي األمويـ
 . ١٠٢، عبادة كحيلة، ص ٤٣٣-٤٢٩م، ص ١٩٨٦األندلس التاريخ السياسي، بيروت، دارة النهضة العربية، 

 جعفــر بــن علــي بــن حمــدون المعــروف باألندلــسي مــن قبيلــة زناتــة ومــن اشهرفرســان وقــادة البربــر كــان  )٢(
 .٥٣٨مقيما بالعدوة قبل استقدام المنصور له،محمد عبداهللا عنان ،ص

 خلدون، عبدالرحمن بـن  ، ابن٦٥-٦٢أعمال األعمال، ص : ، ابن الخطيب٢٧٩-٢٧٨، ص ٢ ابن عذاري، ج     )٣(
العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي أيــام العــرب والعجــم     ): هـــ٨٠٨(محمــد بــن خلــدون الحــضرمي المغربــي   



 

 
٢٢٧  اإلنسانية واالجتماعيةوم مجلة العل

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

وامتــاز محمــد بــن أبــي عــامر ببعــد النظــر والحنكــة        .   الــسياسية والعــسكرية فــي الدولــة   

بل وفي أثناء ذلـك  ،  بالقضاء على منافسيه من رجال الدولة والحرب   السياسية فلم يكتف  

أخذ يعمل على بناء مجد له  وألبنائه من بعده كما  عمـل  فـي الوقـت ذاتـه  علـى هـدم مجـد                   

ــه وتقــويض حكمهــم ونجــح فــي تحقيــق ذلــك         فمــا  الطــرق واألسالــسيب التــي   .بنــي أمي

ك والمتمثلــة فــي التفــرد بحكــم    اســتخدمها محمــد بــن أبــي عــامر للوصــول إلــى غايتــه تلــ        

 األندلس دون بني أميـــــة ؟

 : بناء المنصور مكانته له عند الســــكان
امتاز محمد بن أبي عامر بالحنكة والدهاء السياسي؛ لـذا حـرص علـى جمـع المؤيـدين                  

منذ توليه المناصب المختلفة وتدرجه بها وجعل ذلـك مـن الوسـائل التـي يعتمـد عليهـا فـي                     

 الــسيطرة الــسياسية، ففــي عــصر الحكــم المستنــصر  بعــد توليــه الــشرطة         الوصــول إلــى 

واإلشـراف علــى بيــت المــال أخــذ فــي إغــداق األمــوال علــى النــاس وقــضاء حــوائجهم وفــك  

 )١(.أزماتهم المالية وإيصال مطالبهم إلى الخليفة فأحبه الناس وذاع صيته وكثر الثناء عليه

، ي محمد بن أبي عامر الـوزارة ثـم الحجابـة          وبعد وصول هشام المؤيد إلى الخالفة وتول      

كان حريصاً على تأييد السكان لـه، وأدرك أنـه لـن يـصل إلـى ذلـك التأييـد إال بتحقيـق األمـن                         

والعدل والرفاهية االقتصادية ؛لذا عمل طوال حكمه على تحقيق ذلك ؛ليتسنى لـه تحقيـق         

لتحقيـق ذلـك  التوسـط         وكان أول ما قام به       .أهدافه السياسية دون معارضة من السكان     

لدى الخليفة هشام المؤيد  السقاط  ضريبة الزيتون والتي كرهها الـسكان فاسـقطت فـي                 

                                                                                   
، ٤م، ج ١٩٧٩والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر، بيـروت، مؤسـسة جمـال للطباعـة والنـشر،       

 ٥٣٧محمد عبداهللا عنـان، ص  ، ٥١٠-٥٠٧، حمدي عبدالمنعم حسين، ص  ٣٨٠، ص   ١، المقري، ج    ١٤٧ص  
، عبـدالعزيز  ٣٢٢، إبـراهيم بيـضون، ص    ١٠٢، عبـادة كحيلـة، ص       ٤٣٧-٤٣٥، عبدالمجيد نعنعي، ص     ٥٣٩ –

 .١١٧-١١٦ أحمد محمد إسماعيل الجمال، ص ٢٢٤-٢٢٣فياللي، 
، ٢ــاطـــــــة، ج اإلحـــــ: ، ابــن الخطيــب٥٩أعمــــــال األعمـــــال، ص : ، ابــن الخطيــب٦٠، ص ١، ج ٤ابــن بــسام، ق ) ١(

 .٨٩، ٧٦-٧٥، ص ٢، ربنهرت دوزي، ج ١٤ص 



 

 
٢٢٨ 

 بين الهدم والبناء المنصور بن أبي عامر
 م١٠٠٢ – ٩٧٦/ هـ ٣٩٢ – ٣٦٦
 منيرة بنت عبدالرحمن الشرقي . د

 كما أنه حـاول أن      )١(.  م  وشاع ذلك بين الناس فأحبه العامة       ٩٧٦اكتوبر  ٦/هـ٣٦٦صفر  ١٠

يغلــف مواقفــه الــسياسية بغــالف حبــه للنــاس والخــوف علــى مــصالحهم ومــن ذلــك قــضائه 

وبلـغ مـن    )٢(   .الـصقالبة الـذين أسـاؤا معاملـة الـسكان ففرحـوا بالقـضاء علـيهم             على الجند   

حــرص محمــد بــن أبــي عــامر فــي التقــرب إلــى الــسكان بعــد توليــه منــصب واليــة المدينــة فــي  

قرطبة  أن أعـاد األمـن واالسـتقرار إلـى قرطبـة بعـد االضـطراب  الـذي عانـت منـه قرطبـة فـي              

 على الفسق والمجون وقمـع البـدع وحـرص علـى            واليه محمد بن جعفر المصحفي ،فقضى     

تحقيـق العـدل فـساوى بـين النـاس ومنـع الرشـاوي والـشفاعات وأقـام الحـدود ؛حتـى علـى             

 و منــع حاشــية   )٣( ،أقاربــه مــن ذلــك جلــده البــن عمــه عــسقالجه فــي مجلــس الــشرطة          

ة الحكام مـن الجـور علـى النـاس فأحبـه النـاس لتحقيقـه العـدل واألمـن الـداخلي فـي قرطبـ                        

،كما أنه عمل على التقرب من السكان في أثناء صراعه مـع جعفـر المـصحفي وغالـب بـن                    

عبدالرحمن فاستغل محمد بن أبي عامر سوء معاملة جعفـر المـصحفي للـسكان وبخلـه                

فأبــدل بخــل جعفــر المــصحفي كرمــاً وإســاءته الــى الــسكان إحــساناً وتوســع فــي العطــاء   

عنـدما اسـتوثق مـن حبـه للـسكان لـه وكثـر              وأحـسن معـاملتهم و    ،  وبذل األموال للسكان  

 وســـلك محمـــد بـــن أبـــي عـــامر )٤( .مؤيديـــه أعلـــن ســـخطه علـــى جعفـــر المـــصحفي ونكبـــه 

األســلوب ذاتــه فــي صــراعه مــع غالــب بــن عبــدالرحمن فحــرص علــى تأييــد الجنــد لــه خاصــة    

عــالوة علــى تأييــد النــاس عامــة، فأحــسن إلــيهم وتقــرب مــنهم فــأحبوه لــذا لــم يواجــه بأيــة 

                                     
 .٢٥٩، ص ٢ ابن عذاري، ج )١(
ن القــرن الــسادس  ( ، ابــن الكردبــوس، أبــو مــروان عبــدالملك التــوزري    ٦٣-٦٢، ص ٢، ج ٤  ابــن بــسام، ق  )٢(

دي، مدريـد،   تاريخ األندلس وهو جزء من االكتفاء في أخبـار الخلفـاء، تحقيـق أحمـد مختـار العبـا                  ): الهجري
، مؤلــــف ٢٢١-٢٢٠تــــاريخ األنــــدلس ،ص : ، مؤلــــف مجهــــول٦٢م ، ص ١٩٧١معهــــد الدراســــات اإلســــالمية، 

 .١٧٨م، ص ١٩٨٣ذكر، بالد األندلس، تحقيق لويس لمولينا، مدريد، :مجهول
F٣E ٣٨٠، ص ١، المقري، ج ٢٥٩، ص ٢ ابن عذاري، ج. 
 .٦١ ابن الخطيب، أعمال األعمال، ص )٤(
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   )١(  . سواء أكانت من النـاس أم مـن الجنـد فـي قـضائه علـى غالـب بـن عبـد الـرحمن            معارضة

وبلغ من حرص محمد بن أبي عامر على التقـرب مـن الـسكان مـشاركتهم فـي أحـزانهم                    

، كما  حرص على تحقيـق مطـالبهم فتوجـه إليـه أصـحاب الحـوائج       )٢( فكان يحضر الجنائز ،   

ي عــامر فأحبــه النــاس وأصــبح هــو أملهــم   ولمــع نجــم محمــد بــن أبــ ، وخفــت نجــم الخليفــة 

  وبلغ من دهاء محمد بن أبي عامر أنه لـم يتلقـب بالمنـصور ويعلـن أن             )٣( .لتحقيق مطالبهم 

الخليفة قد تخلى عن الحكم وفوض المنصور بذلك إال بعد أن استوثق من حب  الناس لـه           

  )٤(  .وخوفوهم من بطشه فقبلوا ذلك األمر

عند حـد اإلحـسان إلـى النـاس وإغـداق العطـاء          " المنصور " لم يقف محمد بن أبي عامر     

بــل أظهــر نفــسه حاميــاً للمــسلمين وحــدودهم ومجاهــداً فــي ســبيل اهللا مــستغالً  ، علــيهم

ــذ أواخــر عهــد الحكــم المستنــصر           ــى حــدود المــسلمين الــشمالية من ــصارى عل هجــوم الن

 وطــالبوا لتوقــف الــصوائف واســتمر الهجــوم فــي بدايــة حكــم هــشام المؤيــد فــضج النــاس   

" جعفــر المــصحفي بــالخروج للغــزو إال أنــه خــاف مــن الخــروج فأبــدى محمــد بــن أبــي عــامر        

اســـتعداده للخـــروج بقيـــادة الـــصوائف فـــأمن حـــدود المـــسلمين وأوقـــف تهديـــد   " المنـــصور

النصارى وظهر بصورة المجاهد والحامي لحدود المسلمين واستمر بقيادة الصوائف طـوال         

 )٥( .حكمه

                                     
 .٢٥٩، ص ٢، ج ابن عذاري) ١(
 ١٧٨ذكر، بالد األندلس، ص : مؤلف مجهول) ٢(
 ٣٩٤الفتح بن خاقان، ص ) ٣(
 ٢٧٨، ص ٢ابن عذاري، ج ) ٤(
أعمـال   : ، ابـن الخطيـب  ٨٣، ص ٧، ابـن األثيـر، ج   ٦٣، ابن الكردبوس، ص ٦٣-٦٢، ص ١، ج ٤ابن بسام، ق    ) ٥(

العالقــات بــين : جــب محمــد عبــدالحليم، ر٢٢١-٢٢٠تــاريخ األنــدلس، ص : ، مؤلــف مجهــول٦٠األعمــال، ص 
 بيــروت، دار –األنــدلس اإلســالمية وأســبانيا النــصرانية فــي عــصر بنــي أميــة وملــوك الــصـــــوائف، القــاهرة           

 ٢٣٣ن، ص .ت. دار الكتاب اللبناني  د–الكتاب المصري 
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اســـتخدمها المنـــصور بـــن أبـــي عـــامر للتقـــرب مـــن الـــسكان عامـــة  ومـــن الطـــرق التـــي 

والفقهـــاء خاصـــة أنـــه منـــع بعـــض العلـــوم كالفلـــسفة والجـــدل ظاهريـــاً إرضـــاءً للـــسكان    

والفقهاء ولعل هدف المنصور من ذلك أن يمنع وصول الجدل إلى مسألة الخالفـة والحجـر                

لمنــصور علــى تأييــد  علــى الخليفــة فيتحــزب النــاس وتثــور العامــة ولــيس أدل  علــى حــرص ا    

العامــة لــه والخــوف مــن ثــورتهم أنــه تــرك مــسمى الخالفــة لهــشام المؤيــد تأصــيالً لفكــرة     

ــه قطــع ألــسنة وأعنــاق المنجمــين الــذين تنبــ     )١( .الــشرعية فــي الخالفــة لقــريش    واأ  كمــا أن

 )٢( .بانقطاع دولته وحكمه

لى ولـــم يقـــف حـــرص المنـــصور بـــن أبـــي  عـــامر علـــى تأييـــد الـــسكان لـــه والمحافظـــةع

بــل ، االســتقرار الــداخلي بــانفراده بــالحكم وقــضائه علــى منافــسيه وحجــره علــى الخليفــة    

ويـدل ذلـك علـى حنكتـه حتـى ال يـضج النـاس مـن                 ،  استمر  حرصه على ذلـك طـوال حكمـه         

ويطالبوا بعودة الحكم إلـى بنـي أميـة فحـرص علـى اسـتمرار تحقيـق األمـن                   ،  سوء األوضاع 

 ومـن   ،   إلـى النـاس فـسهل سـبل المواصـالت للنـاس            الداخلي فـي المـدن والعـدل واإلحـسان        

/ هـ  ٣٨٧ذلك بناؤه للقناطر كما حدث في قرطبة عندما بنى قنطرة على نهر قرطبة عام               

  وحــرص )٤(  .علــى نهــر شــنيل وقنطــرة فــي طليطلــة  )٣(. ســتجهام  ،وبنــاء قنطــرة فــي  ٩٩٧

 حـدث فـي عـام       المنصورعلى تقديم المساعدات للناس في فترات المجاعة واألوبئة ،كمـا         

م  عنـــدما حلـــت مجاعـــة باألنـــدلس واســـتمرت لمـــدة ثـــالث ســـنوات فـــأمر  ٩٨٩/ هــــ ٣٧٩

علــى المحتــاجين طـوال فتــرة المجاعـة، كمــا أســقط     يوميـا ة ألـف خبــز ٢٢المنـصور بتوزيــع  

                                     
 .١٦٨، رجب محمد عبد الحليم، ص ١٣٤، ص ٢ رينهرت دوزي، ج )١(
 .٧٧ألعمال، ص أعمال ا:  ابن الخطيب)٢(
 الرشـاطي ،ابـو  .كلم تشتهر بالزراعة ٥٦استجة تقع على نهر شنسا الى الجنوب من قرطبة تبتعد عنها            ) ٣(

اقتبــاس األنــوار ،تحقيــق أيميليــو مولينــا وخاشينوبوســطبيال ،مدريــد ،المجلــس األعلــى     ):هـــ٥٤٢ت(محمــد 
 ١٩٤،يوسف أحمد ياسين ،ص١٠م ص١٩٩٠لألبحات العلمية ،

 ٥٢٢، حمدي عبدالمنعم حسين، ص ٢٨٨، ص ٢ي، ج ابن عذار) ٤(
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 وعنـدما تعرضـت األنـدلس    )١(   .العشر عن الناس في تلك الفترة ،وتكفل بتكفـين األمـوات   

،والذي استمر ثالث سـنوات، وأثـر ذلـك علـى الـبالد أمـر المنـصور          م للجراد ٩٩١/ هـ  ٣٨١عام  

  ومــن أســاليب تقــرب  )٢(.  باصــطياده وأمــر الجميــع بالمــشاركة بــذلك وأفــرد ســوق لبيعــه     

وخفـت  الـضرائب عـن       ،  المنصور للعامة تحقيقه الرفاهية االقتصادية فنعمت الـبالد بالرخـاء         

حـصل عليهـا المـسلمون مـن صـوائفه          السكان وتحسنت األحوال من كثرة الغنـائم التـي          

 )٣( .ضد النصارى

اتسم المنصور بالدهاء السياسي وقدرته على تغيير موقف الناس منه من االنتقـاد إلـى      

المدح والتأييد كما حدث عندما غدر المنصور بالحسن بـن جنـون اإلدريـسي وقتلـه بعـد أن                   

اس بحـدث ينـسيهم قتـل     أمنه وبدأ يشيع بين الناس عن غدر المنصور فقرر أن يشغل الن           

الحــسن بــن جنــون فــأمر بتوســعة المــسجد الجــامع بقرطبــة  عنــدما ضــاق بالمــصلين وهــي   

ــر توســعة شــهدها الجــامع واســتمر العمــل بهــا لمــدة ثــالث ســنوات        وجعــل أســرى  ، أكب

  كمــا أنــه حــرص علــى فــك   )٤( .النــصارى يــشاركون فــي البنــاء فأشــتغل النــاس بالتوســعة   

م عندما ضمن شروط الهدنة ٩٩٧/هـ٣٨٧كما حدث عام أسرى المسلمين من النصارى     

مع ملك قشتاله على فك أسرى المـسلمين وجعـل القاضـي محمـد بـن عمـر البكـري علـى               

 )٥( .رأس وفد المسلمين لقشتاله

                                     
 ١٨٢-١٨١ذكر بالد األندلس، ص : ، مؤلف مجهول٢٢٣-٢٢٢تاريخ األندلس، ص : مؤلف مجهول) ١(
 .١٨٢ذكر بالد األندلس، ص : ، مؤلف مجهول٢٢٣تاريخ األندلس، ص :   مؤلف مجهول)٢(
: ، شــكيب أرســالن ٢٣٣د عبــدالحليم، ص ، رجــب محمــ٤٠٥، ص ٢٣، النــويري، ج ٨٣، ص ٧ابــن األثيــر، ج ) ٣(

-٤٢٠، ص ٣ن، ج . ت.الحلــل الــسندسية فــي األخبــار واآلثــار األندلــسية، القــاهرة، دار الكتــاب اإلســالمية، د 
٤٢١. 

، حمـدي عبـدالمنعم   ١٨٣ذكر بالد األنـدلس، ص  : ، مؤلف مجهول ٢٢٣تاريخ األندلس، ص    :  مؤلف مجهول  )٤(
 .٥١٧حسين، ص 

 .٦٨ـــــال، ص أعمـ:  ابن الخطيب)٥(
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 : هدم المنصور مكانة بني أمية
لم يكتف المنصور بن أبي عامر بالوصول إلى الحكم بتوليـه الحجابـة وإبعـاد منافـسيه              

بل تطلع إلى إضعاف وهدم مكانة بني أمية حتى ال يخرج مـن ينازعـه مـن بنـي                   ،  حكمعن ال 

ــه البقــاء فــي منــصبه هذاويورثــه ألبنائــه مــن بعــده ،واســتخدم         أميــةعلى الحكــم ويتــسنى ل

المنصور عدد من األساليب في وقـت واحـد إلضـعاف مكانـة بنـي أميـة وقطـع الـصلة بيـنهم               

وكانـت أول األمـور التـي وجـه     . الخليفـة والخالفـة  وبين الناس، ونجح في ذلك وسيطر علـى        

المنــصور اهتمامــه لهــا هــي التــدخل فــي تــشكيل شخــصية الخليفــة الــصغير بحيــث يــصرف  

ــه       ــة إذا وصـــل لـــسن تؤهلـ ــه بالخالفـ ــة حتـــى ال يطالـــب بحقـ ــه عـــن الحكـــم والخالفـ اهتمامـ

ــالحكم        ــر بـ ــن التفكيـ ــده عـ ــور تبعـ ــى أمـ ــه إلـ ــة واهتمامـ ــصور فكرالخليفـ ــه المنـ لذلك،فوجـ

والــسياسة، خاصــة وأن هــشام المؤيــد كــان يتــصف بالــذكاء ورجاحــة العقــل كمــا وصــفه    

ــده الحكــم المستنــصر      ــذي علمــه الحــساب   - أبــو بكــر الزبيــدي   –مؤدبــه فــي عــصر وال  وال

 )١(.  إنه لم يجالس في مثل سنه من هو أذكى منه:والعربية فأثنى عليه كثيراً وقال 

 فقـرر أن يعيـد تـشكيل شخـصية هـشام            لذاخاف  المنصورمن ذلك الـذكاء والفطنـة       

ويغيــر اهتماماتــه فأشــغل المنــصور هــشام المؤيــد بــالكثير مــن األمــور المتناقــضة ليــشتت    

 وفـي   )٢( .شخصيته فوجهه إلى الملذات واللهو واللعب مـع الفتيـان والجـواري واآلت الطـرب              

اذة كالتمـاس  الوقت ذاته وجهه إلى العبادة من الصيام والـصالة وأعمـال البـر وألفكـار الـش             

البركــات مــن العديــد مــن األثــار فوجــدت فــي خزائنــه ألــواح نــسبت إلــى ســفينة نــوح وقــرون  

منسوبة إلى كـبش إسـحاق وحـوافر منـسوبة إلـى حمـار عزيـر وخفـاف منـسوبة إلـى ناقـة               

                                     
تــاريخ العلمــاء ورواة العلــم فــي ): هـــ٤٠٣ت ( ابــن الفرضــي، أبــو الوليــد عبــداهللا بــن محمــد بــن يوســف األزدي  ) ١(

 دار الكتـاب اللبنـاني، الطبعـة    – بيـروت، دار الكتـاب المـصري    –األندلس، تحقيق إبراهيم األبيـاري، القـاهرة     
): هــ ٨٦١ت (بو العباس شمس الدين أحمـد بـن محمـد        ، ابن خلكان، أ   ٧٦٩-٧٦٨، ص   ٢م، ج   ١٩٨٩الثانية،  

 ٣٧٣-٣٧٢، ص ٤ن، ج .ت.وفيات األعيان وأبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار صادر، د
 – ١١٠ ، أحمد محمد إسماعيل الجمال، ص        ٥٢٥، محمد عبداهللا عنان، ص      ٦٨أعمــــــال، ص   :  ابن الخطيب  )٢(

 .١٠٦، محمد كمال شبانه، ص ١١١
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 وبذلك نجح المنصور في جعل شخصية هشام المؤيد شخـصية ضـعيفة             )١(  .صالح وغيرها 

لـى اللهـو والمجـون فـي فتـرات و يتجـه إلـى العبـادة والتبتـل فـي                     مهزوزة غير متوازنـة يميـل إ      

بل قرر أن يعزله عن الناس حتـى ال يـدخل عليـه     ، ،    ولم يكتف المنصور بذلك     .فترات أخرى 

مــن يــشجعه للمطالبــة بحقــه فــي الخالفــة فحــدد المنــصور إقامــة هــشام المؤيــد فــي القــصر   

ان من بني أمية أو الـوزراء أو غيـرهم   ومنعه من الخروج ومنع أن يدخل عليه أحد سواء أك       

،وكان ينكل بكل من يحاول الوصول إلى الخليفة ،وسد أبـواب القـصر مـا عـدا بـاب الـسدة         

ليكثف الرقابة على مـداخل القـصر فكـان ال ينفـذ شـيء إلـى القـصر إال بـإذن المنـصور، كمـا                         

 ليــل أمــر ببنــاء ســور وحفــر خنــدق حــول القــصر، وجعــل الحراســة حــول القــصر متواصــلة      

بـل فـرض   ، ،   ولم يكتف المنصور بفرض الرقابـة والحراسـة علـى مـداخل القـصر             )٢(  .ونهاراً

 المؤيــد داخــل القــصر فقــد أوكــل مــن يراقــب تــصرفاته داخــل القــصر ،      رقابــة علــى هــشام  

وكانت الرقابة تتكثـف فـي أوقـات خـروج المنـصور لقيـادة الـصوائف خوفـاً مـن أن يـستغل                     

  وبلغ من شدة رقابة المنـصور علـى هـشام المؤيـد أن ال     )٣(  .صرأحد خروجه ويدخل إلى الق    

يـسمح لــه بــالخروج مــن القــصر إال إلــى منتزهــات بنـي أميــة، وفــي حــال خروجــه أمــر المنــصور   

 مــع عــدد مــن جواريــه وألبــسه البــرنس حتــى ال يعــرف مــن هــو     أخرجــهو، بــإخالء الطرقــات

و نـتج ذلـك أن أصـبح النـاس ال     ،  لنـاس الخليفة  وذلك تأكيداً علـى قطـع أي صـلة  بينـه وبـين ا                

 )٤(  .يعرفون شكل الخليفة وبذلك انقطعت الصلة بين الخليفة والعامة

                                     
 .١١٠، ربنهرت دوزي، ص ٥٨أعمــــــال، ص : ابن الخطيب) ١(
، ٦٢، ابـن الخطيـب، ص   ٢٧٧-٢٧٦، ص ٢، ابـن عـذاري، ج       ٨٣، ص   ٧، ابـن األثيـر، ج       ٦٢ ابن الكردبوس، ص     )٢(

، ٣٢٦، إبـراهيم بيـضون، ص   ٥٢٥، محمـد عبـداهللا عنـان، ص      ٣٨١، ص   ١، المقري، ج  ٥٢، ص   ٥ابن خلكان، ج    
لعــصر اإلســالمي تــاريخ وحــضارة، اإلســكندرية، مؤســسة شــباب الجامعــة،        قرطبــة فــي ا : أحمــد فكــري 

 .١٠٢م، ص ١٩٨٣
ذكـر بـالد األنـدلس، ص    : ، مؤلـف مجهـول  ٤٠٤، ص   ٢٣، النـويري، ج     ٢٢١تاريخ األندلس، ص    :  مؤلف مجهول  )٣(

١٨٠. 
 ٥٢٦-٥٢٥، محمد عبداهللا عنان، ص ٤٠٥-٤٠٤، ص ٢٣، النويري، ج ٢٧٨-٢٧٧، ص ٢ابن عذاري، ج) ٤(
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 منيرة بنت عبدالرحمن الشرقي . د

واتسم المنصور بن أبي عامر بالدهاء والحنكـة الـسياسية فبـرر حجـره علـى الخليفـة         

بأن أشاع بين الناس أن الخليفة هشام المؤيد انقطع للعبادة  وتخلى عن الحكـم وفـوض                

  ولعـل هـدف المنـصور مـن الحجـر علـى الخليفـة لـم يكـن قاصـراً علـى إبعـاد                       .لكالمنصوربذ

وإنما كان هدفه مزدوجاً ؛ليقلل ويضعف من ذكر بني أمية؛ حتى ،  هشام عن الخالفة فقط   

ويــصبح هــو الحــاكم األوحــد ويقتــصر الــذكر والثنــاء عليــه وحــده ،وليــصل   ، ينــساهم النــاس

وإنمـا وجـه أنظـاره إلـى بنـي      ،  علـى الخليفـة فقـط      المنصور إلى هدفه هـذا  لـم يكتـف بـالحجر           

أمية جميعاً خوفاً من أن يظهر أحد منهم ينافسه في الحكم فقتل من توسم به  النباهـة              

 وكــان أبــا )١( .ومــن حــاول الثــورة ضــده مثــل عبــدالرحمن بــن عبيــد اهللا الناصــر ، مــن بنــي أميــة

ين الفــارين مــن األمــوي أحــد م١٠٠٥/هـــ٣٩٥الثــائرفي برقــةعام  )٢(. ركــوة الوليــد بــن هــشام

 كما شدد الرقابـة علـى بنـي أميـة وذلـك بتعيـين       )٣(  .األندلس في عصر المنصوربن ابي عامر    

رقبــاء مــن الغلمــان العــامريين علــيهم وألــزمهم اإلقامــة الجبريــة فــي منــازلهم ولــم يــسمح  

ــم يــسمح           ــضرورة ومنــع النــاس مــن االخــتالط بهــم أو مــصاحبتهم ول ــالخروج إال لل لهــم ب

لـدخول علــيهم إال لألطبـاء أو المعلمــين، كمـا أجبــرهم علـى االقتــصاد فـي اإلنفــاق ؛ليحــول      ا

دون استقاطبهم المؤيدين بالعطاء، وبلغ من شدة خوف المنـصور مـن بنـي أميـة أنـه كـان                    

                                     
طــوق الحمامــة فــي األلفــة واآلالف، ): هـــ٤٥٦ت (ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد األندلــسي ) ١(

ــتقامة،     ــة االسـ ــاهرة، مطبعـ ــصيرفي، القـ ــالح مطلـــوب  ٤٥م، ص ١٩٦٤تحقيـــق حـــسن كامـــل الـ ــاطق صـ ، نـ
ــة،    : وآخــــرون ــازي، دار الكتــــاب الوطنيــ ــاريخ العــــرب وحــــضارتهم فــــي األنــــدلس، بنغــ  .٢٠٥ص م ،٢٠٠٤تــ

عبدالرحمن بن عبيداهللا الناصر هو ابن عم الخليفة هشام الناصر وكان عبدالملك بن منذر البلـوطي قـد                 و
دعى الى توليه الخالفة وقتل المؤيد والمنصور فعلم بـذلك المنـصور وقتـل عبـدالرحمن وعبـدالملك وعـدد                    

م السامرائي وآخـرون   ،خليل إبراهي٤٦١ابن الفرضي ،ص   .من الفقهاء المشاركين في هذه محاولة الثورة        
 م٢٠٠٤تاريخ العرب وحضارتهم في األندلس ،بنغازي ،دار المدار اإلسالمي ن:

 التذكر المصادرالمتوفرة بين أيدينا  معلومات عنه سوى اسمه) ٢(
 .٢٥٧،ابن عذارى،ج ا،ص ٤٠٦، النوري ،ص ٢٩٦،ص٥ابن خلكان ،ج ) ٣(
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 كمــا أنــه أمــر الفقهــاء  )١(  .يــصطحبهم معــه فــي خروجــه للــصوائف خوفــاً مــن الثــورة عليــه    

 ومنهـا خروجـه عـن    )٢(  .ل مـن مكتبـة المستنـصر وإحراقهـا    بإخراج كتب  الفلسفة والجـد  

الرتباطهــا بمؤســسها عبــدالرحمن الناصــر إلــى عاصــمة جديــدة لــيس    )٣( .العاصــمة الزهــراء

 )٤( .فيها ذكر لبني أمية

وفي الوقت الذي حجـر فيـه المنـصور علـى هـشام المؤيـد وأضـعف نفـوذ بنـي أميـة أخـذ                          

مــوال مــن قــصر الخالفــة إلــى عاصــمته الجديــدة    بــسحب الــصالحيات مــن الخليفــة ونقــل األ  

الزاهرة وأسقط اسم الخليفة من الكتب ولم يبق لهشام المؤيد من الخالفة سوى اسـم    

 وبعد سـيطرة المنـصور علـى     )٥(  .الخليفة والدعاء له في الخطبة وسك اسمه على السكة        

لــك بعــد  الخليفــة وهــدم مكانتــه وعزلــه فكــر فــي التــسمي بالخالفــة ولكنــه تراجــع عــن ذ     

 ولعـل   )٦( .استشارته للوزراء والفقهاء خوفاً من ثورة العامة ضده لنقل الخالفة من قـريش            

                                     
مـذكرات األميـر عبـداهللا المـسماة بكتـاب التبيــان،      ): هــ ٤٨٣ت (ابـن بلكـين، عبـداهللا بـن بلكـين بـن زيـري        ) ١(

، ٧٧-٧٦، ابــن الخطيــب، أعمــال، ص  ١٥ن، ص .ت.نــشر وتحقيــق ليفــي بروفنــسال، مــصر، دار المعــارف، د  
 .١٣٣، ربنهرت دوزي، ص ٤٠٦، ص ٢٣النويري، ج 

): هــ ٤٦٣ت (صاعد األندلـسي، أبـو القاسـم صـاعد بـن أحمـد بـن عبـدالرحمن بـن محمـد بـن صـاعد التغلبـي                 ) ٢(
، عيــاض، عيــاض بــن  ١٦٥-١٦٣م، ص ١٩٨٥طبقــات األمــم، تحقيــق حيــاة بوعلــوان، بيــروت،  دار الطليعــة،   

ترتيـب المـدارك وتقريـب المـسالك لمعرفـة أعـالم مـذهب مالـك،                ): هــ ٥٤٤ت  (موسى بن عياض السبتي     
 .٢٩٣، ص ٢، ابن عذاري، ج ١٢٨، ص ٧م، ج ١٩٨٢تحقيق سعيد أحمد أعراب، الرباط، مطبعة فضالة، 

F٣E        الخليفة عبدالرحمن الناصر واتخذها عاصـمة لـم تعمـر      أميال بناها    ٥الزهراء تقع غرب قرطبة تبعد عنها
 .٢٩٥ ،الحميري ،١٤٥الرشاطي ،ص.عاما دمرت في عصر الفتنة٥٠إال نحو 

 ٢٧٦-٢٧٥، ص ٢ابن عذاري، ج ) ٤(
، ٢، ابـن عـذاري، ج   ٦٢، ابـن الكردبـوس، ص   ٣٩٣-٣٩٢، الفتح بن خاقـان، ص  ٧٢، ص ١، ج  ٤ابن بسام، ق      ) ٥(

 ٢٢، ص ٥، ابن خلكان، ج ٢٧٧-٢٧٦ص 
نقـط العـروس فـي تـاريخ الخلفـاء،      ): هــ ٤٥٦ت (ابن حـزم، أبـو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد األندلـسي           ) ٦(

، محمــد عبــداهللا  ٧٧م، ص ١٩٥١تحقيــق شــوقي ضــيف، القــاهرة، مجلــة كليــة اآلداب، جامعــة فــؤاد األول،     
 ١٦٨-١٦٧، رجب محمد عبدالحليم، ص ٥٥٤-٥٥٣عنان، ص 
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تقــدير المنــصور لخطــورة مافعــل ببنــي أميــة كــان ســببا فــي أن ضــمن ذلــك فــي وصــيته البنــه   

 )١( .عبدالملك فأوصاه باالحتراز منهم وإبقاء الخالفة لهشــام المؤيد

يد أن تستعيد مكانـة ابنهـا وحقـه بالخالفـة بعـد تفـرد               وحاولت صبح والدة هشام المؤ    

ــه           ــد وهــدم مكانت ــى هــشام المؤي ــالحكم وإحكــام ســيطرته عل المنــصور بــن أبــي عــامر ب

ومكانة بني أمية وسحب جميع الصالحيات منه خاصة بعد أن انتقلت األموال إلـى الزاهـرة                

  وبحثـت  )٢( .  م٩٩٢/ هــ  ٣٨٢وعطل قصر الخليفة وأسقط اسم الخليفة من الكتب عـام     

 )٣(. ووجـدت تلـك المـساعدة مـن زيـري بـن عطيـة الزنـاتي               ،  عن مؤيد ومـساند لهـا فـي ذلـك         

م  ٩٩٦/ هــ   ٣٨٦الذي كان ناقماً على المنصور وقررت أن تمده باألموال فأعلن ثورتـه عـام               

وجعل شعاره واهشاماه إال أن المنصور  تمكـن مـن القـضاء علـى زيـري بـن عطيـة الزنـاتي                       

 ونتيجة لهذه الثورة أخرج المنصور الخليفة هشام المؤيد إلى جامع قرطبة عام   )٤( .وثورته

م  وجددت البيعة لهشام المؤيد وأعلـن تنازلـه عـن الحكـم لبنـي عـامر وأن                   ٩٩٧/ هـ  ٣٨٧

 وبذلك أصـبح الحكـم ظـاهراً و باطنـاً فـي يـد المنـصور بـن             )٥(  .يكونوا هم  القائمين بحكمه    

                                     
 .٨٢-٨١أعمال، ص : ، ابن الخطيب٧٧-٧٦، ص ١، ج ٤ ابن بسام، ق )١(

 .١٨٤ذكر بالد األندلس، ص : ، مؤلف مجهول٢٢٥تاريخ األندلس، ص :  مؤلف مجهول)٢(

ر ونجــح فــي زيــري بــن عطيــة الزنــاتي زعــيم قبيلــة مغــراوة فــي المغــرب كــان حليفــا للمنــصور بــن أبــي عــام ) ٣(

إخضاع المغرب األقصى لطاعة المنصور إال أن العالقة بينهما توترت عندما لقبه المنـصور بـالوزارة وفـرض            

 محمـد عبـداهللا عنـان ،   .له عطـاء الـوزراء فثـار زيـري علـى المنـصور ودعـا الـى عـودة الخالفـة لهـشام المؤيـد                  

 .٥٥٥-٥٤٦ص

مفـاخر البربـر، تحقيـق      ): هــ ٧٢١ت بعـد  (بـن عبـدالحليم     ، اإليالني أبو علي صاح      ٧٣-٧١، ص   ٤ ابن بسام، ق     )٤(

، ابــن أبــي زرع، علــي بــن أبــي ١٣٦-١٢٨م ص ٢٠٠٨عبــدالقادر بوبايــة، الربــاط، دار أبــي قــراق، الطبعــة الثانيــة، 

األنــيس المطــرب بــروض القرطــاس فــي تــاريخ المغــرب وتــاريخ مدينــة فــاس،          ): هـــ ٧٤١ت (زرع الفاســي 

، عبـدالعزيز   ١٣٥-١٢٨م، ص   ١٩٩٩اط، المطبعة الملكيـة، الطبعـة الثانيـة،         تحقيق عبدالوهاب بمنصور، الرب   

 .٢٤٠-٢٣٨فياللي، ص 

 .٢٥٥،مؤلف مجهول،ص٢٧٨،ص٢،ج،ابن عذارى ٢٠١،ص١ابن سعيد ،ج) ٥(



 

 
٢٣٧  اإلنسانية واالجتماعيةوم مجلة العل

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

وفــي الوقــت ذاتــه أخــذ المنــصور فــي بنــاء مجــد لــه    . إلــى هدفــهونجــح فــي الوصــول ، أبــي عــامر

 .وألبنائه من بعده فما هي الطرق التي استخدمها لذلك ؟

 :بناء المنصور قوته ومجده السياسي 
ولما كان هدف المنصور بن أبي عامر التفرد بحكم األندلس دون منازع لذا لم يكتـف                

بــل أخــذ يعمــل فــي ، ى نفــوذ بنــي أميــةبالــسيطرة علــى الخليفــة هــشام المؤيــد والقــضاء علــ 

لـذا نجـد أنـه فـي الوقـت الـذي بـدأت مكانـة         .الوقت ذاته على بناء قـوة ومجـد لـه فـي األنـدلس            

أخــذت مكانــة المنــصور بــن أبــي عــامر ونفــوذه فــي  ، الخليفــة تــضعف ويخبــو نفــوذ بنــي أميــة 

لوصـول إلـى   وقد اسـتخدم المنـصور عـدد مـن األسـاليب ل      .االزدياد حتى إنه لم يعد له منافس      

التفــرد بحكــم األنــدلس ،ففــي الجانــب الــسياسي لــم يكتــف المنــصور بالــسيطرة الداخليــة 

على األندلس وسـحب الـصالحيات مـن الخليفـة وكـسب التأييـد الـداخلي بحـسن معاملتـه                  

وحقـق ذلـك فـي الـسياسة الخارجيـة ففـي            ،  بل تطلـع إلـى التفـوق علـى بنـي أميـة            ،  للسكان

 بــضرورة المحافظــة علــى الوجــود فــي المغــرب األقــصى سياســته تجــاه المغــرب لــم يكتــف

بـل وسـع نفـوذه فـي المغـرب فوصـل         ،  لحماية حدود األندلس كما فعل الناصر والمستنصر      

م مـن  ٩٧٧/ هــ  ٣٦٧عـام   )٢( .غرباً عندما تمكن خزون بن فلفل الزنـاتي   )١(. إلى سجلماسة 

 المنـصور ودعـا للمنـصور بـن       وأرسل رأسـه إلـى      )٣(. القضاء على بني مدرار وقتل المعتز باهللا      

 )٤(. أبي عامر في تلك المنطقة وشرقاً إلى أعمال الزاب وتاهرت

                                     
سجلماسـة مدينــة سـهلية أرضــها سـبخة فــي أول الـصحراء بينهــا وبـين وادي درعــة مـسيرة خمــسةأيام         )١(

 الغربــي بناهــا أبــو القاســم بــن مــدرار واتخــذها عاصــمة لــدولتهم وتــشتهر   ومنهــا تــدخل إلــى بــالد الــسودان 
المغرب في ذكـر    ):هـ٤٨٧ت(البكري نابوعبيد عبداهللا بن عبدالعزيز بن محمد بن أيوب بن عمر            .بالزراعة

 .١٤٩-١٤٨،ص. ن.ت.بالد إفريقية والمغرب ،القاهرة ،دار الكتاب اإلسالمي ،د
 .٢٢٥، مؤلف مجهول، ص ٢٧٨، ص ٢ذاري، ج ، ابن ع٢٠١، ص ١ابن سعيد، ج )٢(

 ٢٢٩ص عبدالعزيز فياللي ،.لفل أحد أمراء بني خزر المغراويين الموالين لبني أمية في المغربف وخزرون بن
عبــدالعزيز فياللــي .المعتــز بــاهللا هــو أبــو محمــد المعتــز بــن مــدرار أخــر حــاكم لبنــي مــدرار فــي سجلماســة    ) ٣(

 .٢٢٩،ص
، عبــدالعزيز فياللــي، ١٤٨، ص ٤، ابــن خلــدون، ج ٢٤٤-٢٣١-٢٣٠، ص ١، ابــن عــذاري، ج١١٨-١١٧إليالنــي، ص ) ٤(

ملة الحـضارة  م دراسة شا١٤٩٢-٧١١/ هـ ٨٩٧-٩٢تاريخ األندلس السياسي  : ، محمود علي مكي   ٢٢٩ص  



 

 
٢٣٨ 

 بين الهدم والبناء المنصور بن أبي عامر
 م١٠٠٢ – ٩٧٦/ هـ ٣٩٢ – ٣٦٦
 منيرة بنت عبدالرحمن الشرقي . د

بــالد ، وتلمــسان وبــذلك وصــل إلــى منــاطق لــم يــتمكن بنــو أميــة مــن الوصــول إليهــا فــي   

المغرب  فذاع صيت المنصور في المغرب وأحبه البربر لحسن معاملتـه لهـم  وتوافـدوا إلـى                 

   كما برزت محاوالت المنصور للتفوق على بني أمية          )١( .ي جيشه األندلس واعتمد عليهم ف   

في جهاده ضد النصارى  في شمال األندلس ؛حيث جعل الصوائف مرتين في العـام بعـد أن                

كانت واحدة في أيام بني أمية وتولى بنفسه قيادة جميع الصوائف في الوقـت الـذي كانـت                 

ف فقـط، كمـا اسـتخدم األسـطول فـي           قيادة الناصر والمستنصر قاصرة على بعض الـصوائ       

بعض الصوائف وعلى الرغم من أنه لم يهزم في أي من تلك الصوائف ووصل بـصوائفه إلـى        

/ هــ  ٣٨٧التـي قـاد الـصائفة إليهـا عـام         )٢(. مناطق لم يصل إليهـا بنـو أميـة مثـل شـنت ياقـب              

المستنـصر  إال أن الحدود في عهـد المنـصور لـم تختلـف عنهـا فـي عهـد الناصـر و                     )٣(. م    ٩٩٧

ولكن المنصور نجح في إيقاف هجوم النصارى على الحدود اإلسـالمية وكـسر شـوكتهم               

ومأل األندلس بالغنائم من األموال والرقيق، كما أنـه نجـح فـي صـبغ الـصوائف بـصبغة دينيـة                

أبو العباس بن ذكـوان ومحمـد       :عندما أشرك الفقهاء والزهاد معه في تلك الصوائف مثل          

وظهـر هـو بـصورة المجاهـد فـي سـبيل اهللا وبـذلك          )٤(. طـاهر التـدميري   بن نجاح ومحمـد بـن       

                                                                                   
العربية اإلسالمية في األندلس، تحرير سلمى الخضراء الجيـوس، بيـروت، مركـز الوحـدة العربيـة، الطبعـة                    

 .٩٥-٩٤، ص ١م، ج ١٩٩٩الثانية، 
، عبــدالعزيز فياللــي،  ١٤٨، ص ٤، ابــن خلــدون، ج  ٢٤٤-٢٣١-٢٣٠، ص ١، ابــن عــذاري، ج ١١٨-١١٧ إليالنــي، ص )١(

ملة الحـضارة  م دراسة شا١٤٩٢-٧١١/ هـ ٨٩٧-٩٢تاريخ األندلس السياسي  : ، محمود علي مكي   ٢٢٩ص  
العربية اإلسالمية في األندلس، تحرير سلمى الخضراء الجيـوس، بيـروت، مركـز الوحـدة العربيـة، الطبعـة                    

 .٩٥-٩٤، ص ١م، ج ١٩٩٩الثانية، 
شــنت ياقــب قلعــة حــصينة فــي جليقيــة فــي اقــصى شــمال غــرب لألنــدلس وعــدها الحميــري أحــد حــصون  ) ٢ (

،يوسـف أحمـد    ٣٤٨الحميـري ،ص  .عيـسى عليـه الـسالم     ماردة وبها كنيسة نسبت ليعقوب أحـد حـواري          
 ٣٧٣ص ياسين ،

 ٤٤٨، عبدالمجيد نعنعي، ص ٢٩٤، ص ٢ابن عذاري، ج ) ٣(
 ١٦٩-١٦٨، ص ٧، عياض، ج ٧٦٦-٧٦٥، ٧٦٤، ص ٢ابن الفرضي، ج ) ٤(



 

 
٢٣٩  اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

نجــح المنــصور فــي إظهــار نفــسه بــصورة الحــامي للمــسلمين واإلســالم فــي األنــدلس وهــي    

  .صل إليها أحد من بني أمية قبلهمكانة لم ي

ومن األساليب التي اتخذها المنصور لبناء مجد له اتخـاذه األلقـاب الـسلطانية؛ لينـافس                

 ولقــد امتــاز محمــد بــن أبــي عــامر بالــدهاء والحنكــة الــسياسية فلــم يتخــذ      األمــويلخليفــة ا

األلقاب السلطانية إال بعد أن شعر أنه في وضـع يؤهلـه لـذلك فبعـد أن قـضى علـى منافـسيه          

داخــل األنــدلس وحجــر علــى الخليفــة وأضــعف نفــوذ بنــي أميــة ودعــم نفــوذه خارجيــاً اتخــذ  

م وبــدأ فــي مــشاركة الخليفــة فــي شــارات الخالفــة  ٩٨١ / هـــ٣٧١لقــب المنــصور بــاهللا عــام 

ــه مــع الخليفــة علــى المنــابر وســك اســمه مــع اســم الخليفــةعلى الــسكة         ــدعاء ل فــأمر بال

ســـم الحاجـــب المنـــصور وخـــاتم    وقـــصرالمراسالت والكتـــب الرســـمية علـــى ا   ، والطـــراز

اجـب عـام     وبعد أن زاد نفوذ المنصور بـن أبـي عـامر أسـقط عـن نفـسه لقـب الح                    )١(،الخالفة

بلقــب المنــصور بــاهللا وولــى ابنــه عبــدالملك منــصب الحجابــة علــى  ، م واكتفــى٩٩١/ هـــ ٣٨١

الخليفة هشام المؤيد؛ ليضمن استمرار أبنائه من بعده في السيطرة على الخليفة وليؤكد             

م  أسـقط خـاتم الخليفـة        ٩٩٢/هـ٣٨٢وفي عام   .على أن مكانته أعلى من منصب الحجابة      

/ هــ  ٣٨٦وفـي عـام     . الرسـمية واقتـصر علـى اسـمه وخاتمـه فقـط            من الكتـب والمراسـالت    

 )٢( .م  اتخذ لقب الملك الكريم٩٩٦

و اهتم المنصور بن أبي عامر بالبناء والعمران ؛ليخلد ذكراه ولينافس عمارة  بني أمية               

م ٩٧٨/ هــ   ٣٦٨سواء أكان عمارة مبان أو مدن جديدة أو توسعة مبان قائمة ،ففي عـام               

ينة الزاهرة في شمال شـرق قرطبـة فـي الجهـة المقابلـة للزهـراء عاصـمة                  شرع في بناء مد   

م وكـان هـدف المنـصور مـن بنـاء  الزاهـرة ليوجـد                ٩٨٠/ هــ   ٣٧٠وانتقـل إليهـا عـام       ،  الناصر

                                     
، إبـراهيم بيـضون،   ٥٤١، محمد عبداهللا عنـان، ، ص  ٢٨٠-٢٧٩، ص ٢، ابن عذاري، ج ٢١٨، ص ٧ ابن األثير، ج   )١(

 .١٠٥، محمد كمال شبانة، ص ٣٢٣- ٣٢٢ص 
-٥٤١، محمـد عبـداهللا عنـان، ص    ٢٢٥تاريخ األندلس، ص : ، مؤلف مجهول  ٢٩٤-٢٩٣، ص   ٢ابن عذاري، ج    ) ٢(

 .١٠٣-١٠١، عبادة كحيلة، ص ٥٥٤



 

 
٢٤٠ 

 بين الهدم والبناء المنصور بن أبي عامر
 م١٠٠٢ – ٩٧٦/ هـ ٣٩٢ – ٣٦٦
 منيرة بنت عبدالرحمن الشرقي . د

مكاناً ليس فيه ذكر لسواه فيخلـد بـذلك ذكـره وليبتعـد عـن منافـسيه وليقلـل مـن أهميـة           

ور فــي تحقيــق هدفــه هــذا، فــازدهرت     عاصــمة عبــدالرحمن الناصــر ووفــق  المنــص     الزهــراء

ــدواوين  إليهــا وجعلهــا قاعــدة     ، الزاهــرة وهجــرت وعطلــت الزهــراء   خاصــة بعــد أن نقــل ال

لحكمــه ثــم نقــل إليهــا بيــت المــال مــن قــصر الخليفــة هــشام المؤيــد فعطــل بــذلك قــصر         

ــة      ٩٧٩/ هـــ ٣٦٩   وفــي عــام  )١( .الخليفــة ــه ســماه المنيــة العامري ــاء قــصر ريفــي ل م قــام ببن

هــ  ٣٨٧  وفي عـام  )٢( .عاصمة الناصر ليقلل من قيمة بني أمية وذكرهم        قرب من الزهراء  بال

م  أعــاد بنــاء قنطــرة قرطبــة علــى نهــر الــوادي الكبيــر ،والتــي بناهــا الــسمح بــن مالــك ٩٩٧/ 

 وأصـلحها هـشام الرضـا، واسـتمر العمـل بهـا لمـدة عـام ونـصف وانتهـت عـام               )٣(. الخوالني

ــار ومحــا بــذلك أي إصــالح لبنــي أميــة لهــذه      ٤٠بنائهــا وأنفــق فــي  ، م٩٩٩/ هـــ ٣٨٩  ألــف دين

القنطــرة وتعتبــر هــذه القنطــرة مــن مناقــب المنــصور ؛حيــث إنهــا ســهلت المواصــالت بــين      

  وانطالقاً من سياسة تخليد ذاكره بـالعمران اتجـه المنـصور           )٤( .قرطبة والمناطق الجنوبية  

ة التـي اسـتعادها مـن النـصارى فجعــل     بـن أبـي عـامر إلـى إعمـار المنـاطق الــصحراوية القاحلـ       

 ؛ألنـه  اإلعمـار العمارة متصلة بين المسلمين والنصارى ،وقد تنبه المنصور إلى خطئه فـي هـذا     

سهل على النصارى دخول األراضي اإلسـالمية وقـد ذكـر ذلـك لفتـاه كـوثر فـي أواخـر أيامـه             

                                     
، ابـن  ٢٧٧-٧٧٦، ص ٢، ابـن عـذاري، ج   ٣٩٤-٣٩٢، الفتح بن خاقان، ص ٧٣-٧٠، ص ٢، ج ٤ابن بسام، ق  ) ١(

المـدن األسـبانية اإلسـالمية،      : ، ليوبولد تورس بالباس   ٣٨١-٣٨٠، ص   ١، المقري، ج    ٦٢، أعمال، ص    الخطيب
-١٠٠م ص   ٢٠٠٣ترجمة، اليودورو دي النبيا، الرياض، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسـالمية،             

١٠١. 
 .١٠٠،أحمد فكري٢٢تاريخ االندلس،ص:،مؤلف مجهول٧٦أعمال ،ص :ابن الخطيب )٢(
هـ بـامر الخليفـة عمـر بـن عبـدالعزيز وامـره ببنـاء قنطـرة                ١٠٠السمح بن مالك الخوالني تولي االندلس عام        )٣(

 .٢٦،ص٢ابن عذاريج.هـ ١٠٢قرطبة واستشهد بطرسونة عام 
، محمـد عبـداهللا عنـان، ص    ٢٩٢، ص ١، المقـري، ج    ٧٦أعمال، ص   : ، ابن الخطيب  ٢٨٨، ص   ٢ابن عذاري، ج    ) ٤(

 .١٨٢ي، ص ، عبدالمجيد نعنع٥٥٧
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ــاني إال أن المنــصور رفــض خوفــاً مــن        أن يتهمــه النــاس  والــذي أشــار عليــه بتــدمير تلــك المب

 )١( .بالجنون خاصة وأنه ذكر ذلك في مرضه الذي توفي فيه

ومــن العمــارة التــي خلــدت ذكــرى المنــصور بــن أبــي عــامر توســعة المــسجد الجــامع          

بقرطبة ؛حيث إنه كانت آخر توسـعة للمـسجد الجـامع بقرطبـة ،وال زالـت قائمـة إلـى وقتنـا            

م  عنــدما ضــاق المــسجد الجــامع   ٩٨٧/ هـــ ٣٧٧هــذا ،وقــد بــدأ العمــل فــي التوســعة عــام    

بالمــصلين لزيــادة ســكان قرطبــة خاصــة بعــد أن قــدمت أعــداد كبيــرة مــن قبائــل البربــر مــن 

هذا التاريخ للبدء في  توسعة الجـامع ليـشغل           ولعل اختار المنصور  )٢(. المغرب إلى األندلس  

ان عـام  الناس عن الحديث بغدره وقتله الحسن بن جنون في المغرب بعـد أن أعطـاه األمـ        

 وليــذكر النــاس بفــضله فــي حمــايتهم مــن خطــر النــصارى ؛حيــث أمــر      )٣(.م ٩٨٥/ هـــ ٣٧٥

المنـــصور أســـرى النـــصارى بنقـــل التـــراب مـــن كنـــائس النـــصارى بعـــد هـــدمها ؛ليوســـع بهـــا   

كمـا كلـف األسـرى بالعمـل فـي تلـك التوسـعة وكـان المنـصور يـشارك                    ،  المسجد الجامع 

 وقـد زاد المنـصور فـي المـسجد الجـامع مـن الجهـة                )٤( .أحياناً بنفسه بالعمـل فـي التوسـعة         

والتـي أعتـاد بنـو أميـة        ،  الشرقية للمسجد التساع تلك الجهه وليبتعد عـن الجهـة الجنوبيـة           

،  وقد .التوسعة فيها لقربها من نهر الوادي الكبير وألن الجهة الغربية تتصل بقصر الخالفة            

م وبلغـت عـدد   ١٣٥م وعرضـه  ١٨٠د   الجـامع وأصـبح طـول المـسج    ١/٣بلغت مقدار الزيادة   

 ثرية ما بين صغيرة وكبيرة وكـان بعـضها نـواقيس    ٢٨٠ سارية وعدد ثرياته    ١٤١٧سواريه،  

                                     
 .١٨٨في تاريخ المغرب واألندلس، ص : ، أحمد مختار العبادي٦٥-٦٤ ابن الكردبوس، ص )١(
المـساجد والقـصور   : ، الـسيد عبـدالعزيز سـالم   ٥٧٥، محمـد عبـداهللا عنـان، ص    ٣٨٧، ص  ٢ ابن عـذاري، ج      )٢(

 .٢٧-٢٦م، ص ١٩٨٦في األندلس، اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 
 .٢٣١، عبدالعزيز فيـــــاللي، ص ٢٨١، ص ٢، ابن عـــــذاري، ج ١١٦-١١٥، ص  ابن أبي زرع)٣(
نــصوص عــن األنــدلس مــن كتــاب ): هـــ٤٧٨ت (، العــذري، أحمــد بــن أنــس الــدالئي ٦٤ابــن الكردبــوس، ص ) ٤(

ترصـــيع األخبـــار وتنويـــع اآلثـــار والبـــستان فـــي غرائـــب البلـــدان والمـــسالك إلـــى جميـــع الممالـــك، تحقيـــق     
، ٥٧٧، محمـد عبـداهللا عنـان، ص         ١٢٣م، ص   ١٩٦٥ألهواني، مدريد، معهد الدراسات اإلسـالمية،       عبدالعزيز ا 

 .٢٧المساجد والقصور في األندلس، ص : عبدالعزيز سالم
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وكـان المنـصور قـد وجهـه اهتمامـه إلـى  كبـر المـساحة           ،  النصارى من كنيسة شانت ياقب    

 )١( .أكثر من اهتمامه بالزخرفة 

خليد ذكره شعراً ونثراً ؛ليتناقل فـضله  كما أولى المنصور بن أبي عامراهتماما كبيرا  لت  

بين الناس ،حيث إن األدب كان صحافة ذلك العصر،وليحقق هدفه هـذا  قـرب إليـه العلمـاء             

ــا )٢( .واألدبـــاء وكـــان لـــه مجلـــس أســـبوعي يجتمـــع فيـــه بالعلمـــاء للبحـــث والمنـــاظرة      كمـ

بـــديوان   وكـــان لـــه ديـــوان يعـــرف )٣( .اصـــطحب معـــه بعـــض األدبـــاء والعلمـــاء فـــي غزواتـــه  

وابــن العريــف )٤( .الــشعراء والنــدماء وممــن الحــق بهــذا الــديوان زيــادة اهللا بــن مــضر الطبنــي 

و غيرهم وفرض لهم المرتبات وبلغ مرتب صاعد الربعي          )٦( .وصاعد الربعي )٥( .وابن التياني   

بــا وبلــغ مــن اهتمامــه باألدبــاء أن والهــم مناصــب فــي الدولــة فــولى أ   )٧( .ثالثــين دينــاراً شــهرياً 

الكتابـــة وولـــى أبـــا بكـــر محمـــد بـــن الحـــسن   )٨( .مـــروان عبـــدالملك بـــن أدريـــس الجزيـــري  

 وكان يغدق على األدبـاء والـشعراء      )١٠(  .الشرطة كما ولى صاعد الربعي الوزارة        )٩(.الزبيدي

                                     
: ، الــــسيد عبــــدالعزيز ســــالم٩٥، محمــــود علــــي مكــــي، ص ٢٨٧، ص ٢، ابــــن عــــذاري، ج ١٢٣ العــــذري، ص )١(

 .٢٧المساجد والقصور في األندلس، ص 
 ٤٠٥، ص ٢٣، النويري، ج ٢٠٠-١٩٩، ص ١، ابن ســــــعيد، ج ٨٢دالواحد المراكشي، ص عب) ٢(
 . ٥٨٠، محمد عبداهللا عنان، ص ٧٦ ابن الخطيب، أعمال، ص )٣(
 .٢٨٣ص الحميدي ،. أبو غالب تمام بن غالب المرسي المعروف بابن التياني إماما باللغة له كتاب مشهور باللغة) ٤(
ادة اهللا بن علي بن حسين بن محمدالبن أسد التميمـي مـن بنـي سـعد أصـلهم مـن طبنـة              عبدالملك بن زي   )٥(

 .٥٣٠-٥٢٩هـ ،ابن بشكوال ،ص٤٥٧بافريقية من بيت علم ونباهة إمام في اللغة وشاعر ت عام 
هــ  ٣٨٠أبو العالء صاعد بن الحسن الربعي اللغوي قدم إلى األندلس في عصر المنصور بـن أبـي عـامر عـام          ) ٦(

من الموصل كان عالما باللغة واألخبار سريع الجواب حسن الشعر له عدة مؤلفات منها الفـصوص                أصله  
 .٣٧٩-٣٧٣الحميدي ،ص.هـ٤١٠والنوادر توفي في صقلية عام 

 ١٩، ص ١، ج ٤ابن بسام، ق ) ٧(
أبــو مــروان عبــد أملــك بــن إدريــس لبجزيــري الكاتــب وزيرمنــوزراء بنــي عــامر وكاتــب مــن كتابهــا اشــتهر  ) ٨(

 ٤٤٥-٤٤٤الحميدي ،ص.هـ٤٠٠اللغة والشعر ت ب
 أبوبكر محمد بن الحسن بن عبداهللا بن مذحج الزيدي من أهل إشـبيلية وسـكن قرطبـة ونـال بهـا جاهـا              )٩(

 .٧٦٩-٧٦٨ابن الفرضي ،ص.هـ٣٧٩ومكانة وكان عالما من علماء اللغةت عام 
 ٧٥عبدالواحد المراكشي، ص ) ١٠(
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بالعطايا والهبات الكثيرة من ذلك أنه اشترى  لصاعد الربعي داراً بثمانية اآلف دينار وأمر له        

  ونظــراً إلـى كثــرة عطايــاه فقــد  )١(، ينــار ومائــة ثـوب مــا بــين غالئــل وطبقـات وعمــائم   بـألف د 

قصده الشعراء واألدباء من داخل األندلس وخارجها وأكثروا من مدحه وتحقق له ما أراد              

إنه لم يمدح أحد مثل ما مدح به المنصور بن أبي عامر سـواء كـان شـعراً أم فـي      :حتى قيل   

 )٣( وعــن أبــرز العلمــاء الــذين مــدحوا المنــصور ابــن دراج القــسطلي     )٢(  .الخطــب والرســائل  

 )٥( .نجم الوصيف وعمارة الصقلبي وميسور الـصقلبي :وبعض فتيانه  مثل )٤(. وصاعد الربعي 

كتـاب الفـصوص الـذي أهـداه     :كما ألف البعض المؤلفـات باسـم المنـصور وأهـديت لـه مثـل          

ـــ     ــار٥٠٠٠إليــه صــاعد الربعــي فكافــأه ب   كمــا اختــصر الزبيــدي كتــاب العــين وأهــداه     )٦( . دين

 )٧( .للمنصور ونال منه دنيا عظيمة 

 : الجيش بين هدم المنصور وبنائـــه
نظرا إلى أهمية الجـيش للدولـة لـضبط األمـن داخليـا وصـد األعـداء خارجيـا عـالوة علـى            

رغبة المنصور فـي التفـرد بحكـم األنـدلس لـذا رأى ضـرورة إحكـام سـيطرته علـى الجـيش              

فقـرر أن يـتخلص أوالً مـن القيـادات العــسكرية     .ن يجعـل والء الجنـد لـه ولـيس لبنـي أميـة      وأ

                                     
بـو طالـب المروانـي، عبـدالجبار بـن عبـداهللا بـن أحمـد بـن أطـصبغ بـن عبـداهللا             ،أ١٩،  ص ١، ج ٤ابن بـسام، ق    ) ١(

قطعــة مــن كتــاب عيــون اإلمامــة ونــواظر الــسياسية، تحقيــق بــشار عــداد    ): هـــ٥١٦ت (القرشــي المروانــي 
 .  ١٥٩م ص ٢٠١٠معروف وصالح محمد جرار، تونس، دارالغرب اإلسالمي، 

 .١١٧ذكر بالد األندلس، ص : ، مؤلف مجهول٢١٩-٢١٨تاريخ األندلس، ص :  مؤلف مجهول)٢(
 أبــو عمــر احمــد بــن محمــد بــن دراج الكاتــب القــسطلي ينــسب إلــى موضــع يعــرف بقــسطلة دراج شــاعر     )٣(

 .٤٤٥-٤٤٤الحميدي ،ص. هـ٤٢٠وكاتب من كتاب المنصور ت قريبا من 
 ٥٧٩اهللا عنان، ص ، محمد عبد٩٥ محمود علي مكي، ص ١٤، ص ١، ج ٤، ق ٦٠، ص ١، ج ٤ابن بسام، ق ) ٤(
 .٣٤، ص ١، ج ٤ابن بسام، ق ) ٥(
 ، ٧٦ – ٧٥، عبدالواحـد المراكـشي، ص    ١٥٩، أبـو طالـب المروانـي، ص         ١٥-١٤، ص   ١، ج   ٤المصدر نفسه، ق    ) ٦(

البلغــة  فــي تــراجم أئمــة النحــو واللغــة، تحقيــق   ): هـــ٨١٧ت (الفيروزبــادي، مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب   
 ١١٤م، ص ١٩٨٧ المخطوطات والتراث، محمد المصري، الكويت، مركز

 ٧٥، عبدالواحد المراكشي، ص ٧٦٨، ص ٢ابن الفرضي، ج ) ٧(
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ــر       ــالف مـــع جعفـ ــمة فتحـ ــد الـــصقالبة المقيمـــين فـــي العاصـ ــدأ بالجنـ ــة فبـ المواليـــة لبنـــي أميـ

المــصحفي ضــدهم فأخــذ فــي مــراقبتهم وأغلقــوا بــاب الحديــد الــذي كــان مخصــصاً لــدخول   

  عــن فــائق وجــؤذر ، ٥٠٠حفي الغلمــان وعــددهم الــصقالبة إلــى القــصر وفــصل جعفــر المــص 

 ثـم أخـذ المنـصور فـي جمـع المؤيـدين حولـه               )١(  .زعماء الصقالبة، وجعلهم أتباعاً للمنـصور       

مـن الجنـد وتمكـن مـن اسـتقطاب بنـي بــرزال البربـر إلـى جانبـه وكـانوا مـن حاشـية وأتبــاع             

حفي قـرر أن يكـون      المنـصور علـى الـصقالبة وجعفـر المـص           وبعد قضاء  )٢( ،جعفر المصحفي 

جيــشا تحــت ســيطرته ليواجــه قــوة اعدائــه  فــي الــداخل والمتمثلــة بغالــب بــن عبــدالرحمن 

قائد جيوش الثغر و نصارى الشمال في  الخـارج  فأتجـه بأنظـاره إلـى بـالد المغـرب لمعرفتـه                

بقوة البربر وبسالتهم وليجلب المنصور البربر إلى جانبه رفع راية الجهاد الذي كان يتطلـع             

ليــه الكثيــر مــن البربــر كمــا توســع لهـــم فــي العطــاء فقــدمت أعــداد كبيــرة مــنهم إلـــى             إ

وكانت أول جماعة دخلت إلى األندلس مع جعفر بـن علـي بـن حمـدون  حيـث                   )٣(.األندلس

م وكــون مــنهم جيــشاً فــي العاصــمة عــرف  ٩٨٧/ هـــ ٣٦٧ فــارس عــام ٦٠٠بلــغ عــددهم 

 ينقــسم إلــى قــسمين جــيش  بجــيش الحــضرة وأصــبح الجــيش فــي بدايــة حكــم المنــصور  

العاصــمة وعــرف بجــيش الحــضرة وقيادتــه للمنــصور بــن أبــي عــامر والجــيش المــرابط فــي       

الثغور وكانت قيادته لغالب بن عبدالرحمن ونظرا لقوة غالب بن عبدالرحمن العـسكرية             

م بعـد أن اسـتكثر مـن    ٩٩٠/ هــ  ٣٧٠ومنافسته للمنصور قرر التخلص منه ونجح فـي ذلـك    

                                     
" ، وفـاء المـزروع   ٥٢٦، محمد عبداهللا عنان، ص ٢٦٢، ٢٥٩، ص ٢، ابن عذاري، ج ٦١، ص ١، ج ٤ابن بسام، ق  ) ١(

 األنـدلس قـرون مـن       )م  ٩٧٦-٧٥٥/هــ   ٣٦٦-١٣٨(نفوذ الصقالبة في األندلس فـي عـصر اإلمـارة والخالفـة             
م ، ص ١٩٩٦التقلبات والعطاء، القسم األول التاريخ وفلسفته، الرياض، مكتبـة الملـك عبـدالعزيز العامـة،             

 .١١١، أحمد  محمد إسماعيل  الجمال، ص ١١٠
، ٤، ابـن خلـدون، ج   ٢٦٤-٢٦٣، ص ٢، ابـن عـذاري، ج    ٢٠٠، ص   ٢، ابـن سـعيد، ج       ٦١، ص   ١، ج   ٤ ابن بـسام، ق      )٢(

 . ٣٨٠، ص ١مقري، ج ، ال١٤٧ص 
-١٩٣، محمـد حقـي، ص   ٣٨١- ٣٨٠، ص ١، المقري، ج ١٤٨-١٤٧، ص ٤، ابن خلدون، ج     ١٦ابن، بلكين، ص    ) ٣(

 ٢٢٧، عبدالعزيز فياللي، ص ١٩٥
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 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

وبذلك أصبح الجيش بأكملـه تحـت قيـادة المنـصور بـن أبـي عـامر، ولعـل تـوجس            )١(   .البربر

المنصور وخوفه من أن يظهر منافس له فـي الجـيش مـن بـين األسـباب التـي دفعتـه  إلـى أن                      

  .يتولى بنفسه قيادة جميع الصوائف ضد النصارى على الرغم من كثرة تلك الصوائف

بـل قـرر   ،  القيـادات العـسكرية الـسابقة      لم يكتف المنصور بن أبي عامر بالقـضاء علـى         

، أن يحدث تغييراً شامال في الجيش ؛ليجعل والء الجـيش لـشخص المنـصور بـن أبـي عـامر                  

ــوع فــي أعــراق            ــد وتحــزبهم ضــده فقــرر أن ين ــورة الجن ــة وليــضمن عــدم ث ــي أمي ولــيس لبن

الجيش فنجح في استقطاب بعض البربـر فـي األنـدلس إلـى جانبـه ونقلـوا والءهـم مـن بنـي                      

 كما أخذ االستكثار مـن قبائـل البربـر     )٢(  .أمية إلى بني عامر مثل بني ذي النون وبني الزجال        

فــي المغــرب؛ ليــضعف الجــيش العربــي القــائم فقــدمت إليــه أعــداد كبيــرة مــن قبائــل زناتــه     

 وبــذلك نجــح المنــصور فــي إضــعاف   )٣(. ومكناســة وصــنهاجه وأزداجــة ومفــرواة وغيــرهم 

الــذين كـانوا يـشكلون طبقــة إسـتقراطية بإيجــاد منـافس قــوي     نفـوذ العـرب فــي الجـيش و   

بـل قـرر أن يـستمر فـي االعتمـاد      ، لهم من البربر ولـم يكتـف المنـصور باالعتمـاد علـى البربـر        

على الصقالبة في الجـيش لمعرفتـه بقـوة الـصقالبة ووالئهـم فبعـد قـضائه علـى صـقالبة بنـي                     

ــى   أميــة أخــذ فــي اســتقدام الــصقالبة وأدخــالهم فــي الجــيش       وأصــبح الــصقالبة ينــسبون إل

المنـــصور يعرفـــون بالفتيـــان العـــامريين  وكـــان والؤهـــم خـــالص للمنـــصور ،وكـــان قـــادتهم  

يعرفــون بالخلفــاء وبلــغ عــدد الخلفــاء عنــد مــوت المنــصور ســبعة مــنهم زهيــر وخيــران            

                                     
  ٣١٩- ٣١٧، إبراهيم بيضون، ص ٢٧٩، ص ٢، ابن عذاري، ج ٦٤، ص ١، ص ٤، ج ٤ ابن بسام، ق )١(
 .٢٢٨-٢٢٧، ٢٢٣ محمد حقي، ص )٢(
، أحمـــد مختـــار ٣٨١-٣٨٠، ص ١، المقـــري، ج ١٩٤-١٩٣، ص ٢، ابـــن عـــذاري، ج ٣٨٩ الفـــتح بـــن خاقـــان، ص )٣(

، بييـر   ٤٥، ص   ٢٠١١صور من  حيـاة الحـرب والجهـاد فـي األنـدلس، اإلسـكندرية، منـشأة المعـارف،                    : العبادي
الحـضارة العربيـة    "  التاريخ االجتماعي ألسـبانيا المـسلمة مـن الفـتح إلـى نهايـة حكـم الموحـدين                   " غيشار  

اإلسالمية في األندلس، تحرير سلمى الخضراء الجيوس، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربيـة، الطبعـة               
 .٩٧٥م، ص ١٩٩٩الثانية، 
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 م١٠٠٢ – ٩٧٦/ هـ ٣٩٢ – ٣٦٦
 منيرة بنت عبدالرحمن الشرقي . د

 كمــا أدخــل المنــصور الــسودان فــي الجــيش وبلــغ عــدد الــسودان فــي     )١(  .ومجاهــد ومظفــر

 كمــا ضــم النــصارى المرتزقــة إلــى جيــشه مــن مرتزقــة ليــون      ، ألفــي رجــل جــيش المنــصور  

    )٢( .وقشتاله ونافار وأغدق عليهم األموال والعطايا

وبعد أن نوع المنصور في أعراق الجيش قرر أن يغير نظام الجيش ؛ليضعف العـصبية               

ين  وكان الجيش قبل عصر المنصور ينقـسم إلـى قـسم           .سواء أكانت بين العرب أو البربر     

قسم في العاصمة يقوم على المرتبـات ويتكـون مـن الـصقالبة ونظـام إقطـاعي عـسكري             

   فجعـــل )٣(، تمثلـــه قبائـــل العـــرب والبربـــر الموزعـــة علـــى مـــدن وكـــور األنـــدلس المختلفـــة  

ــاً وقـــسمه إلـــى ســـبعة أقـــسام أو فـــرق ويـــضم كـــل قـــسم األعـــراق     الجـــيش جيـــشاً ثابتـ

وكـان  .ية وضـمن عـدم تحـزب الجـيش ضـده     المختلفة وبذلك نجح في القـضاء علـى العـصب       

جـــيش المنـــصور ينقـــسم إلـــى قـــسمين المـــشاة وهـــم القـــوة الـــضاربة فـــي الجـــيش وهـــم  

 ١٠٥٠٠األكثريـة والفرســان وهـم القــوة الفاعلــة وكـان عــدد الفرســان فـي جــيش المنــصور     

 اإلقطاعــــات و لــــيحكم المنــــصور ســــيطرته علــــى الجــــيش قــــرر أن يــــسحب    )٤( .فــــارس

ــات كــل       العــسكرية ؛ليــضعف نفــ   ــى المرتب ــصادي وجعــل الجــيش يقــوم عل ــد االقت وذ الجن

ــه  ــسكان ضــريبة للجــيش مقابــل إعفــائهم مــن         )٥( .حــسب مرتبت ــى ال ــه فــرض عل   كمــا أن

 )٦( ، المشاركة في الغزوات وبذلك ضمن مورداً مالياً يدفع منه مرتبات الجيش 

                                     
صـور مـن الجهـاد    :  أحمـد مختـار العبـادي   ١٠٤-١٠٣، ص ٢اإلحاطـة، ج  : ، ابن الخطيب٨٣، ص ٧ ابن األثير، ج  )١(

، ٣٢١تـاريخ المـسلمين فـي األنـدلس، ص          : ، الـسيد عبـدالعزيز سـالم      ١١، وفـاء المـزروع، ص       ٤٥والحرب، ص   
 .٥٥-٥٢، ص "الصقالبة " عمر لطف 

صـور مـن الجهـاد    : ، أحمـد مختـار العبـادي    ٦١، عمـر لطـف، ص       ٩٢، محمد حقي، ص     ٣٠، ص   ٢ ابن عذاري، ج     )٢(
 .٦٢-٦١والحرب، ص 

 ٦٢ -٦١صور من الجهاد والحرب، ص:  العبادي، أحمد مختار٢٢٨، عبدالعزيز فياللي، ص ١٦ابن، بلكين، ص ) ٣(
 .٦٢صور من الجهاد والحرب، ص : ، أحمد مختار العبادي٢٠٧، صالح ناطق مطلوب، ص ٣٠١، ص ٢ابن عذاري، ج  )٤(
صـور  : ، أحمد مختـار العبـادي     ٢٠٧، صالح ناطق مطلوب، ص      ١١٤، ربنهرت دوزي، ص     ٣٧٠ الطرطوشي، ص    )٥(

 .٢٠٦من الجهاد والحرب، ص 
 .٤٢١-٤٢٠، ص ٣، شكيب أرسالن، ج ٣٧٠، الطرطوشي، ص ١٨-١٧ ابن، بلكين، ص )٦(
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تبـات ال  وبذلك نجح المنصور في تكـوين جـيش كبيـر متعـدد األعـراق يقـوم علـى المر           

تجمعـــه وحـــده ســـواء أكانـــت عرقيـــة أو اقتـــصادية وكـــان القاســـم المـــشترك بـــين هـــذه 

  ونجح المنصور من خـالل هـذا الجـيش أن    .األعراق هو الوالء المطلق للمنصور بن أبي عامر    

عبــدالرحمن بــن مطــرف التجيبــي فــي سرقــسطة وزيــري بــن عطيــة  :يــسحق مناوئيــه مثــل 

بـالد  ، ويبسط نفوذه على،  تفوقه على النصارى في الشمال   وأن يظهر  )١( .الزناتي في المغرب  

  .المغرب في الجنوب

مما سبق يتبين أن المنصور بن أبـي عـامر نجـح فـي هـدم جـيش بنـي أميـة القـائم علـى                  

اإلقطاع والموالي لبني أمية وكون جيشاً يقوم على المرتبات وجعل والئه للمنصور بن أبي              

ــه مــن بعــده وتمكــن مــن خــ      الل هــذا الجــيش بــسط نفــوذه وســيطرته داخــل     عــامر وأبنائ

  إال أن هــذا الجــيش كــان معــول هــدم لحكــم بنــي أميــة فبعــد مقتــل       .األنــدلس وخارجهــا 

عبــدالرحمن شــنجول شــارك كــل مــن البربــر والــصقالبة العــامريين فــي الــصراع الــدائر فــي   

  وكــان إللغــاء  .ونجحــوا فــي االســتقالل بحكــم منــاطق جنــوب وشــرق األنــدلس    ، قرطبــة

حتـــى أعـــاد ، ســـلبياً علـــى االقتـــصاد قطـــاع وجعـــل الجـــيش قائمـــا علـــى المرتبـــات أثـــرا اإل

 )٢( .المرابطون نظام الجيش القائم على اإلقطاع

 : المنصــور واإلدارة
وانطالقــاً مــن هــدف المنــصور بالــسيطرة علــى الــبالد فقــد أحــدث تغيــرات كبيــرة فــي       

دأ أوالً بالخليفــة وحجــر عليــه ومنــع    اإلدارة ؛ليــصل إلــى التفــرد والــسيطرة بــإدارة الــبالد فبــ      

الوزراء من الدخول علـى الخليفـة وكـان هـو حلقـة الوصـول بـين الخليفـة والـوزراء والعامـة                     

 وبـذلك فـصل بـين الـسلطة الروحيـة والزمنيـة فلـم                )٣( .فكان يصدر األوامر باسـم الخليفـة      

                                     
 .٥٤٢-٥٤١، محمد عبداهللا عنان، ص ١٣٥-١٣١، ابن زرع، ص ٢٨٢، ص ٢ابن عذاري، ج ) ١(
 .٣٧٠، الطرطوشي، ص ١٨ ابن، بلكين، ص )٢(
سن إبــراهيم حــسن  ، حــ٤٠٤، ص ٢٣، النــويري، ج ٧٨، ص ٢، ابــن عــذاري، ج  ٣٩٤ الفــتح بــن خاقــان، ص   )٣(

 .١٢٨م، ص ٢٠٠٢النظم اإلسالمية، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، : وعلي إبراهيم حسن



 

 
٢٤٨ 
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صور بإبعـــاد   ولـــم يكتـــف المنـــ.يبـــق للخليفـــة إال  االســـم وانفـــرد هـــو بالـــسلطة الـــسياسية 

بل أبعد جميع بني أمية عن اإلدارة فلم يول أحد منهم أي منصب             ،  الخليفة عن إدارة البالد   

   كما اتجه إلـى القـضاء علـى قـوة الحاجـب جعفـر المـصحفي                   .محاولة منه لهدم مكانتهم   

وليصل إلى هدفه أخـذ بـالتقرب مـن بعـض الـوزراء المعـادين للمـصحفي فـتمكن مـن جـذب            

آل أبي عبـدة آل شـهيد وآل جهـور وآل فطـيس الـذي      : الي  الى جانبه مثل   عدد من أسر المو   

كان لهم دور سياسـي بـارز فـي عـصر بنـي أميـة إال أن أوضـاعهم تـأثرت فـي عـصر الحكـم                           

المستنصر الذي فضل جعفر المصحفي عليهم فرحبوا بنقل والئهم من بني أميـة إلـى بنـي            

تـسنى لهـم ا لعـودة إلـى مكـانتهم           عامر والمشاركة فـي القـضاء علـى جعفـر المصحفي؛لي          

  كما حـرص المنـصور علـى اسـتقطاب            )١(  .السياسية فوالهم المنصور المناصب المختلفة    

 )٢( .الشخــصيات البــارزة المعاديــة لجعفــر المــصحفي مثــل الــوزير أبــو تمــام غالــب الناصــري     

لنباهــة اوالمتميــزيين  فــي المجتمــع ســواء أكــانوا مــن الفقهــاء أو بعــض أفــراد األســر ذات ا  

أحمـــد بـــن عبـــداهللا بـــن عمـــروس   : والمكانـــة فـــوالهم المناصـــب اإلداريـــة المختلفـــة مثـــل  

 وولى عبداهللا بـن عبـدالرحمن الزجـالي         )٣(. الحضرمي الذي واله الوزارة والمدينة بعد القضاء      

  )٤( .الوزارة

                                     
، محمـود علـي   ٤٠٥-٤٠٤، ص ١، المقـري، ج  ٢٧٢-٢٧١، ص ٢، ابـن عـذاري، ج   ١٦٤-١٦١ الفتح بـن خاقـان، ص      )١(

 .٩٦مكي، ص 

 .٢٦٥، ص ٢ ابن عذاري، ج )٢(

ان فقيه، بلده قراء عليه الحديت والفقه ثم صحب المنصور وتحول عـن   أحمد بن عبداهللا بن عمروس  ك )٣(

 .٢١٦-٢١٥،ص٧عياض ،ج.هـ٣٦٦طبقته وتجرد لطلب دنياه وترك ماال كثيرا أخذ المنصور اكثره ت عام 

 أبوبكر عبداهللا بن عبد الرحمن بن عبداهللا الزجـالي مـن أهـل النباهـة فـب قرطبـة ممـن صـحب الـسلطان                          )٤(

 .٢٠١-٢٠٠ ،ص٧عياض ،ج. هـ٣٧٥ا مات وهو يتولى الوزارة ت عام كان فاضال عالم



 

 
٢٤٩  اإلنسانية واالجتماعيةوم مجلة العل

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

    وجعل المنصور الوالء والتأييد له هو السبب الرئيس للتعيين فـي المناصـب المختلفـة              

أحمـد بـن   : كما قبل من نقل والئه من بني أميـة إلـى بنـي عـامر فأبقـاهم فـي مناصـبهم مثـل                    

 )٢(  .وأعمالها وبني ذي النون والة  طليطلة)١(. يعلي بن يعلي بن وهب والي بطليوس

 وكان استمرار والء الوزراء للمنصور من أسباب بقائهم في مناصـبهم واسـتمرارهم      

 إال مــن طلــب  )٣(، أحمــد بــن حــزم   : الملك المظفــر مثــل فــي مناصــبهم فــي عــصر ابنــه عبــد   

  أما من اسـتمر فـي والئـه لبنـي     )٤( .االستغناء لكبر سنه كما حدث مع عبدالملك بن شهيد    

 )٥(.بلغ األمر بقتل بعضهم، أمية فقد أبعدهم المنصور عن مناصبهم وتشدد معهم حتى

رته تضم أعراقاً مختلفة مـن        وأحدث المنصور تغيراً جذرياً في اإلدارة ؛حيث جعل إدا        

العرب والبربر والموالي والصقالبة مخالفاً بذلك سياسة بني أمية اإلدارية التي كانـت تقـوم             

علــى االعتمــاد علــى المــوالي وليقــضي علــى  أي وحــدة تجمــع بــين متــولي الوظــائف اإلداريــة       

ويــضمن بــذلك عــدم وجــود منافــسين لــه فممــن ولــى مــن العــرب عبــدالرحمن بــن مطــرف     

                                     
 ميال تقع غربي قرطبـة علـى الـضفة اليـسرى لنهـر أنـه       ٤٠ بطليوس مدينة من أعمال مارد بينها وبين ماردة       )١ (

الحميــري . بناهــا عبــد الــرحمن بــن مــروان الجليقــي بــإذن مــن األميــر عبــداهللا بــن محمــد تــشتهر بالزراعــة         

 .٢٥٧مد ياسين ،ص ،يوسف أح٩٣،ص
 .٢٣٣، ٢٢٨، ٢٢٧ص،محمد حقي ،٢٨٤ ،١ ابن األبار ،الحلة ،ج)٢(
أخبار العلمـاء بأخبـار    ): هـ٦٤٦ت  (، القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف          ١٨٤-١٨١ صاعد، ص    )٣(

مـن أعـالم القـرن الخـامس     " ، محمد عـزت الطهـاوي     ١٥٦م، ص   ١٩٣٠الحكماء، القاهرة، مكتبة الخانجي،     
وابـن  .٧٦هــ ،ص ١٤٠٣األزهــــر، القـاهرة، العـدد األول، محـرم      " الهجري   أبو محمد علـي بـن حـزم األندلـسي              

حزم هو أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب والد الفقيه أبو محمد من أهل العلـم واألدب والبالغـة         
 .٢٠٠-١٩٩الحميدي ،ص،.هـ٤٠٠من وزراء بني عامر مات قريبا من 

ديـوان ابـن شـهيد، جمـع وتحقيـق يعقـوب زكـي        ): هــ ٤٢٦ت (د، أبـو عـامر أحمـد بـن عبـدالملك           ابن شـهي   )٤(
وابـن شـهيد   .١٠-٩ن، ص .ت.ومراجعة محمود علي مكي، القاهرة، دار الكتاب العربي للطباعة والنـشر، د  

تـاب  هو أبو مروان عبد الملك بن أحمد بن عبدالملك بن شهيد كان عالما بالتاريخ واللغـة والـشعر ولـه ك            
 ابن بشكوال ،ص.÷ه٣٩٣التاريخ الكبير ت عام 

 .٩٦، ص ١، محمود علي مكي، ج ١٥ ابن بلكين، ص )٥(



 

 
٢٥٠ 

 بين الهدم والبناء المنصور بن أبي عامر
 م١٠٠٢ – ٩٧٦/ هـ ٣٩٢ – ٣٦٦
 منيرة بنت عبدالرحمن الشرقي . د

لتجيبــي وإســماعيل بــن عبــاد واحمــد بــن عبــداهللا الحــضرمي ومــن المــوالي احمــد بــن حــزم ا

وأبو الحزم بن جهور وبني شهيد وبني أبي عبدة ومن الـصقالبة لبيـد الفتـى ومـن البربـر بنـي                      

 )١(   .الزجال وبني ذي النون

يـه  ولقد اتسمت سياسة المنصور اإلدارية بالمركزية فكان التعيين والعـزل قاصـراً عل            

 كمـا أنـه لـم يـسمح مـن          .ولم يعط صالحية التعيين لغيره حتى في الوظائف الدينيـة         ،  وحده

  كمـــا راقـــب الـــوزراء ومنـــع .متـــولي الوظـــائف المختلفـــة بإصـــدار أي أوامـــر إال بعـــد موافقتـــه

وأحدث بعض التغيـرات فـي بعـض المناصـب مثـل الكتابـة            )٢( .الرشوة واستغالل المناصب  

في وقت واحد كتعينه لخلف بـن حيـان والجزيـري مخالفـاً بـذلك             فقد عين أكثر من كاتب      

 )٣(لسياسة بني أمية ؛ حيث كانوا ال يولون الكتابة إال لواحد فقط 

و سمح المنصور لبعض الوزراء باإلثراء من مناصـبهم السـتمرار والئهـم وتأييـدهم لـه                 

ــه مثــل    ــرد  :وتنفيــذهم ألوامــره ورغبات ــدالملك بــن شــهيد   )٤(. أحمــد بــن ب وعيــسى بــن  وعب

  كمـا أعفـى بعـض رؤسـاء ووالة بعـض المـدن               )٦( .وأحمد بن عبـداهللا الحـضرمي      )٥(. القطاع

من الضرائب لتقـديمهم خـدمات للمنـصور كمـا فعـل مـع ابـن الخطيـب فـي مرسـيه عنـدما                        

                                     
 .٢٣٣، ٢٢٨-٢٢٧، ١٩٧-١٩٣، محمد حقي، ٢١٥، ١٤٢، ص ٧ عياض، ج )١(
 .٧٦ابن الخطيب، أعمال، ص ) ٢(
لتكملـة لكتـاب الـصلة، ضـبط     ا): هــ ٦٥٨ت (ابن اآلبار، أبو عبداهللا محمد بن عبداهللا بن أبي بكـر القـضاعي       ) ٣(

 .٣٢٢، ص ٢، ابن سعيد، ج ٢٩٥، ص ١م، ج ٢٠٠٨وتعليق جالل السيوطي، بيروت، دار الكتب العلمية، 
 أبــــوحفص أحمــــد بــــن بــــرد كــــان مــــشهورا بــــاألدب والــــشعر رئيــــسا مقــــدما لــــدى بنــــي عــــامر ت عــــام     )٤(

 .١٨٨الحميدي،ص.هـ٤١٨
له من كورة باغـة كـان مـن وزراء بنـي عـامر وكانـت لـه            عيسى بن سعيد القطاع عربي من بني النجار أص         )٥(

مكانة كبيرة عند المنصور طوال حكمه وفي عهد عبدالملك المظفر حـاول الثـورة عليـه مـع هـشام بـن          
 .١٢٧-١٢٣،ص١،ج ١ابن بسام ،ق.هـ٣٩٧عبدالجبار فقتله المظفر عام 

ــهيد، ص  ) ٦( ــن شـــ ــسام، ق  ١٠-٩، ٨-٥ابـــ ــن بـــ ــن ســـــ ١٢٨-١٢٣، ص ١، ج ١، ابـــ ــشر .٢٥٣، ص ١عيد، ج ، ابـــ عـــ
 .٥٤٠-٥٣٩الحميري ،ص.مراحل



 

 
٢٥١  اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

وفـي الوقـت الـذي سـمح فيـه      )١( .أعفاه من الضرائب إلنفاقه على جيش المنصور في مرسـيه         

ء بــاإلثراء مــن مناصــبهم تــشدد فــي معاملتــه مــع كــل مــن حــاول أن  المنــصور لــبعض الــوزرا

ــه أو حــاول إنكــار بعــض األمــور علــى           ــه أو شــك فــي والئ ــداً للمنــصور أو أظهــر قوت يكــون ن

  ومـن ذلـك عزلـه ألحمـد بـن حـزم عـن الـوزارة ونقلـه إلـى كـور الغـرب للنظـر فـي                           ،  المنصور

وأنه كان يستخلف على الحكـم      ،  هشؤونها كسراً لقوته وهيبته على الرغم من ثقته بوالئ        

  )٢( .فــي بعــض األوقــات ويعطيــه خاتمــه ثــم أعــاده إلــى منــصبه فــي الــوزارة بعــد كــسر قوتــه    

 كاتب المنصورـ الذي عـرف مـدى حاجـة المنـصور            –وكذلك الحال مع عبدالملك الجزيري      

نصور وتكبر على الوزراء وأراد أن يسيطر على المنصور فما كان من الم     ،  إليه فزهى بنفسه  

 مـن الـسجن بعـد أن اسـتعطفه     أخرجـه إال أن سجنه في المطبق وصادر أمواله ؛تأديباً له ثم         

 كمــا غــضب المنــصور علــى كاتبــه خلــف بــن حــسين بــن )٣( .ورد إليــه مالــه وأعــاده إلــى عملــه

وعنفه بشدة وأبعده عن منصبه لمدة من الزمن بسبب إنكاره عليه بعض األمـور               )٤(حيان  

 )٥( . إلى منصبهثم عفا عنه وأعاده

ولقد حاول بعض الوزراء ووالة المدن الثورة ضد المنصور فكان مـصيرهم القتـل كمـا              

حدث مع كل من والـي الثغـر األعلـى عبـدالرحمن بـن مطـرف التجيبـي والـوزير عبـداهللا بـن                        

ن حــاوال الثــورة ضــد المنــصور بالتعــاون مــع ابــن    يعبــدالعزيز المروانــي حــاكم طليطلــة اللــذ  

                                     
مرسية قاعدة كورة تدمير بشرق األندلس بناها األمير عبـدالرحمن  . ٤٢١-٤٢٠، ص ٣ شكيب أرسالن، ج ) ١(

هـ تقع على نهر تشتهر بالزراعة وخاصة التين والعنب وتشتهر بصناعة البـسط ويكثـر        ٢١٦األوسط عام   
 بها الفضة بينها وبين قرطبة

إعتـاب الكتـاب، تحقيـق صـالح     ): هــ ٦٥٨ت ( ابن اآلبار، أبو عبداهللا محمد بن عبداهللا بن أبي بكر القـضاعي        )٢(
 .٥٧٤، محمد عبداهللا عنان، ص ١٩٢-١٩١م، ص ١٩٦١األشقر، دمشق، مجمع اللغة، 

  .١٩٦-١٩٣إعتاب، ص : ، ابن األبار٤٧-٤٦، ص ١، ج ٤ ابن بسام، ق )٣(
ن وكان مـاهرا بالحـساب   آقراء القرمن  أبو القاسم خلف بن حسين بن مروان بن حيان من أهل قرطبة             )٤(

 ٢٠٤-٢٠٣،ص١الحلة ،ج:ابن األبار .هـ٤٢٧لمساحة وتولى الكتابة للمنصور تعام وا
 ١٩٨إعتاب، ص : بارألابن ا) ٥(



 

 
٢٥٢ 

 بين الهدم والبناء المنصور بن أبي عامر
 م١٠٠٢ – ٩٧٦/ هـ ٣٩٢ – ٣٦٦
 منيرة بنت عبدالرحمن الشرقي . د

 وغرسية ملك قـشتالة إال أن المنـصور انتـصر علـيهم وقتـل كـل مـن ابنـه                     المنصور عبداهللا 

 )١( .م٩٨٩/ هـ ٣٧٩عبداهللا وعبدالرحمن التجيبي وعبداهللا بن عبدالعزيز عام 

ممـــا ســـبق يتبـــين أن المنـــصور أحـــدث تغييـــرات جذريـــة فـــي اإلدارة ففـــصل الـــسلطة 

مركزيـاً وأقـصى بنـي أميـة        الروحية عن الزمنية وجمع السلطات بيده وحكم البالد حكماً          

ومؤيديهم عن اإلدارة وجعل الـوالء والتأييـد لـه هـو الـشرط الـرئيس للتعيـين فـي المناصـب                      

وحـاول االسـتفادة مـن مكانـة الفقهـاء وضـمهم إلـى إدارتـه وراقـب وزراءه وحـدد                   ،  اإلدارية

فنكب وسجن وقتل كل من حـاول أن يبـرز مكانتـه أو ينـافس المنـصور وأن               ،  صالحياتهم

 وكان نتيجة ذلك ضبط إدارة الدولة وأصبح هـو المتـصرف الوحيـد فـي اإلدارة  إال     ،  ر عليه يثو

أنــه أعطــى  بـــذلك فرصــة للمتـــشوفين للحكــم مـــن متــولي الوظـــائف المختلفــة أن تظهـــر       

أطماعــه الــسياسية بعــد وفــاة المنــصور فــي عــصرالفتنة مثــل اســتقالل اســماعيل بــن عبــاد 

لمنصور وأبو الحزم بن جهـور وزيـر المنـصور الـذي تـولى      بحكم اشبيلية والذي كان قاضياً ل     

 )٢( .حكم قرطبة بعد سقوط دولة بني أمية

 : المنصور والفقهـــاء
ولما كان هدف المنصور هو التفرد بحكم األنـدلس والحـصول علـى تأييـد الـسكان لـه                   

حــرص علــى التقــرب مــن الفقهــاء وضــمهم إلــى جانبــه لمكــانتهم الدينيــة واالجتماعيــة           

ميــزة؛ ليتقـــرب مــن خاللهـــم إلــى الـــسكان الــذين كـــان يجلــون الفقهـــاء ويقـــدرونهم      المت

وليكــسب حكمــه وقراراتــه شــرعيه لتأييــد الفقهــاء لــه كمــا أنــه اســتخدم بعــض الفقهــاء  

لتنفيـذ قراراتــه ومخططاتــه ولعـل عــدم معارضــة الفقهــاء لمبايعـة هــشام المؤيــد بالخالفــة    

كبر سن وأقدر منه لتولي هذا المنـصب مـن        وهو صغير السن على الرغم من وجود من هو أ         

 ولما كانت سياسية المنـصور قائمـة        )٣(  .األسباب التي دفعت المنصور للتقرب من الفقهاء      

                                     
 ٢٤٦، رجب عبدالحليم، ص ٥٥٢-٥٤٩، محمد عبداهللا عنان، ص ٢٨٥-٢٨١، ص ٢ابن عذاري، ج ) ١(
 .٦٠٥، ص ٢، ج ٤م، ق  ابن بسا)٢(
 ٤٧-٤٦ابن الخطيب، أعمال، ص ) ٣(
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على جمع المؤيدين له ومن أعراق مختلفـة فقـد سـار علـى هـذا الـنهج مـع الفقهـاء فجعـل                

انوا مـن المولـدين    الوالء له هو األساس في ضم الفقهاء إليه ومن أعراق مختلفـة سـواء أكـ               

أبــو عمــر احمــد بــن عبــدالملك اإلشــبيلي    :  أو مــن المــوالي مثــل )١( .أبــو محمــد األصــلي :مثــل 

محمـد بـن يحيـى    : أو من العـرب مثـل  )٢(. المعروف بان المكوى واحمد بن محمد بن الجباب    

 أو مــن  )٣( ،)بــن برطــال التميمــي وأبــو محمــد عبــداهللا بــن محمــد اللخمــي المعــروف بالبــاجي    

  ولعل خـوف المنـصور مـن مكانـة بعـض الفقهـاء المتميـزة لـدى               )٤(.  ابن ذكوان :بر مثل البر

 ســبباً فــي إخــراجهم مــن قرطبــة كمــا  األمــويالعامــة وصــالبة رأيهــم عــالوة علــى نــسبهم  

 المنــصور مـن قرطبـة فاتجــه إلـى طليطلــة    أخرجـه  الـذي  األمــويحـدث مـع محمــد بـن سـعيد     

 )٥( .مجاهــداً

حـدوث خـالف أو شـقاق بـين الفقهـاء ؛حتـى ال يتبـع ذلـك           وحرص المنصور على عـدم      

انشقاق داخلي فيتأثر السكان بالفقهاء فعمل على المحافظة على الوحـدة بـين الفقهـاء           

وذلـك إمـا بتعييـنهم فـي مناصـب فـي منـاطق أخـرى أو              ،  فأبعد عن قرطبة بعض المخـالفين     

 أبـو محمـد األصــيلي   نفـيهم فـي األنـدلس كمـا حـدث مـع القاضــي ابـن زرب وأتباعـه والفقيـه         

الذي تفوق بالعلم على ابن زرب فحدثت مشاحنة بينهم فحـل المنـصور ذلـك بتعيـين أبـي          

ــة وأنهــى ذلــك الخــالف           ــذلك أبعــده عــن قرطب ــى قــضاء سرقــسطة وب محمــد األصــيلي عل

 وكــذلك الخــالف الــذي بــين أبــي بكرمحمــد بــن موهــب التجيبــي المعــروف   )٦(  .والمــشاحنة

ــالقبري وأبــي عــون اهللا    شــيخ المحــدثين فــي قرطبــة بــسبب أثبــات القبــري لنبــوة النــساء       ب

وإنكاره الغلو في مسألة الكرامات وتطور الخـالف بينهمـا فاضـطر المنـصور للتـدخل لحـل                  

                                     
 ١٣٣، ص ٧عياض، ج) ١(
 .١٢٣، ص ٧، عياض، ج ٥٤، ص ١ابن بشكوال، ج ) ٢(
 ٣٤،ص٦عياض ،ج) ٣(
 ١٦٧،ص٧المصدر نفسه،) ٤(
 ٧١٧، ص ٢ابن بشكوال، ج ) ٥(
 .١٤٢، ص ٧ عياض، ج )٦(
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هــذا الخــالف وذلــك بنفــي القبــري إلــى  العــدوة فــي المغــرب إرضــاء لفقهــاء ومحــدثي قرطبــة  

 )١( .ذي كان يدعوا لفناء بني عامروللمحافظة على الوحدة الداخلية وليتخلص من القبري ال

واستخدم المنصور عدة أساليب للتقرب من الفقهاء فكان يجلهم ويقدرهم وأعلى           

القاضــي ابــن زرب و تحــسنت : مــراتبهم فــي الدولــة وتوســع لهــم فــي العطــاء والهــدايا مثــل 

وأسـقط الـضرائب عـن األراضـي الزراعيـة          )٢( .أبـو محمـد األصـيلي     :أحوال البعض منهم مثل     

بعض الفقهاء مثل ما حدث مع عبيد اهللا بن محمد بن علـي بـن رفاعـة اللخمـي المعـروف                     ل

 كما أضفى األلقاب على البعض تنويهاً بمكانتهم بعد عجزهم عن العمل             )٣( .بابن الباجي 

 .كما حدث مع ابن برطال الذي أطلق عليه لقب الوزارة بعد كبر سنه وعجزه عن القـضاء                
وكــان يــصل أبنــاءهم بعــد وفــاتهم كمــا   ، فقهــاء حــضور جنــائزهم بلــغ مــن تقــديره لل ، و )٤(

حدث مع أبناء القاضي ابن زرب الذين كتب لهم المنصور كتـاب حفـظ وعنايـة وتفقـدهم                 

 ومـن أسـاليب تقـرب        )٥(  .طوال حياتـه ووصـل أحـدأبناء ابـن زرب الـصغار بـثالث آالف دينـار                

اء فـأخرج كتـب الفلـسفة والتنجـيم     المنصور للفقهاء أنه أظهر نفسه محارباً للبدع واألهو  

األصـيلي وابـن    : من مكتبة الحكم المستنـصر وأحرقهـا بيـده بحـضور بعـض الفقهـاء مثـل                

 كما قتـل ونفـى    )٦( .ذكوان على الرغم من أنه كان يشتغل بهذه العلوم بعيداً عن األنظار           

وســجن وقطــع لــسان كــل مــن اشــتغل بهــذه العلــوم إرضــاء للفقهــاء مــن ذلــك ســجن         

                                     
 .٦٥، ص ٣، ابن عذاري، ج ١٩٠-١٨٩، ص ٧، عياض، ج ٧٢٩-٧٢٨، ص ٢ابن بشكوال، ج ) ١(
تــاريخ ): هـــ٧٩٢ت بعــد (، النبــاهي، أبوالحــسن عبــداهللا بــن الحــسن البنــاهي المــالقي    ١٣٧، ص ٧ عيــاض، ج )٢(

قضاة األندلس المسمى المرتبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا، تحقيق لجنة إحياء التراث اإلسـالمي       
 .٧٩م، ص ١٩٨٣في دار اآلفاق الجديدة، الطبعة الخامسة، 

 .٣٧-٣٦، ص ٧عياض، ج ) ٣(
 .٣٠٨، ص ٦، عياض، ج ٧٩٤، ص ١ ابن الفرضي، ج )٤(
 .١١٨، ص ٧عياض، ج ) ٥(
فقهــاء األنــدلس والمــشروع : ، فــوزي عنــاد العتيبــي٢٩٣-٢٩٢، ص ٢، ابــن عــذاري، ج ١٦٥-١٦٣ صــاعد، ص )٦(

 .١٣٧م، ص ٢٠١٠العامري، الرياض، دار كنوز أشبيلية، 
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وقتـل عـدد مـن الـشعراء مـنهم محمـد بـن              ،  براهيم بن محمد المعـروف بـاالفليلي      الطبيب إ 

 )١(. مسعود البجاني وسعيد بن فتحون المعروف بالحمار وابن الخطيب الشاعر

بــل حــرص علــى مــشاركتهم الــسياسية ، ولــم يكتــف المنــصور بتقريــب الفقهــاء إليــه

لفقهـاء فـي الوظــائف   وتغطيـة مواقفـه الـسياسية بغطـاء شـرعي مـن ذلـك تعيينـه بعـض ا         

الشرطة والوزارة ووالية المدينة فقد تولى الـشرطة كـل مـن أحمـد              : المدنية المختلفة مثل  

  وإبـراهيم بـن محمـد الحـضرمي المعـروف            )٢(،  بن محمـد بـن يوسـف المعـافري حتـى وفاتـه              

   وكـان يـشاور      )٤(.  كما ولى المدينة والوزارة احمد بن عمـروس المـوروي           )٣(  .بابن الشرقي 

ابن ذكوان في شئون الدولة السياسية وجعـل لـه بيـت فـي قـصره لهـذا الغـرض فأصـبحت                

ــة الــوزراء    ــه تفــوق مكان ــولي الوظــائف فــي       )٥( .مكانت واســتخدم المنــصور الفقهــاء مــن مت

المــصادرات الماليــة كمــا حــدث مــع احمــد بــن عمــروس الحــضرمي الــذي ارتكــب الجــرائم     

ــى      )٦( .وروصــادر المنكــوبين وظلــم النــاس إرضــاء للمنــص     ــصور عل وفــي المقابــل اعتمــد المن

الفقهاء في األعمال الخيرية مثل بناء المـساجد وتوزيـع الـصدقات فقـد كلـف المنـصور أبـا                    

 كمـا  )٧( .العاص أمية بن حمزة القرشي اإلنفاق على الجوامـع والحـصون وتوزيـع الـصدقات            

هــا مثــل  جــواز حــرص المنــصور علــى اســتفتاء الفقهــاء فــي بعــض األمــور قبــل اإلقــدام علي 

 )٨( .صالة الجمعة في جامع الزهراة

                                     
 ٤٧-٤٦ ابن طالب، ص) ١(
 .١١١، ص ٧عياض، ج ) ٢(
 .١٠٧ابن الفرضي، ص) ٣(
 ١٤٨ابن بشكوال، ص) ٤(
 ١٦٩-١٦٨، ص ٧عياض، ج ) ٥(
 .  ٢١٦-٢١٥، ص ٧ المصدر نفسه، ج )٦(
 .١٦٣، ص ٧المصدر نفسه، ج ) ٧(
 .   ١٤١-١٤٠، ص ٧المصدر نفسه، ج ) ٨(
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     وليضفي المنصور الطابع الديني على حروبه مع النصارى فقد حـرص علـى مـشاركة               

 )١(  .مشاركة ابن ذكوان والحسن الجذامي:الفقهاء له في صوائفه السنوية مثل 

 حـدث  كما أوكل إلى بعض الفقهاء مفاوضة النـصارى وتوقيـع المعاهـدة معهـم كمـا        

عندما أرسل القاضي محمد بن عمر البكري إلى غرسيه ملك قـشتالة ففاوضـه ووقـع معـه                   

  كمــا  حــرص المنــصور علــى تغطيــة موافقــة الــسياسية بغطــاء دينــي حتــى ال       )٢(. معاهــدة

يواجه بمعارضة من العامة كما حدث عندما أجبر الفقهاء على الموافقة والشهادة بقتـل              

فــي محاولتــه للثــورة مــستنداً علــى آيــة الحرابــة فوقــع جميــع    عبــدالملك بــن منــذر البلــوطي  

الفقهاء على ذلك ماعدا الفقيه أبو عمر اإلشبيلي المعروف بابن المكوى الذي رفض ذلـك               

 ونظـــراً إلـــى مكانـــة ابـــن المكـــوى الدينيـــة  ، وخـــاف مـــن المنـــصور وبقـــي فـــي داره شـــهرين 

 )٣(.  واالجتماعية فقد اكتفى بعزله عن منصبه

رص المنصور على تأييد الفقهاء لمواقفه السياسية أنه كان يستـشيرهم           وبلغ من ح  

قبــل اتخــاذ بعــض القــرارات كمــا حــدث فــي مــسألة الخالفــة فبعــد أن أصــبح المنــصور هــو       

الحاكم الفعلي للبالد ولم يبق لهشام المؤيد سوى اسـم الخالفـة فكـر المنـصور فـي نقـل                    

قدم على هذه الخطوة استـشار الفقهـاء    الخالفة إليه وعزل هشام المؤيد ولكنه قبل أن ي        

م فتباينـت آراء الفقهـاء بـين معـارض مثـل      ٩٩٠/ هــ  ٣٨٠فجمعهم للتشاور في هـذا األمـر      

ابن المكوى فما   : األصيلي ومتحفظ برأيه دون أعطاء رأي قاطع مثل       : ابن زرب ومؤيد مثل   :

ل علـى وصـفه   وأبقـى الحـا  ، كان من المنـصور إال أن عـدل عـن رأيـه فـي مـسألة نقـل الخالفـة                 

                                     
 .٨٥-٨٣، النباهي، ص ١٦٩-١٦٨، ص ٧المصدر نفسه، ج ) ١(
 .  ١٩٣-١٩٢، فوزي العتيبي، ص ٦٨الخطيب، أعمال، ص ابن ) ٢(
 . ٢٠٧-٢٠٦، فوزي العتيبي، ص ١٣٢-١٣١، ١١٦-١١٥، ص ٧ عياض، ج )٣(
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؛خوفاً من ثورة العامة ضده والتي قد يدعمها المعارضين من الفقهـاء إإلأنـه عـزل ابـن زرب                   

 )١(  .عن القضاء لمعارضته له

وعلى الرغم من تقريب المنصور للفقهاء وجذبهم إلى صفه إال أنه تشدد مـع الفقهـاء        

فتعامــل مــع   المعارضــين لــسياسيته ولــم يــسمح لهــم بانتقــاده حتــى فــي أبــسط األمــور           

وذلـك بـالعزل عـن المناصـب أو النفـي أو الـسجن أو القتـل مـن ذلـك عـزل                    ،  معارضيه بـشده  

المنــصور ألصــبغ بــن الفــرج الطــائي عــن القــضاء والفتيــا لرفــضه تــولي الــصالة بجــامع الزاهــرة   

 كما عزل المنصور أبا بكر بن وافد عن الشورى وألزمه اإلقامـة          ،  ورفضه اإلفتاء بجواز ذلك   

 وغضب المنصور على ابـن العطـار وعزلـه عـن الـشورى والـشهادة         )٢(  .للسبب ذاته في داره   

وألزمه اإلقامة في داره وعدم االختالط بالناس بسبب تصحيح ابن العطار لكلمة المنـصور              

في أحد مجالسه واعتبر المنصور ذلك تطاوالً عليه ومحاولة االنتقـاص مـن مكانتـه وحـاول       

بالفتوى بجواز صالة الجمعة في الزاهـرة فعفـا عنـه المنـصور           ابن العطار استرضاء المنصور     

 وناصـب المنـصور العـداء للقاضـي أبـي بكـر بـن الـسليم               )٣(   .في آخر حياتـه وأعـاده للـشورى       

الــذي لــم يكــن راضــياً عــن صــالة هــشام المؤيــد علــى والــده الحكــم المستنــصر لــصغر ســنه  

أحكامــه حتــى تــوفي عــام  فأخــذ المنــصور ينــتقص ابــن الــسليم ويــضعف مكانتــه ويــنقض   

خوفــاً مــن  أن تتطــور  ولعــل تــوجس ومعــاداة المنــصور البــن الــسليم ؛ )٤(  .م٩٧٧/ هـــ ٣٦٧

    وكــان مــصير مــن شــك .معارضــته لهــشام المؤيــد مــن أحقيــة الــصالة إلــى أحقيــة الخالفــة

ــدة           ــوار مــن الفقهــاء الــسجن كمــا حــدث مــع أبــي عبي ــدهم للث المنــصور فــي والئهــم وتأيي

اتهــم مــع عــدد مــن العلمــاء فــي التــورط مــع عبــدالملك بــن منــذر البلــوطي فــي  الجبــري الــذي 

                                     
 . ٧٧ ابن حزم، نقط العروس، ص )١(
 ١٦٠-١٥٩، ص ٧عياض، ج ) ٢(
 . ١٥٥-١٥١، ص ٧ المصدر نفسه، ج )٣(
 ٢٨٩-٢٨٨، ص ٦المصدر نفسه، ج ) ٤(
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م وحتى وفاتـه  ٩٧٨/ هـ ٣٦٨محاولته للثورة فسجن الجبري لمدة عشر سنوات منذ عام        

وكان مصير عبدالملك بن منـذر البلـوطي متـولي خطـة الـرد القتـل        )١( .م٩٨٨/ هـ  ٣٧٨عام  

كمــا صــادر  )٢(  .لرحمن بــن عبيــد اهللا الناصــروالــصلب لمحاولــة الثــورة ضــد المنــصور مــع عبــدا

ولعـل شـدة المنـصور فـي تعاملـه فـي             )٣( .أموال أخوته حكم وسعيد ونفـاهم إلـى المغـرب           

  .محاولة عبدالملك بن منذر البلوطي سبباً في إذعان الفقهاء له وعدم ثورته عليه

م ممـــا ســـبق يتبـــين أن المنـــصور وفـــق فـــي جـــذب الفقهـــاء إلـــى جانبـــه فكـــان يجلهـــ   

ويــوقرهم ووالهــم المناصــب المختلفــة حتــى إن الــبعض أثــرى فــي خــالل حكمــه ليــصل مــن  

،  الـسياسية الـشرعية    هخاللهم إلى إضفاء الشرعية على حكمه فكان يضفي علـى قراراتـ           

وذلك بحرصه على موافقـة الفقهـاء وتأييـدهم لتلـك ا لقـرارات؛ ليـصل مـن خـالل ذلـك إلـى                        

ضين له وعلى الرغم من تقـدير المنـصور للفقهـاء إال            تأييد العامة لحكمه وعدم وجود معار     

أنــه لــم يــسمح لهــم بمعارضــته أو انتقــاد سياســيته وتعامــل بــشدة مــع معارضــيه فكــان           

  .مصيرهم السجن أو النفي أو القتل

 : أثر سياسة المنصور بن أبي عامرعلى األندلس
على الرغم من نجاح المنصور بن أبي عامر بالتفرد بحكم األنـدلس دون منـازع نتيجـة         

لسياسته القائمـة علـى هـدم مكانـة بنـي أميـة والقـضاء  علـى نفـوذهم وبنـاء قـوة ونفـوذ لـه                

وألبنائه من بعده إال أن تلك السياسة كان لها أثر على األندلس وكانت مـن األسـباب التـي                   

 :  أمية ويمكن أن نجمل تلك اآلثار في اآلتيأدت إلي سقوط  حكم بني

                                     
 . ٧-٦، ص ٧ المصدر نفسه، ج )١(
 ١٨٢، محمد حقي، ص ١١٦-١١٥، ص ٧، عياض، ج ٤٦٦، ص ١ابن الفرضي، ج ) ٢(
 .٣٦ابن طالب، ص ) ٣(



 

 
٢٥٩  اإلنسانية واالجتماعيةوم مجلة العل

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

 وهيبتــه فقبــل عــصر المنــصور بــن أبــي عــامر كــان   األمــوي  إضــعاف مكانــة الخليفــة - ١

 هو أقـوى سـلطة فـي الـبالد وبيـده الـسلطة الروحيـة والزمنيـة إال أن                األموياألمير أو الخليفة    

لـسلطة الروحيـة عـن      الوضع تغير بعد سيطرة المنصور على هشام المؤيـد وذلـك بفـصله ا             

الــسلطة الزمنيــة فلــم يعــد للخليفــة مــن الخالفــة ســوى االســم أمــا الحكــم الفعلــي فكــان     

للمنــصور بــن أبــي عــامر وكــان نتيجــة ذلــك أن فقــد منــصب الخالفــة هيبتــه وضــعفت مكانــة  

 فــي عيــون ســكان األنــدلس عامــة وفــي قرطبــة خاصــة وقــد اتــضح ضــعف      األمــويالخليفــة 

ــة   ــة الخليفـ ــويمكانـ ــياألمـ ــة   فـ ــصر الفتنـ ـــ ٤٢٢-٣٩٩ عـ ــاول  ١٠٣١-١٠٠٩/ هـ م   ؛حيـــث تطـ

الــسكان علــى الخلفــاء مــن بنــي أميــة بــالعزل أو القتــل وكــان الخليفــة خــالل تلــك الفتــرة        

  .خليفة صورياً ليس له من الخالفة سوى االســـم

ــة وذلــك نتيجــة         - ٢ ــة للخالفــة فــي عــصر الفتن ــر مؤهل   وصــول شخــصيات ضــعيفة غي

بي عامر للمؤهلين من بني أمية وتتـبعهم بالقتـل أو الـسجن أو النفـي                لمحاربة المنصور بن أ   

عن األندلس ؛خوفاً من ظهور منافسين له في الحكم لـذا فعنـدما انتهـى حكـم بنـي عـامر              

لم توجد شخصيات قياديه بارزة من بني أمية لتولي الخالفة وإعـادة الهيبـة والقـوة  لحكـم        

 . لبني أمية

 السكان لهم وذلك نتيجة لسياسية المنصور القائمة علـى            فقدان بني أمية لوالء     - ٣

بل تعداه إلـى مـن   ، ولم يقتصر الحجر عليه، الحجر على الخليفة ومنع الدخول على الخليفة  

بقــي علــى قيــد الحيــاة مــن بنــي أميــة فــألزمهم اإلقامــة الجبريــة فــي منــازلهم ومــنعهم مــن      

وخفـف  ، وأحـسن معـاملتهم  ، للـسكان في المقابل أخذ المنصور بالتودد     ،  االختالط بالناس 

 ، وأقــام العــدل وحقــق األمــن فنــسي الــسكان بنــي أميــة ووالــوا بنــي عــامر  ، عــنهم الــضرائب

وبعــد ســقوط بنــي عــامر لــم يــؤازر الــسكان بنــي أميــة فــي عــصر الفتنــة لفقــدهم مكــانتهم  
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االجتماعية والسياسية خاصـة وأن الـسكان اعتـادوا علـى اختفـاء دور بنـي أميةالـسياسي               

  .ابة ثالثين عاماًقر

  فقدان الـوالء لبنـي أميـة فـي اإلدارة والجـيش بـسبب إبعـاد المنـصور بـن أبـي عـامر                 - ٤

لجميع الموالين لبني أمية في اإلدارة والجيش سواء أكانوا من المـوالي أو الـصقالبة والـذين               

ي كــان لهــم دوراً بــارزاً فــي الــسياسة وفــي مــساندة بنــي أميــة فــي القــضاء علــى الثــورات فــ     

 كمــا حــدث فـي عهــد محمــد بـن عبــدالرحمن وعبــداهللا بـن محمــد وعبــدالرحمن    ، األنـدلس 

 لـذا فبعـد   ، وبذلك قضى المنصور على ساعد بني أمية األيمن فـي اإلدارة والجـيش          )١(.  الناصر

انتهــاء حكــم بنــي عــامر لــم يجــد بنــو أميــة مــن يــساندهم فــي اإلدارة والجــيش الســتعادة     

  .األندلسالحكم وإقرار األوضاع في 

 جعل المنـصور بـن أبـي عـامر الـوالء لـه شـرطاً أساسـياً لتـولي المناصـب فـي اإلدارة                        – ٥

والجيش فأدى ذلك إلى ظهور جماعة ال ترى أحقيـة فـي الحكـم إال لبنـي عـامر وهـم البربـر               

والفتيان العامريين وجماعة متشوفة للحكم نقلوا والئهم من بني أمية إلى بني عامر مثـل   

لنــون وبنــي عبــاد وبعــد نهايــة حكــم بنــي عــامر وبدايــة عــصر الفتنــة أخــذ كــل مــن   بنــي ذي ا:

ــاطق      ــتقالل بـــبعض منـ ــامريين فـــي العمـــل لحـــسابهم الخـــاص واالسـ ــان العـ ــر والفتيـ البربـ

 كما استغل المتشوفين للحكم فرصة الصراع في قرطبـة  ، األندلس في جنوبها وشرقها   

منصور القائمة على الوالء له فقـط مـن          فكانت سياسية ال    )٢(،  واستقلوا بحكم مناطقهم    

  .األسباب التي ساعدت على تشرذم األندلس وتقسيمها

                                     
 .١٦٩، ١٤٧، ١٢٢، ١٠٦-١٠٥، ص ٢ابن عذاري، ج ) ١(
، أحمـــد محمـــد إســـماعيل أحمـــد  ٢٣٣، محمـــد حقـــي، ص ١٤، ص ١، ج ٢، ق ٦٠٥، ص ٢، ج ١ ابـــن بـــسام، ق )٢(

 . ٢١٣، ١٨١، ١٣٥الجمال، ص 
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  كان تغيير المنصور بن أبـي عـامر النظـام فـي الجـيش مـن  النظـام اإلقطـاعي إلـى                    - ٦

 مـن القـادة والجنـد أثـر علـى الزراعـة فلــم       اإلقطاعـات جـيش قـائم علـى المرتبـات وسـحب      

 فـأجرت األراضـي الزراعيـة وأجحـف         اإلقطاعـات ي زراعـة تلـك      تتمكن الدولة االسـتمرار فـ     

في فرض الضرائب و الخراج على المزارعين ؛مما أدى إلى تركهم للزراعـة وتقلـصت بـذلك           

األراضي المزروعة  وكان ذلك من األسباب التي دفعت المرابطون فيمـا بعـد إلعـادة نظـام                  

  )١(  .اإلقطاع في الجيش رغبة منهم في تحسين الزراعة

  كــان لــسياسية المنــصور القائمــة علــى إعمــار المنــاطق الــصحراوية الفاصــلة بــين   - ٧

المــسلمين والنــصارى مــن األســباب التــي ســاعدت النــصارى لــسرعة الوصــول إلــى داخــل           

الحدود اإلسالمية وقـد تنبـه المنـصور إلـى خطئـه هـذا ولكنـه خـاف أن يـتهم فـي الجنـون إن                          

الـرغم مـن كثـرة الـصوائف التـي قادهـا ضـد النـصارى وإيقافـه                   لـذا فعلـى       )٢(. دمر ما قام ببنائه   

 ساعدت النـصارى مـن سـرعة  الوصـول إلـى      اإلعمارلتهديدهم طوال حياته إال أن  سياسية        

   .األراضي اإلسالمية

  كــان لزيــادة تقريــب المنــصور بــن أبــي عــامر للفقهــاء ومحاولــة تغطيــة مواقفــه          - ٨

اء للمـشاركة الـسياسية فعلـى الـرغم مـن           السياسية بغطاء شرعي أعطـى فرصـة للفقهـ        

أن بني أمية كان يجلون الفقهاء ويقـدرونهم ويستـشيرونهم فـي بعـض األمـور إال أنـه لـم                    

 إال فــي عــصر المنــصور وازداد هــذا الــدور فــي عــصر الفتنــة ؛حيــث لعــب    يظهــر لهــم دورً بــارزٌ 

 ، قـة هـشام المؤيـد     الفقهاء دوراً في توقيع الهدنة مع البربر وسليمان المستعين دون مواف          

 )٣(.كما شهدوا على المعاهدة مع ملـك قـشتالة بالتنـازل عـن عـدد مـن الحـصون الـشمالية               

                                     
 . ٣٧٠لطرطوشي، ص  ا)١(
 .٦٥-٦٤ابن الكردبوس، ص ) ٢(
 ١٠٣، ١٠٢، ص ٣ابن عذاري، ج )٣(
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وازداد دور الفقهــــاء الــــسياسي ووصــــل لذروتــــه مــــع المــــرابطين إال ان بــــروز دور الفقهــــاء  

  .السياسي  كان في عصر المنصور بن أبي عامر

ض العلــوم العقليــة كالفلــسفة    كــان منــع المنــصور بــن أبــي عــامر ومحاربتــه لــبع   - ٩

والجــدل والكــالم والتنجــيم والكيميــاء وغيرهــا أثــر علــى تفــوق األنــدلس العلمــي فاقتــصر      

ــة والعربيــــة –العلــــم علــــى العلــــوم النقليــــة    وبعــــض العلــــوم العقليــــة  كالطــــب  – الدينيــ

 )١(. والرياضيات

ــن أبـــ       -١٠ ــصور بـ ــصر المنـ ــي عـ ــة فـ ــي قرطبـ ــة فـ ــة االجتماعيـ ــي البنيـ ــر فـ ي   حـــدث تغييـ

عامر؛حيث أدخل المنصور عناصر جديدة على المجتمع مـن البربـر والفتيـان العـامريين فـي                 

ــة عنــصر واحــداً عــرف          ــه األعــراق المختلفــة فــي األنــدلس مكون ــذي انــصهرت في الوقــت ال

باألندلــسيين وشــعر هــؤالء الوافــدون علــى األنــدلس مــن البربــر والــصقالبة العــامريين بعــدم  

الؤهم لألندلس كوالء األندلـسيين لـبالدهم لـذا فقـد أخـذوا            تقبل السكان لهم ولم يكن و     

في العمل لحسابهم الخاص بعد نهايـة حكـم بنـي عـامر ونجحـوا فـي االسـتقالل بحكـم                     

  .شرق األندلس وجنوبها وجنوبها الغربي

 

@      @     @ 

                                     
 .   ١٦٦-١٦٣ صاعد، ص )١(



 

 
٢٦٣  اإلنسانية واالجتماعيةوم مجلة العل

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

 الخاتمة
كــان محمــد بــن أبــي عــامر ذا شخــصية قياديــة وطمــوح سياســي؛ لــذا ســاند الحاجــب      

 المصحفي في إيصال هشام المؤيد الى الخالفة ؛ليتسنى له الوصـول الـى الحكـم مـن               جعفر

  وبعد تولى هشام المؤيـد الخالفـة رقـى محمـد بـن أبـي عـامر إلـى الـوزارة وعنـدها بـدأ                       .خالله

محمد بن أبي عامر في التخطط للوصول إلى الحكم من خالل هذا الخليفـة الـصغير؛ ونجـح      

وبعـد ذلـك أخـذ يعمـل        ،   الصقالبة والحاجـب والـوزراء والقـادة       في القضاء على منافسيه من    

فتـدخل  ، وذلـك بهـدم نفـوذ وقـوة بنـي أميـة      ، على السيطرة على الخليفـة والتفـرد بـالحكم    

وفــصل بــين الــسلطة  ، وجحــر عليــه ومنــع الــدخول عليــه  ، فــي تــشكيل شخــصية الخليفــة  

لبـاقيين مـنهم فـي اإلقامـة     وأجبـر ا ،  وقتل المؤهلين للحكم من بني أميـة      ،  الروحية والزمنية 

ــازلهم  كمــا عــزل  ، وأبعــدهم عــن أي مناصــب فــي الدولــة   ، وعــدم االخــتالط بالنــاس ، فــي من

ــة فــي الجــيش واإلدارة      ــدي بنــي أمي ، وهجــر عاصــمة بنــي أميــة الزهــراء   ، وأقــصى جميــع مؤي

وفي الوقت ذاته أخذ فـي بنـاء قـوة ونفـوذ           ،  وبذلك قضى على أي وجود لبني أمية في الحكم        

وزاد دخـل  ، فحفظ األمن وحقق العـدل وخفـف الـضرائب   ، ص على تأييد السكان له    له فحر 

وقــاد ، وحمــى الحــدود مــن النــصارى  ، ونعمــت الدولــة بالرخــاء االقتــصادي  ، الدولــة فــي عهــده 

وقــرب إليــه الفقهــاء ؛ليــضفي الــشرعية ، وأظهــر نفــسه بالمجاهــد فــي ســبيل اهللا، الــصوائف

كمــا ، د الــسكان لــه لمكانــة الفقهــاء المتميــزة علــى مواقفــه الــسياسية وليؤكــد علــى تأييــ  

ونقـش  ،  فاتخـذ مـن األلقـاب الـسلطانية المنـصور بـاهللا           ،  شارك الخليفة في شارات الخالفة    

  .فلم يبق للخليفـة سـوى اسـم الخالفـة    ، اسمه على السك ودعا له مع الخليفة في الخطبة      

، نــى عاصــمته الزاهــرةفب، واهــتم المنــصور بتخليــد ذكــراه عــن طريــق البنــاء واألدب والــشعر

وقــرب إليــه األدبــاء ، ووســع المــسجد الجــامع فــي قرطبــة توســعة تفــوق توســعة بنــي أميــة  

إنه لم يمدح أحـد كمـا مـدح المنـصور     :والشعراء الذين خلدوا ذكراه شعراً ونثراً حتى قيل         

  وأحــدث المنـصور بــن أبـي عــامر تغييـرات فــي الجـيش واإلدارة ؛حيــث جعــل     .بـن أبــي عـامر  

كمــا حــرص أن يــضم الجــيش ، و أســاس التعيــين فــي المناصــب اإلداريــة المختلفــة الــوالء هــ
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  وقـد نجـح المنـصور بـن أبـي عـامر فـي          .واإلدارة أعراق مختلفة ؛ليضمن عـدم التحـزب ضـده         

الوصــول إلــى هدفــه وحكــم األنــدلس حكمــاً منفــرداً وكــان حكمــه قويــاً فــي عهــده إال أن       

ية وإبعاد مؤيدهم في اإلدارة والجيش وإدخـال     اإلجراءات التي اتخذها من هدم قوة بني أم       

عناصر جديدة في الجيش واإلدارة من األسباب التي أسرعت بسقوط خالفة بني أمية فـي               

   .األندلس

 

 .تم بحمد اهللا وفضلــــه

 

@      @      @ 

 



 

 
٢٦٥  اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٧ن رجب و األربعالعدد

 ثبت المصادر والدراسات الحديثة
 : أوالً المصادر

إعتـاب الكتـاب، تحقيـق    ): هــ ٦٥٨ت (بـداهللا بـن أبـي بكـر القـضاعي         ابن اآلبار، أبـو عبـداهللا محمـد بـن ع           – ١

 . م١٩٦١صالح األشتر، دمشق، مجمع اللغة، 

 . م٢٠٠٨التكملة لكتاب الصلة، ضبط وتعليق جالل السيوطي، بيروت، دار الكتب العلمية، .......... .  .    - ٢

 . م١٩٦٣ ،الشركة العربية للطباعة والنشر، الحلة السيراء، تحقيق حسين مؤنس، القاهرة .............. - ٣

الكامـل فـي   ): هــ ٦٣٠ت (  ابن األثير، أبو الحسن علي بن أبـي الكـرم محمـد بـن عبـدالكريم الـشيباني                     - ٤

 . م١٩٨٣التاريخ، بيروت، دار الكتاب العربي، 

نزهـة  ): هــ ٥٦٠ت  (  األدريسي، أبو عبداهللا محمد بن محمد بن عبداللــــــه بن أدريس الحمـوي الحـسني                 - ٥

 . م١٩٨٩المشتاق في اختراق اآلفاق، بيروت، عالم الكتب، 

مفاخر البربر، تحقيق عبـدالقادر بوبايـه، الربـاط،    ): هـ٧١٢ت بعد (  اإليالني، أبو علي صالح بن عبدالحليم        - ٦

 . م٢٠٠٨دار أبي الرقاق، الطبعة الثانية، 

الـذخيرة فـي محاسـن أهـل الجزيـرة،      ): هــ ٥٤٢ت  (ي    ابن بسام، أبو الحسن علـي بـن بـسام الـشنترين             - ٧

 . م١٩٧٩-١٩٧٨تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة، 

مــذكرات األميــر عبــداهللا المــسماة بكتــاب    ): هـــ٤٨٣ت (  ابــن بلكــين، عبــداهللا بــن بلكــين بــن زيــري     - ٨

 . ن.ت.د. التبيات، نشر وتحقيق ليفي بروفنسال، مصر، دار المعارف

المغـرب فـي ذكـر بـالد     ):هــ ٤٨٧ت(بوعبيد عبداهللا بن عبدالعزيز بن محمد بن أيوب بن عمر           أ   البكري  -٩

 .ن.ت.إفريقية والمغرب ،القاهرة ،دار الكتاب االسالمي ،د

الــصلة، تحقيــق إبــراهيم األبيــاري،    ) : هـــ٥٧٨ت (  ابــن بــشكوال، أبــو القاســم خلــف بــن عبــدالملك       -١٠

 . م١٩٨٩ دار الكتاب اللبناني، –القاهرة، بيروت، دار الكتاب العربي 

طــوق الحمامــة فــي األلفــة   ): هـــ٤٥٦ت ( ابــن حــزم ، أبــو عبــداهللا علــي بــن أحمــد بــن ســعيد األندلــسي      -١١

 .م١٩٦٤واآلالف، تحقيق حسن كامل الصيرفي، القاهرة، مطبعة االستقامة، 
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جلـة كليـة اآلداب، جامعـة       نقط العروس في تـاريخ الخلفـاء، تحقيـق شـوقي ضـيف، القـاهرة، م               ..........   -١٢

 .م١٩٥١فؤاد األول، 

جــذوة المقتــبس فــي ذكــر والة األنــدلس، ): هـــ٤٨٨ت ( الحميــدي ، أبــو عبــداهللا محمــد بــن نــصر األزدي  -١٣

 بيروت، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبنـاني، الطبعـة الثانيـة،             –تحقيق إبراهيم اإلبياري، القاهرة     

 . م١٩٨٩

الـروض المعطـار فـي خبـر األقطــار،تحقيق     ):هــ ٧٢٧ت (داهللا محمـد بـن عبـد المـنعم      الحميـري  ،أبوعبـ  -١٤

 .م١٩٧٥إحسان عباس ،بيروت ،مكتبة لبنان ،

المقتــبس فــي أخبــار، بلــد  ): هـــ٤٦٩ت ( ابــن حيــان،  أبــو مــروان حيــان بــن خلــف بــن حــسين القرطبــي     -١٥

 . م١٩٨٣األندلس، تحقيق عبدالرحمن الحجي، بيروت، دار الثقافة، 

): هــ ٧٦٦ت ( ابن الخطيب، لسان الدين أبو عبداهللا محمد بن عبداهللا بن سعيد بن عبـداهللا الغرنـاطي       -١٦

 . م١٩٧٤اإلحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق محمد عبداهللا عنان، القاهرة، مكتبة الخانجي، 

ع قبــل االحــتالم مــن  تــاريخ أســبانيا اإلســالمية، الجــزء الثــاني مــن أعمــال األعمــال فــيمن بويــ   ...............-١٧

ملـوك اإلســالم، تحقيــق أحمــد مختــار العبــادي ومحمــد إبــراهيم الكتــاني، الــدار البيــضاء، دار الكتــاب،  

 . م١٩٦٤

العبـر وديـوان المبتـدأ    ): هــ ٨٠٨ت ( ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد بن خلـدون الحـضرمي المقربـي       -١٨

وي الـسلطان األكبـر، بيـروت، مؤسـسة     والخبر في أيام العرب والعجـم والبربـر ومـن عاهـدهم مـن ذ              

 . م١٩٧٩جمال للطباعة والنشر، 

وفيــات األعيــان وأبنــاء أهــل   ): هـــ٦٨١ت ( ابــن خلكــان،  أبــو العبــاس شــمس الــدين أحمــد بــن محمــد      -١٩

 . ن.ت.الزمان، تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار صادر، د

يليـو مولينـا وخاشينوبوسـط بـيال ،مدريـد          اقتباس األنوار ،تحقيق أيم   ): هـ٥٤٢ت( الرشاطي ، أبو محمد      -٢٠

 .م١٩٩٠،المجلس لألعلى لألبحاث العلمية ،



 

 
٢٦٧  اإلنسانية واالجتماعيةوم مجلة العل
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األنـيس المطـرب بـروض القرطـاس وتـاريخ مدينـة            ): هــ ٧٤١ت  ( ابن أبي زرع،  علي بن أبي زرع الفاسي           -٢١

 . م١٩٩٩فاس، تحقيق عبدالوهاب بمنصور، الرباط، المطبعة الملكية، الطبعة الثالثة، 

المغـرب فـي حلـى المغـرب،     ): هــ ٦٨٥ت (،  نور الدين أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد        ابن سعيد  -٢٢

 . م١٩٧٨تحقيق شوقي ضيف، القاهرة، دار المعارف، الطبعة الثانية، 

ديــوان ابــن شــهيد، جمــع وتحقيــق يعقــوب ): هـــ٤٢٦ت ( ابــن شــهيد،  أبــو عــامر أحمــد بــن عبــدالملك -٢٣

 . ن.ت.، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، دزكي مراجعة محمود علي مكي، القاهرة

ــدالرحمن بــن محمــد بــن صــاعد التغلبــي          -٢٤ ت ( صــاعد األندلــسي،  أبــو القاســم صــاعد بــن أحمــد بــن عب

 . م١٩٨٥طبقات األمم، تحقيق حياة علوان، بيروت، دار الطليعة، ): هـ٤٦٣

ت ( بــن  عبــداهللا القرشــي المروانــي   أبــو طالــب المروانــي،  عبــدالجبار بــن عبــداهللا بــن أحمــد  بــن أصــبغ  -٢٥

قطعة من عيون اإلمامة ونواظر السياسة، تحقيق بشار عواد معروف وصالح محمـد جـرار،                ): هـ٥١٦

 . م٢٠١٠تونس، دار الغرب اإلسالمي، 

سـراج الملـوك، تحقيـق جعفـر البيـاتي، لنـدن، ريـاض            ): هــ ٥٢٠ت  ( الطرطوشي،  محمـد بـن عبدالوليـد          -٢٦

 . م١٩٩٠، الريس للكتب والنشر

ــو محمــد      -٢٧ ــار المغــرب،     ): هـــ٦٤٧( عبدالواحــد المراكــشي،  محــي الــدين أب المعجــب فــي تلخــيص أخب

 لجنـة إحيـاء التـراث       –تحقيق محمـد سـعيد العريـان، القـاهرة، المجلـس األعلـى للـشؤون اإلسـالمية                  

 . م١٩٦٣اإلسالمي، 

البيـان المغـرب فـي أخبـار األنـدلس      ): ت نهاية القرن السابع الهجـري  ( ابن عذاري،  أبو العباس أحمد        -٢٨

 . م١٩٨٣والمغرب، تحقيق كوالن وليفي بروفنسال، بيروت، دار الثقافة، 

نصوص عن األنـدلس مـن كتـاب ترصـيع األخبـار وتنويـع             ): هـ٤٧٨ت  ( العذري،  أحمد بن أنس الدالئي        -٢٩

دالعزيز األهــواني، اآلثــار والبــستان فــي غرائــب البلــدان والمــسالك إلــى جميــع الممالــك، تحقيــق عبــ       

 . م١٩٦٥مدريد، معهد الدراسات اإلسالمية، 
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ــسبتي      -٣٠ ــاض،  عيــاض بــن موســى بــن عيــاض ال ترتيــب المــدارك وتقريــب المــسالك    ): هـــ٥٤٤ت ( عي

 . م١٩٨٢-١٩٨١لمعرفة أعالم مذهب مالك، تحقيق سعيد أحمد عراب، الرباط، مكتبة فضالة، 

مطمح األنفـس ومـسرح   ):  هـ٥٢٩ت ( محمد بن عبداهللا القيسي  الفتح بن خاقان،  أبو النصر الفتح بن   -٣١

 . م١٩٨٣التآنس في ملح أهل األندلس، تحقيق محمد علي شوابكة، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

تـاريخ العلمـاء ورواة العلـم     ): هــ ٤٠٣ت  ( ابن الفرضي،  أبو الوليد عبـداهللا بـن محمـد بـن يوسـف األزدي                  -٣٢

 دار الكتـاب اللبنـاني،      – بيروت، دار الكتـاب المـصري        –اإلبياري، القاهرة   في األندلس، تحقيق إبراهيم     

 . م١٩٨٩

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغـة، تحقيـق         ): هـ٨١٧ت  ( الفيروزبادي،  مجد الدين محمد بن يعقوب         -٣٣

 . م١٩٨٧محمد المصري، الكويت، مركز المخطوطات والتراث، 

أخبــار العلمــاء بأخبــار الحكمــاء،  ): هـــ٦٢٨ت ( علــي بــن يوســف   القفطــي،  جمــال الــدين أبــو الحــسن  -٣٤

 . م١٩٣٠القاهرة، مكتبة الخانجي، 

تــاريخ األنـدلس وهـو جـزء مـن االكتفـاء فـي أخبــار       :   ابـن الكردبـوس،  أبـو مـروان عبـدالملك التـوزري      -٣٥

 . م١٩٧١الخلفاء، تحقيق أحمد مختار العبادي، مدريد، معهد الدراسات اإلسالمية، 

نفــح الطيــب فــي غــصن    ): هـــ١٠٤١ت (المقــري، شــهاب الــدين أحمــد بــن محمــد المقــري التلمــساني         -٣٦

األندلس الرطيـب وذكـر وزيرهـا لـسان الـدين ابـن الخطيـب، تحقيـق يوسـف الـشيخ محمـد البقـاعي،                   

 . م١٩٨٦بيروت، دار الفكر، 

 . م٢٠٠٧ب العلمية،  مؤلف مجهول،  تاريخ األندلس، تحقيق عبدالقادر بوبايه، بيروت، دار الكت-٣٧

 . م١٩٨٣ مؤلف مجهول، ذكر بالد األندلس، تحقيق لويس موليتا، مدريد، -٣٨

تــاريخ قــضاة األنــدلس  ): هـــ ٧٩٢ت بعــد ( النبــاهي، أبــو الحــسن عبــداهللا بــن الحــسن النبــاهي المــالقي     -٣٩

مي بــدار المــسمى المرقبــة العليــا فــيمن يــستحق القــضاء والفتيــا، تحقيــق لجنــة إحيــاء التــراث اإلســال  

 .م١٩٨٣األوقاف الجديدة، بيروت، دار األوقاف الجديدة، الطبعة الخامسة، 
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األرب فـي فنـون   ): هــ ٧٣٢ت ( النويري، شهاب الـدين أ حمـد بـن عبـدالوهاب بـن محمـد بـن عبدالـدائم               -٤٠

األدب، تحقيق أحمد كمال زكي ومحمـد مـصطفى زيـادة، القـاهرة، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب،                     

 .م١٩٨٠

معجـم البلـدان ،بيـروت    ):هــ ٦٢٦( ياقوت ،شهاب الدين أبوعبداهللا ياقوت بن عبـداهللا الحمـوي الرومـي             -٤١

 . م١٩٧٩،دار صادر،

 
 -:الدراســـات الحديثة: ثانياً
 :   الكتب-أ    
ــراهيم بيــضون -١ ــروت، دار النهــضة          :   إب ــى ســقوط الخالفــة، بي ــة فــي أســبانيا مــن الفــتح حت ــة العربي الدول

 .  م١٩٦٨، الطبعة الثالثة، العربية

قرطبة في العصر اإلسالمي تاريخ وحضارة، اإلسكندرية، مؤسسة شـباب الجامعـة،            :   أحمد فكري             -٢

 . ن.ت.د

دراسات في تاريخ األندلس دويالت الصقالبة العامريين في شـرق          : أحمد محمد إسماعيل أحمد الجمال    ٣

 . م٢٠٠٧ب، األندلس، اإلسكندرية، مركز اإلسكندرية للكتا

 . م٢٠٠٥في تاريخ المغرب واألندلس، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، :   أحمد مختار العبادي-٤

 . م٢٠٠٠صور من حياة الحرب والجهاد في األندلس، اإلسكندرية، منشأة المعارف،  ...................... -٥

 . م٢٠٠٢اهرة، مكتبة النهضة المصرية، النظم اإلسالمية، الق:   حسن إبراهيم وعلي إبراهيم حسن-٦

 .م١٩٨٦شيوخ العصر في األندلس، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، :   حسين مؤنس-٧

تاريخ وحضارة المغـرب واألنـدلس، اإلسـكندرية، دارالمعرفـة الجامعيـة،        :   حمدي عبدالمنعم حسين    -٨

 م ٢٠٠٧

ــرون   -٩ ــسامرائي وآخـ ــراهيم الـ ــاريخ ا: خليـــل إبـ ــدار    تـ ــازي دار المـ ــدلس ،بنغـ ــي األنـ ــضارتهم فـ ــرب وحـ لعـ

 . م٢٠٠٤اإلسالمي ،
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المــسلمون فــي األنــدلس الجــزء الثــاني أســبانيا اإلســالمية، تحقيــق حــسن حــشبي،       :  رينهــاري دوزي-١٠

 .م١٩٩٤القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

ا النــصرانية فــي عــصر بنــي أميــة  العالقــات بــين األنــدلس اإلســالمية وأســباني :  رجــب محمــد عبــدالحليم-١١

 . ن.ت. دار الكتاب اللبناني، د– بيروت، دار الكتاب المصري –وملوك الطوائف، القاهرة 

تــاريخ المــسلمين وأثــارهم فــي األنــدلس مــن الفــتح وحتــى ســقوط الخالفــة   :  الــسيد عبــدالعزيز ســالم-١٢

 . م١٩٨٤بقرطبة، اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 

 .م١٩٨٦المساجد والقصور في األندلس، اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ....  .........-١٣

الحلــل الــسندسية فــي األخبــار واآلثــار األندلــسية، القــاهرة، دار الكتــاب اإلســالمي،   :  شــكيب أرســالن-١٤

 .ن.ت.د

 . م١٩٩٨ن، .ر.القطوف الدواني في التاريخ األسباني، القاهرة، د:  عبادة كحيلة-١٥

ة فـــي األنـــدلس ودول المغـــرب، الجزائـــر، األمويـــالعالقـــات الـــسياسية بـــين الدولـــة : العزيز فياللـــي عبـــد-١٦

 . م١٩٨٣المؤسسة الوطنية للكتاب، الطبعة الثانية، 

ة فـي األنـدلس التـاريخ الـسياسي، بيـروت، دار النهـضة العربيـة،                األمويتاريخ الدولة   :  عبدالمجيد نعنعي  -١٧

 . م١٩٨٦

 . م٢٠١٠فقهاء األندلس والمشروع العامري، الرياض، دار كنوز إشبيلية، : وري العتيبي فوزي عناد القب-١٨

المـدن األسـبانية اإلسـالمية، ترجمـة اليـو دورودي الينـا، الريـاض، مركـز الملـك                  :  ليو بولدتورس بالباس   -١٩

 . م٢٠٠٣فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 . م٢٠٠١البيضاء، شركة النشر والتوزيع، البربر في األندلس، الدار :   محمد حقي-٢٠

 .م٢٠٠٧دراسة تاريخية حضارية، القاهرة، دار العلم للماليين، :  محمد كمال شبانة-٢١

ة والدولة األمويالخالفة .  القسم الثاني –دولة اإلسالم في األندلس العصر األول       :  محمد عبداهللا عنان   -٢٢

 . م١٩٩٧ الرابعة، العامرية، القاهرة، مكتبة الخانجي، الطبعة
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تـاريخ العـرب وحـضارتهم فـي األنـدلس، بنغـازي، دار الكتـاب الوطنيـة،              :  ناطق صـالح مطلـوب آخـرون       -٢٣

 .م٢٠٠٤

بلـدان األنـدلس فـي أعمـال يـاقوت الحمـوي الجغرافيـة دراسـة مقارنـة، العـين                    ،  :يوسف احمد ياسـين     _٢٤

 .م٢٠٠٤،مركز زايد للتراث والتاريخ ،

 :   المقـــاالت-ب 
الحـضارة  "  التـاريخ االجتمـاعي ألسـبانيا المـسلمة مـن الفـتح إلـى نهايـة حكـم الموحـدين            : "   بيرغيشار  - ١

العربية اإلسالمية في األنـدلس، تحريـر مـسلمي الخـضراء الجيـوس، بيـروت، مركـز الوحـدة العربيـة،                     

 . م١٩٩٩الطبعة الثانية، 

جـري أبـو محمـد علـي بـن حـزم األندلـسي،        من أعالم القرن الخامس اله  : "    محمد عزت الطهطهاوي     - ٢

 . هـ١٤٠٣األزهر، القاهرة، العدد األول، محرم، 

الحـضارة  "  م  دراسة شاملة    ١٤٩٢-٧١١/ هـ  ٨٩٧-٩٢تاريخ األندلس السياسي    :  "   محمود علي مكي    - ٣

العربية اإلسالمية في األنـدلس، تحريـر مـسلمي الخـضراء الجيـوس، بيـروت، مركـز الوحـدة العربيـة،                     

 . م١٩٩٩لطبعة الثانية، ا

ــصقالبـــــة فــي األنــدلس فــي عــصر اإلمــارة والخالفــة      :  "   وفــاء المــزروع - ٤ -٧٥٥/ هـــ ٣٦٦-١٣٨(نفــوذ ال

األنــدلس قــرون مــن التقلبــات والعطــاء، القــسم األول، التــاريخ وفلــسفته، الريــاض، مكتبــة   ) "  م ٩٧٦

 . م١٩٩٦الملك عبدالعزيز العامة، 
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 Between Destruction and Construction (366 – 392 AH / 976 – 1002 AD) 
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Abstract: 

Since the objective of Mohammed Bin Abi Amer AlMaafri; was to be the 

governor of Alandalus by himself only, it was not enough for him be the 

Janitorial for Kalipha Hisham AlMouayed for the year of 367H / 977 so that he 

will be able to eliminate his competitors from Sagalibah and Hijab, but he 

worked on making Omaya’s weak. He limited the activity of the Khaliphit and 

he killed all the people who were qualified to be governors and he forced the rest 

to be home and he fired all the people loyal to OMAYA’s in the administration 

and army. He left their capital AlZahra and at the same time he started to build 

power for him and his sons. He started to be close to the people and he saved the 

internal security and he showed himself as the man who will save the borders 

from Christians. He changed in the army and he made loyalty for himself major 

issue in giving a job. He shared with the Khalipha in many things and he gave 

himself named that shows that and, he puts his name as well on the coins besides 

the Khalipha name.  By that he was able to be the only governor and he made 

OMAYA’s very weak and made himself strong. The changes he made make 

OMAYA’s very weak in all Andulus and that was one of the reasons that 

MAYA’s Khilapha fail over. 
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 أحوال األقليات المسلمة في الفلبين 

 من القرن العشرينفي النصف  الثاني 
 
 هيا عبد المحسن محمد البابطين. د

 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن  -قسم التاريخ الحديث 
 
 
 
 

 :ملخص الدراسة
ن مــن يتــابع موضــوع األقليــات المــسلمة فــي قــارة آســيا وبــصورة دقيقــة فــي شــرق آســيا حيــث تتجمــع  إ

بكثيـــر مـــن هـــذه األقليـــات ، ألنهـــم جماعـــات معظمهـــا هنـــاك، يـــدرك أبعـــاد المحنـــة العظيمـــة التـــي تحـــيط  

مستضعفة قليلة الحيلة وليس لهم أي نفوذ، وفي كثير من األحيان نجد صالتهم بالعالم اإلسـالمي ضـعيفة،                 

عهـا قليـل إن لـم يكـن معـدوماً ، إضـافة إلـى ذلـك فإنهـا فـي                 وتواصل األكثرية المسلمة في العالم اإلسالمي م      

داخل بالدهـا بعيـدة عـن كـل مـواطن الـسلطة كمـا أن إمكاناتهـا الماديـة ضـعيفة وال تؤهلهـا للقيـام بـأي دور                

سياسـي أو اقتـصادي ، فتظـل مستــضعفة مغلوبـة علـى أمرهــا كمـا هـو الحـال فــي الفلبـين ، فـالقوة التنــصيرية           

 المسلمة وتضغط عليها وتضطهدها مستغلة ضعفها وحاجتها إلخراجها عـن دينهـا             تهاجم تلك األقليات  

 .بالقوة دون رحمة أو هوادة

و حتــى نتعــرف علــى هــذه األقليــات المــسلمة فــي بــالد الفلبــين ، فــال بــد مــن دراســة و معرفــة أوضــاعها و    

ذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى نقــاط   قــضاياها الدينيــة ، و الــسياسية ، و الثقافيــة، و االجتماعيــة، و االقتــصادية، و  

 بحث األقليـة المـسلمة    إليهوهذا ما تطرق. الضعف و مواطن الداء فمن ثم يسهل التشخيص وتقرير الدواء     

 .في الفلبين في النصف الثاني من القرن العشرين



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٨٣

 هـ١٤٣٧ن رجب واألربع العدد

 :المقدمة
جــه األقليــات المــسلمة الــذين يعيــشون فــي دول غيــر إســالمية مــشاكل عديــدة          توا

تتعلق بحياتهم باعتبارهم مسلمين وسط مجتمـع غيـر إسـالمي، وهـذا المجتمـع تختلـف                 

عقيدتــه األساســية عــن اإلســالم، وقــد يكــون هــذا الخــالف بذاتــه ســببا فــي التــضييق علــى      

مصدر عنت ) عقيدة دينية( فيكون االحتفاظ باإلسالم     األقلية اإلسالمية التي تعيش بينها،    

اجتمــاعي ورســـمي، وهـــذا ممــا يـــدفع بـــالكثيرين إلــى مـــسايرة اتجـــاه الدولــة ولـــو بطريقـــة     

 .)١(شكلية

وال شــك أن مــن يتــابع موضــوع األقليــات المــسلمة فــي قــارة آســيا وبــصورة دقيقــة فــي  

عظيمة التـي تحـيط بكثيـر    شرق آسيا؛ حيث يتجمع معظمها هناك، يدرك أبعاد المحنة ال     

من هذه األقليات؛ ألنهم جماعات مستضعفة قليلة الحيلة وليس لهم أي نفوذ، وفي كثير              

من األحيان نجد صالتهم بالعالم اإلسالمي ضعيفة، وتواصل األكثرية المـسلمة فـي العـالم     

دة عـن  إضافة إلى ذلك فإنها في داخل بالدها بعي       ،  اإلسالمي معها قليل إن لم يكن معدوماً      

ــأي دور         ــام بـ ــا للقيـ ــعيفة، وال تؤهلهـ ــة ضـ ــا الماديـ ــا أن إمكاناتهـ ــسلطة كمـ ــواطن الـ ــل مـ كـ

، فتظــل مستــضعفة مغلوبــة علــى أمرهــا كمــا هــو الحــال فــي الفلبــين، سياســي، أو اقتــصادي

فــالقوة التنــصيرية تهــاجم تلــك األقليــات المــسلمة، وتــضغط عليهــا وتــضطهدها مــستغلة  

 .ها بالقوة دون رحمة، أو هوادةضعفها وحاجتها إلخراجها عن دين

البـد لنـا أن نتعـرف علـى         ،  وقبل الحديث عن أوضاع تلك األقليات المسلمة فـي الفلبـين          

كيفيــة وصــول اإلســالم إلــى تلــك الجــزر، وتمركــزه فــي بعــض المنــاطق منهــا، حتــى وصــول 

ي ومن ثم السيطرة المسيحية الصهيونية التـ     ،  االستعمار وهيمنة الدول االستعمارية فيها    

                                     
ية، أبحاث المـؤتمر العـالمي الـسادس، النـدوة     المشكالت الثقافية واإلجتماع:   جمال الدين محمد محمود  )١(

ظروفها المعاصرة وآالمها ، وآمالها ،  : العالمية للشباب اإلسالمية ، األقليات المسلمة في العالم المعاصر          
         =.٤٧-٤٦م ص ص ١٩٨٦/هـ ١٤٠٦المجلد األول، منظمة الندوة العالمية للشباب، الرياض 
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ومازالت علـى مهاجمـة تلـك األقليـات المـسلمة واضـطهادها مـن أجـل إخراجهـا                   .. .عملت

 .عن دينها بالقوة دون رحمة

 -:اإلسالم والمسلمين في الفلبين 
 جزيــرة تقــع فــي ميــاه المحــيط    ٧١٠٠الفلبــين مجموعــة مــن الجــزر يزيــد عــددها علــى     

: بانية بعضها كبير معروف مثلالهادي في شرقي آسيا بين الجزر االندونيسية، والجزر اليا 

ــوزون  ــدناو ،  فــي الــشمال @جزيــرة ل ،  فــي الجنــوب،  ويتركــز فيهــا المــسلمون   @@وجزيــرة من

 ومــا  حولهــا، وهــي المنطقــة الوســطى، ويتركــز فيهــا المــسلمون أيــضاً       @@@وجزيــرة ســيبو 

 .)١(وبعضها صغير مجهول ال يكاد يعرفه إال ساكنوه

وسـنغافورة  ،  ماليزيـا ، الماليو الذي يـضم أندونـسيا   @@@@وتعد الفلبين جزءاً من أرخبيل   

 نسبة إلى اسم ملكهم فيلـب      –وقد أطلق األسبان على هذه البالد اسم الفلبين         ،  والفلبين

" في حين كان العرب المسلمون يطلقون عليها ، الثاني الذي أرسل حمالته إلى تلك الجزر    

 .)٢(؛ ألن أغلب سكانها من أصل ماليزي"عذراء ماليزيا

) القـرن التاسـع المـيالدي     (بدأ اإلسالم يصل إلـى تلـك الجـزر فـي القـرن الثالـث الهجـري                  

عن طريق التجار والدعاة، ومـا جـاء القـرن الخـامس الهجـري حتـى بـدأ أثـر اإلسـالم يظهـر                        

وإن كانــت الجــزر  ، واضــحاً ســواء كــان مــن حيــث العــدد، أم مــن حيــث الطــابع الــسلوكي     

                                     
 . الشمال ، و يوجد فيها مدينة مانيال العاصمةهي من أكبر الجزر الفلبينية في: لوزان @=

تعتبــر مــن الجــزر الهامــة فــي الفلبــين، و قــد انتــشر فيهــا اإلســالم بــشكل ســريع علــى يــد الداعيــة  : منــدناو @@
 .اإلسالمي كابونغوان الفلبيني

 .جزيرة تقع في وسط الفلبين ، وتعتبر من المدن الهامة: سيبو @@@
ر المنتــشرة وســط المحــيط االطلــسي، وبعــض تلــك الجــزر تتــألف مــن    مجموعــة مــن الجــز : أرخبيــل @@@@ 

 .مجموعة جبال بركانية ومرجانية
حاضــر العــالم اإلســالمي ، ترجمــة عجــاج  نــوبهض، تعليــق األميــر شــكيب أرســالن،      :    لــوثروب ســتودارد  )١(

 .٣٦١-٣٥٩ ص ص ، م١٩٧٣بيروت : الطبعة الرابعة الجزء األول ، دار الفكر العربي للطباعة
الرقم ( المسلمون في الفلبين ، دولة مورو، سلسلة مواطن الشعوب اإلسالمية في آسيا   :   محمود شاكر   )٢(

 .١٠م ،ص ١٩٨٥/ هـ١٤٠٥الطبعة الثانية، المكتب اإلسالمية ، بيروت، ) ٩
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 إليها، وبالتالي اعتناق أبنائهـا اإلسـالم إال أنـه لـم تلبـث أن          الجنوبية أكثر حظا بقدوم التجار    

ــرة         ــى جزي ــزل إل ــة منهــا إذ ن ــه الجنوبي ــشمالية بمــا نالت ــوزون( حظيــت الجــزر ال ــشمالية ) ل ال

شـــريف مـــن الماليـــو مـــع مجموعـــة مـــن المـــسلمين نـــشروا اإلســـالم هنـــاك، وجـــاء منهـــا  

 @@"مـاجالن " وصـول المـستعمر   الذي كان سلطاناً على تلك الجهات وقـت         @ "راجاسليمان"

إلى تلك الجزر، ثم جاءت بعد ذلـك أفـواج مـن التجـار العـرب انتـشرت فـي مختلـف الجـزر،                   

 .)١(وأخذت تعمل  على نشر اإلسالم

تبـرز مـن بينهـا سـلطنة إسـالمية فـي منطقـة              ،  وكان في الـبالد عـدة سـلطات مـستقلة         

 الجنـوب ســلطنة صــولو   حيــث تخــضع لهـا أكثــر ســلطنات الـشمال، وتظهــر فــي  @@@"مـانيال "

التي تشرف على أكثر إمارات وسلطنات الجنوب، وكان على رأس كـل سـلطنة، أو إمـارة       

وكـان  " راجـا "وينـدمج بعـضها مـع بعـض فـي كيانـات أكبـر يحكمهـا                 " داتـو " حاكم يـدعى    

 .)٢(سلطان صولو" راجا" و، حاكم مانيال" الراجات" أشهر هؤالء

ــه ي     ــسلمون فيــ ــان المــ ــذي كــ ــت الــ ــي الوقــ ــل    وفــ ــة، أقبــ ــان وطمأنينــ ــي أمــ ــشون فــ عيــ

وحــدثت معركــة بــين ، المــستعمرون األســبان علــيهم، بــإمرة مــاجالن، فاصــطدموا معهــم

                                     
هـو آخـر حكـام مملكـة مـانيال اإلسـالمية ، فقـد عرفـت الفلبـين اإلسـالم عـن طريـق التجـار              : راجـا سـليمان  @

 .مسلمين ، ومعنى كلمة راجا أي السلطان أو الحاكمال
فرديناندو ماجالن ، هو من أصل برتغـالي ، أول مـن طـاف األرض وأثبـت كرويتهـا ، حيـث قـاد أول                : ماجالن@@ 

رحلــة دارت حــول الكــرة االرضــية ، ولــم يــتمكن مــن إتمــام الرحلــة حيــث قتــل فــي معركــة ماكتــان فــي      
 .الفلبين

م ، وذلـك  ١٥بين ، وقد انتشر فيهـا اإلسـالم وأصـبحت عاصـمة المـسلمين فـي القـرن           عاصمة الفل : مانيال@@@ 
 .قبل وصول االسبان لها

ترجمة حسن إبراهيم حسن وعبد المجيد عابدين ، الطبعة  :   السيرتوماس، وأرنولد، الدعوة إلى اإلسالم      )١(
 .٤٤٦-٤٢٩م ص ص ١٩٧٠القاهرة ، مكتبة النهضة / الثالثة 

هــ ،  ١٤٠٨التاريخ اإلسالمي، التاريخ المعاصـر لألقليـات اإلسـالمية ، الطبعـة األولـى ، بيـروت                 : ر   محمود شاك    )٢(
 .١١١-١٠٨ص ص 
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، بعد ذلـك بعثـت     )١(الطرفين انتهت بمقتل ماجالن، ومغادرة من نجا من أتباعه إلى أسبانيا            

ــع حمــالت صــليبية متتابعــة     ومــن ســوء حــظ هــذه الحمــالت أنهــا نزلــت علــى       ، أســبانيا أرب

 .)٢(فقُتل أفراد الحمالت جميعاً ، حيث يكثر المسلمون" مندناو" واطئ جزيرة ش

/ هــ   ٩٧٣بـدأ الغـزو األسـباني الحقيقـي عـام           ،  وبعد إبادة الحمالت األسبانية المتكررة    

إلـى تلـك الجـزر، واسـتقرت فـي          " ميغل لوبيز "ووصلت  أكبر حملة اسبانية  بقيادة        ،  م١٥٦٥

 حـــصينة فيهــا إلقامــة الجنــود األســبان، وقــد حـــاول      حيــث شــيدت قلعــة   " ســيبو " جزيــرة  

األســــبان الــــسيطرة علــــى الجــــزر بأكملهــــا حيــــث اصــــطدموا بــــسكانها، وإذا كــــانوا قــــد 

اســتطاعوا أن يخــضعوا الجــزر الــشمالية؛ حيــث المــسلمون قلــة إال أنهــم قــد عجــزوا عــن     

ثــة إخــضاع الجــزر الجنوبيــة حيــث اســتمر الــصراع بــين األســبان والمــسلمين أكثــر مــن ثال    

وصـمد المـسلمون مـن سـكان هـذه الجـزر خاللهـا صـموداً قويـا جعـل معـه األسـبان                 ،  قرون

 .ييأسون نهائيا من السيطرة على المناطق اإلسالمية هناك

م تخلــت أســبانيا للواليــات المتحــدة عــن الفلبــين بمقتــضى       ١٨٩٨هـــ، ١٣١٦وفــي عــام  

سـتعمار األمريكـي   م وقد استمر المسلمون فـي مقـاومتهم لال    ١٨٩٨معاهدة باريس سنة    

 .)٣(والتي دامت مدة عشرين عاما، أصابهم خاللها ما أصابهم أيام األسبان

وقامت حكومة محليـة    ،  م حصلت الفلبين على استقالل ذاتي     ١٩٣٤هـ  ١٣٥٣وفي عام   

تعمـل علـى اسـتقالل الــبالد التـام خـالل عــشر سـنوات، ثـم قامــت الحـرب العالميـة الثانيــة،          

م وقاومهـــا المـــسلمون، وهزمـــت  اليابـــان فـــي ١٩٣٩، هــــ١٣٥٨ام واحتلـــت اليابـــان الـــبالد عـــ

م ١٩٤٦هــ  ١٣٦٥الحرب العالمية الثانية، ونالت الفلبين استقاللها فـي أول شـعبان مـن عـام          

                                     
-٢١م ، ص  ص ١٩٨٠: المـسلمون فـي الفلبـين ، مطـابع الناشـر العربـي، القـاهرة           :    محمد عبد القادر أحمد        )١(

٢٥.  
ــا     محمـــد أســـد شـــهاب، جولـــة فـــي ربـــوع جـــزر مـــورو، الطبعـــة    )٢( األولـــى ، هيئـــة البحـــوث العلميـــة بجاكرتـ

 .٢٤م، ص ١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩اندونيسيا، 
  عبدالعزيز سليمان نوار وعبد المجيد نعنعي ، تاريخ الواليات المتحدة األمريكية الحـديث ، الطبعـة بـدون،     )٣(

 .٧٨مكتبة سعيد رأفت، القاهرة ، بدون تاريخ ،ص 
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، )١(فكُتــب علــى المــسلمين الجهــاد مــرة أخــرى   ، وتــسلمت زمــام األمــور حكومــة نــصرانية  

ية الطويلـة األمـد، وبـدأ التحـدي         لتخوض غمار الحـرب الـصليب     ) مورو( وتكونت جبهة تحرير    

الصليبي يشن هجمات إبادة جماعية على المسلمين فـي الفلبـين وقـد دفـع هـذا االضـطهاد                   

ــة   ــات العالميـ ــات، والمنظمـ ــد مـــن الهيئـ ــالم    ، العديـ ــة العـ ــال منظمـ ــبيل المثـ ــى سـ ــا علـ ومنهـ

 .)٢(اإلسالمي إلى االحتجاج الصارخ على ما يتعرض له المسلمون في الفلبين 

ومن ثم تعددت اللهجـات فمـنهم ومـن         ،   سكان الفلبين إلى جماعات متعددة     وينتمي

 :الممكن أن نجمعهم في عنصرين

ــون األســود والقامــة القــصيرة    –وهــم األقــزام األســيويون   ، عنــصر قــديم   ) أ(  ذوو  الل

 .ويطلق عليهم  الماليو القدماء، وهم ذو اللون األبيض: واألندويسيون

الـذين قـدموا مـن الماليـو علـى شـكل مـوجتين          العنصر الثاني عرف باسم المورو        ) ب(

،، وقـد أطلـق عليهـا األسـبان     )٣(حملت الثانية معها اإلسالم، وتوزعـوا فـي الـبالد وسـكنوها         

، )٤(إذا شبهوهم بمـسلمي المغـرب واألنـدلس؛ النتمـائهم إلـى ديـن اإلسـالم             ) المورو  ( لفظ  

غلـب المـسلمين يتبعـون      وأ،  وينتشرون حاليا في  ثـالث عـشرة واليـة فـي الجنـوب والغـرب               

ــين خاصــتين بهمــا     ــشافعي، ويتكلمــون لغت لغــة المــورو وهمــا   :  تعرفــان باســم المــذهب ال

                                     
م ، ص ١٩٧٠بين ، ترجمة نبيل صبحي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت المسلمون في الفل:    قيصر أديب مخول     )١(

بقلـم الـسيد أحمـد علـي المفـتش      ). مقالة عن تـاريخ اإلسـالم فـي أرخبيـل الفلبـين      ( مجلة المنهل   ) و( ،   ١٢
 ).٩-٧ ص ص ، م١٩٥٤/هـ ١٣٧٤العدد األول، محرم ،( بوزارة المعارف بالفلبين  

 .٣٤-١٥لبين ،دولة مورو ، مرجع سابق ، ص ص المسلمون في الف:    محمود شاكر )٢(
حاضر العالم اإلسالمي وقـضاياه المعاصـرة ، الجـزء األول، الطبعـة األولـى      :    جميل عبداهللا محمد المصري  )٣(

 .٢٨٠م ، ص ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦ المدينة المنورة ، –
ب مـنهم خاصـة وكـان         كان لفظ الموروس  شائع االستعمال في الكـالم علـى المـسلمين وأهـل المغـر                   )٤(

هذا هو اسم قبيلة مغربية بربرية عرفها الرومان وحاربوها فـي المغـرب ، ومـن ذلـك اللفـظ أتـت تـسمية                        
حاضـر العـالم    : لـوثروب سـتودار     ( العرب والمسلمين بهذا االسم عند األسبان ثـم االنجليـز والفرنـسيين           

 .٣٦١اإلسالمي ،الجزء األول، مرجع سابق، ص 
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، وتعد اللغة العربية الثانيـة عنـدهم بعـد          )١(وتكتبان بالحروف العربية    ) وتاوسوغ) ( ايرانون(

لغـة  ) ٧٨(فيتكلمـون أكثـر مـن       ،  أما السكان عامـة   ،  االنجليزية التي تعد لغة البالد الرسمية     

  .)٢(محلية أهمها التالوج التي تنتشر في مانيال وما حولها 

 -:أوضاع األقلية المسلمة في الفلبين 
ــة         ــك األقليـ ــضايا تلـ ــاع وقـ ــة أوضـ ــة ومعرفـ ــن دراسـ ــا مـ ــد لنـ ــة: البـ ــسياسية، الدينيـ ، والـ

وذلك من أجل الوصول إلى نقاط الـضعف، ومـواطن    ،  واالجتماعية، واالقتصادية ،  والتعليمية

 .اء، ومن ثم يسهل التشخيص، وتقرير الدواءالدو

 :األوضاع الدينية : أوالً 
وقد بـرز  ، تعيش األقليات اإلسالمية في الفلبين داخل دائرة الصراع بين الحق والباطل     

هـــذا الـــصراع فـــي صـــور شـــتى، وأشـــكال متعـــددة بهـــدف القـــضاء علـــى تلـــك األقليـــة و            

يقـاع بهـم فـي حبائـل التيـارات          وإبعـادهم عنـه ليـسهل اإل      ،  تشكيكهم فـي أصـول ديـنهم      

، وقد سلك أعداء اإلسالم في سبيل ذلك كل طريق، واستخدموا كل وسـيلة      ،  المنحرفة

وقد سـاعدهم علـى ذلـك نقـص إمكانـات الـدعوة اإلسـالمية هنـاك، وسـوف أحـاول إبـراز                       

 :تلك الوسائل، والظروف التي ساعدتهم على انتهاجها على النحو التالي 

 :النشاط التنصيري 
"  تواجه األقليات اإلسالمية في الفلبـين نـشاطاً تنـصيريا مكثفـا، وهـو مـا يعـرف باسـم                 

وهــو يهــدف إلــى صــرف المــسلمين عــن ديــنهم، وتحريــف عقيــدتهم الــسمحاء،     " التبــشير

 .وزلزلتها في نفوسهم، ومحاولة نشر المسيحية المحرفة بينهم

والحد من انتشاره، وتعد    وتعمل اإلرساليات التنصيرية على الوقوف في وجه اإلسالم         

ــى      ، ذلــك مــن أهــدافها األساســية    ، وهــي مــن أوســع المؤســسات فــي العــالم، وأكثرهــا غن

                                     
 .٤٥المسلمون في الفلبين ،مرجع سابق ،ص : قادر أحمد    محمد عبد ال)١(
أسيا الموسـمية وعـالم المحـيط الهـادي ، مؤسـسة الثقافـة الجامعيـة باإلسـكندرية            :    حسن أبو العينين     )٢(

 ٣٠٨ - ٣٠٧م ،ص  ص ١٩٧٤
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ويـدعمها اتحـاد الكنـائس العـالمي الـذي تمولـه معظـم           ،  وأكبرها طاقة وأضخمها إمكانات   

الــدول فــي أوروبــا، وأمريكــا، والتــي بيــدها الثــروة، ولهــا النفــوذ، والــسيطرة فــي أكثــر جهــات   

 .)١(العالم

ويقــوم التنــصير بنــشاطه علــى عــدة مــستويات مختلفــة، وأســاليب متطــورة فهنــاك       

وآخر على مستوى الجماعات، وهناك تنصير غير مباشـر عـن   ... تنصير على مستوى األفراد 

وهنـاك  ، طريق الكتاب، والصحافة، وأساليب التشكيك، والدس المنسوب زورا إلى العلم        

سية، واالقتــصادية، واالجتماعيــة التــي تمــر بهــا    نــوع آخــر  خطيــر يــستغل الظــروف الــسيا   

 .الدولة فيقوم بدوره من وراء الكواليس في شكل اتفاقيات سياسية، أو اقتصادية

وقد غزت أوروبا العالم اإلسالمي عن طريق التنصير، تحت اسم العلم والتقـدم تـارة،               

ت التنــصيرية واإلنــسانية تــارة أخــرى، ففتحــت أبوابــه علــى مــصراعيها، وانتــشرت الجمعيــا  

، خلف ستار الجمعيات اإلنسانية، والخيرية، والتعليمية، ومعظمها جمعيات إنجليزية        ،  فيه

ــا،        ــن طريقهـ ــدول عـ ــذه الـ ــوذ هـ ــل نفـ ــة، وتغلغـ ــة، ونرويجيـ ــة، وهولنديـ ــسية، وأمريكيـ وفرنـ

وأصبحت الجمعيات مع الـزمن هـي الموجهـة للحركـات القوميـة، والـسيطرة علـى توجيـه                   

 .)٢(ن المثقفين من المسلمي

ــراً لمــــساندتهم   ، إن المــــسيحيين وليــــست المــــسيحية  ــا  كبيــ يرتكبــــون اليــــوم إثمــ

ــا ننــسى أنهــا        الــصهيونية المعتديــة، وقــد يقــال إن كــل أوروبــا وأمريكــا دول علمانيــة، لكنن

ولــذا كــان .. .علمانيــة المظهــر، أمــا المخبــر قــال يــزال يكمــن فيــه عفــن الــصليبية المتحفــزة    

امتــداد للحــروب الــصليبية فــي وقاحــة وتــبجح وســفور فلــيس     االســتعمار الغربــي الــصليبي  

خافياً عن أذهان العالم الـدور الـذي لعبـه االسـتعمار الـصليبي فـي ديـار اإلسـالم، فقـد أرسـى                    

                                     
هـ ١٤٠٨، بيروت التاريخ المعاصر ، األقليات اإلسالمية ، الطبعة األولى ، المكتب اإلسالمية            :   محمود شاكر     )١(

 .٣٧٢م ،ص ١٩٨٨/ 
 .٢٤٣-٢٣٦مرجع سابق ، ص ص : المسلمون في الفلبين :    محمد عبد القادر أحمد )٢(



 

 
 في النصف  الثاني من القرن العشرين أحوال األقليات المسلمة في الفلبين٢٩٠

 هيا عبد المحسن محمد البابطين. د

أمـا الـدور الـذي لعبـه االسـتعمار، وال يـزال يلعبـه        ، قواعد المحنة لتظل باقية إلى أن يشاء اهللا   

 .)١(ديثةفهو التبشير بكل وسائله وإمكاناته الح

فقد قامت بعض المؤسسات التنصيرية بعمل برامج لعزل المجتمعات المـسلمة فـي        

وإبعادهـا وفـصلها عـن المجتمـع اإلسـالمي خارجيـا، والـضغط عليهـا         ،  الدول غير اإلسالمية  

داخليا وإبعادها عن أي موقع من مواقع التـأثير فـي الحيـاة الـسياسية واالقتـصادية، ويتـضح                   

 .)٢(الفلبين وتايالند، وغيرها من دول األقلياتذلك ويشكل واضح في 

 ومــن أخطــر تلــك األســاليب داخــل هــذه المجتمعــات واألقليــات اإلســالمية هــي تلــك      

الجهود التي تسعى فيهـا بعـض الحمـالت التنـصيرية إلـى تحلـل المجتمـع وإشـاعة الفـساد                     

اإلطـار تقـام    واإلباحية بين أفراده بهدف إبعـادهم عـن حظيـرة الـدين اإلسـالمي، وفـي هـذا                   

الكثير من الجهود لنـشر مظـاهر الحيـاة الغربيـة الماجنـة فـي مجتمعـات بـسيطة وفطريـة           

وطبيعيـــة، فتغـــرب هـــذه المجتمعـــات ويركـــز فيهـــا علـــى المالهـــي والنـــوادي االجتماعيـــة،    

 .)٣(والعمل على محاربة فكرة الدين اإلسالمي، والتدين

ــه بوســائله القدي     ــين يمــارس عمل ــة؛ لكــسب النــاس     والتنــصير فــي الفلب مــة فــي محاول

ــائف          ــنحهم الوظـ ــات، ومـ ــدارس، والجامعـ ــتح المـ ــالل فـ ــن خـ ــصرانية مـ ــي النـ ــالهم فـ وإدخـ

المناســـبة، وتقـــديم الخـــدمات الطبيـــة، واألغذيـــة، وفـــتح دور األيتـــام، ومـــدها بالمـــساعدات 

ــا          ــة، أم ــى نفــوس البــسطاء واتجاهــاتهم الروحي ــسيطرة عل ــه عالقــة بال ــة، وكــل مال المادي

ي أغلب دول قارة آسيا فال يملكون مـن اإلمكانـات مـا يمكـنهم مـن الوقـوف               المسلمون ف 

ــدعمهم ويقــف إلــى            فــي وجــه هــذا النــشاط المكثــف لتلــك اإلرســاليات، نظــرا لقلــة مــن ي

جــانبهم فــي مواجهــة هــذه الحمــالت المــسعورة، وكــل مــا يملكــه المــسلمون هنــاك هــو     

                                     
 .١٨-١٦محنة األقليات المسلمة في العالم ، مرجع سابق ،ص ص :   محمد عبداهللا السمان )١(
هـــ ١٣٩٩ار االعتــصام ، القــاهرة ، المــسلمون فــي معركــة البقــاء ،الطبعــة األولــى ، د  :   عبــد الحلــيم عــويس  )٢(

 ١٢٠م، ص ١٩٧٩/
ــدة الــشرق األوســط   )٣( ــا فــي العــالم   :   جري ــده يمــاني ، العــدد      .. أقلياتن  ٤٤٩٨/٧وإســالما ه بقلــم محمــد عب

 .٢٠هـ ، ص ١٤١٠رمضان 
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جعل اإلسالم أسهل انتشارا مـن  االعتصام بدينهم الذي يتفق مع الفطرة اإلنسانية مما ي   

النــصرانية، األمــر الــذي يجعــل تلــك اإلرســاليات تحقــد علــى اإلســالم والمــسلمين، وتكيــد       

 .)١(لهم

فمثال توضح التقارير حول المسيحية، وانتشارها في الفلبـين أن النـصرانية تـسعى إلـى                

 المـسيحية  )٢(تحول الشعب الفلبيني إلـى النـصرانية، ومـن المعـروف أن اإلسـالم قـد سـبق           

إلى جزر الفلبين بعدة قرون وعلى الـرغم مـن ذلـك فـإن المـسلمين يواجهـون                  ) النصرانية  (

تحديا صليبيا كاثوليكيا، وذلك بشن هجمات اإلبادة  الجماعية على المسلمين، كما جـاء               

في عريضة منظمة تحرير شعب المورو المرفوعة إلى لجنة حقـوق اإلنـسان اتهمـت فيهـا                 

، وشــردت نــصف مليــون  )٣(بقتــل وجــرح مــا ال يقــل عــن مائــة ألــف مــسلم   حكومــة الفلبــين 

ــار مــن أرض المــسلمين وحرقــت البيــوت، والمــساجد، والمــدارس       واغتــصبت مليــون هكت

ــين عــام         ــى حكومــة الفلب ــذي قدمــه المــسلمون إل / هـــ ١٣٧٥وجــاء فــي الكتــاب األبــيض ال

سلمين في جنوب الفلبين    إن عدد المذابح والحوادث الدامية التي ارتكبت ضد الم        " م  ١٩٥٦

 .)٤( حادثة في ثالث سنوات٤١٧بلغ 

إضافة إلى ذلك فإن الحكومة الفلبينية قامت بإنشاء مستوطنات نصرانية في مناطق            

، كما قام النصارى بإنشاء كاثوليكية محظـورة قانونيـا  ، المسلمين، وتهجير النصارى إليها  

" ال األمــن والــشرطة مثــل   ولكنهــا تلقــى التعــاطف مــن قبــل الــسلطات الحكوميــة ورجــ       

اإلرهابيــة وقــد وجــدت هــذه المنظمــة تأييــداً مــن إســرائيل   " أي الفئــران " منظمــة ابالجــاس  

                                     
 .٤٧مرجع سابق ، ص :   قيصر أديب مخول )١(
ــا ، أبحــاث المــ    :   أبــوبكر كــيم  )٢( ؤتمر اإلســالمي العــالمي الــسادس للنــدوة   تقريــر عــن المــسلمين فــي كوري

 .٥٤٣-٥٤٢م ،ص ١٩٨٩/هـ ١٤٠٦العالمية للشباب اإلسالمي ، المجلد الثاني ، الرياض ، 
مقالــة للعــالم الــشيخ نــور أحمــد، العــدد التاســع ، الــسنة الثالثــة  " المــسلمون فــي الفلبــين :    مجلــة الفــاروق )٣(

 .٤٥م ، ص ١٩٧٨/ هـ ١٤٠٧ة ، كراتشي باكستان مجلة فصلية تصدر عن رئاسة الجامعة الفاروقي
جامعــة الملــك عبــدالعزيز بجــدة ســابقاً ، المجلــد الثــاني، العــدد :   نــشرة معهــد شــؤون األقليــات المــسلمة )٤(

 .٥-٤ص ، هـ١٣٩٨األول ، محرم 



 

 
 في النصف  الثاني من القرن العشرين أحوال األقليات المسلمة في الفلبين٢٩٢

 هيا عبد المحسن محمد البابطين. د

فزودتها بالخبراء، واألسلحة، ووسـائل اإلرهـاب، وتـدرب أفرادهـا علـى العمليـات اإلرهابيـة،                 

م تقتــل المــسلمين، وتحــرق   ١٩٧١هـــ م ١٣٩١وأخــذت هــذه  المنظمــة الخطيــرة منــذ عــام      

 .)١(بيوتهم، ومساجدهم، ومدارسهم، وتهدد زعماءهم؛ ليقبلوا تنصير المسلمين

كمـــا أن الحكومـــة الفلبينيـــة تفتخـــر بـــأن الفلبـــين هـــي الدولـــة الوحيـــدة ذات األغلبيـــة   

م كـدليل علـى اهتمـام    ١٩٨١/ هــ  ١٤٠١الفلبـين  " الفاتيكـان "النصرانية في آسـيا، وقـد زار بابـا     

يـدها البابـا منطلقـا للكاثوليكيـة فـي قـارة آسـيا، فـالفلبين تعـد                  الصليبين بهذه الدولة التـي ير     

والمركز الثاني بعد الفاتيكان فـي العـالم   ، المركز األول لدعوة الصليبية في الشرق األقصى   

المـسيحي وذلـك بفـضل األمــوال الطائلـة التـي يحـصلون عليهــا مـن الفاتيكـان والمنظمــات         

المي للكنــائس، واتحــاد كنــائس الفلبــين  والمجلــس العــ " نــوتردام" المــسيحية كمنظمــة  

 .)٢(والدول األوروبية

والحقيقـــة أنـــه لـــم يعـــد مجهـــوالً أن الكاثوليكيـــة فـــي الفلبـــين ممثلـــة فـــي الحكومـــة    

وصــارت الكاثوليكيــة . .الفلبينيــة تــشن حــرب إبــادة شرســة ال هــوادة فيهــا ضــد المــسلمين 

وأصــوات المجــازر ، حــديثتؤازرهــا الــدول المــسيحية فــي العــصر ال  ، اليــوم حاكمــا مــستبدا 

 .)٣(البشرية لمسلمي الفلبين يطرب لسماعها الفاتيكان، ومجلس الكنائس العالمي

ــين تتعــرض لــضغوط اســتعمارية قاســية ملخــصها أن        إن األقليــة اإلســالمية فــي الفلب

فإما أن يتكثلـك المـسلمون وإمـا        ،  الحكومة في الفلبين قررت التخلص من اإلسالم نهائيا       

 .أن يبادوا

ففي ،  ما أن اإلرساليات التبشيرية تجري على قدم وساق في جميع الجزر الفلبينية            ك

وبإعـداد  ،  فإنها تقوم بطبعها بجميع لغـات المالويـة       ،  مجال النشرات، والكتب، واألشرطة   

                                     
هــ ،  ١٤٠٥  ، ٣٠المورو وثمانية ماليين مسلم يواجهون المحن في جزر الفلبين ، العدد   :   جريدة المسلمون     )١(

 .٢٢ص 
 .١١هـ ،  السنة الرابعة والعشرون ، ص ١٤٠٩ رجب ، ١١١١العدد :   أخبار العالم اإلسالمي )٢(
 .١١  المرجع السابق ، ص)٣(
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ضــخمة مــن النــسخ وتوزيعهــا بالمجــان علــى  األهــالي  وبهــذه الطريقــة اســتطاعت  إيــصال      

ن أن تخـدع الـسذج مـن أبنـاء المنـاطق الفلبينيـة الـذين ال            كتبها إلى المسلمين، وتمكنت م    

 .يعرفون كثيراً عن دينهم

فمن المعروف أن أية محنـة تعيـشها أيـة أقليـة مـسلمة لـيس                ،  أما الصهيونية العالمية  

يداً فيها وهـي ال     ) اإلسرائيلية( بل في العالم بأسره البد وأن  للصهيونية         ،  في الفلبين وحدها  

بـل إنهـا تعمـل بنـشاط        ،  فـوق أرض مغتـصبة    ،  تها التي ولدت من سـفاح     تعمل في حدود دول   

 .)١(دائب وتنسيق مستمر مع الصليبية، والشيوعية، والبوذية، والهندوكية

فالنـــشاطات الـــصهيونية ليـــست خافيـــة علـــى أحـــد، فهـــي تـــسعى إلثـــارة الفـــتن بـــين    

اإلسـالمية  المسلمين مـن خـالل مـا تقدمـه مـن إغـراءات ماديـة وتـصور لهـم بعـض القـضايا               

فلسطين، والقدس على أنها تخص العرب وحدهم في صراعهم مع اليهـود، بهـدف              : مثل

وقــد ، وإبعــادهم عــن القــضايا الغربيــة، التغلغــل بــين صــفوف المــسلمين،وتمزيق وحــدتهم 

فعل اليهود ذلك مع المسلمين في الفلبين؛ حيث تعاونت العناصر الصليبية المغتـصبة مـع               

 حيــث قــام زعمــاء  )٢(االســتعمارية الــصليبية ضــد مــسلمى الفلبــين  الخبــراء اليهــود والقــوى  

فقد قامت غولدا مـائير أيـام أن كانـت وزيـرة خارجيـة إسـرائيل                ،  الصهاينة بزيارات للفلبين  

بزيــارة الفلبــين وتعهــدت فــي تلــك الزيــارة بــأن تقــدم إســرائيل للفلبــين معونــات ماديــة،            

 شـروط هـذه المعونـات تـنص علـى      وكانـت ، ومعنوية وخبراء في مجال الشرطة والجـيش  

واسـتخدامهم كـل األســاليب مـن أجـل تحقيـق هــذا      ، إجبـار المـسلمين علـى تــرك ديـنهم    

 .)٣(األمل الغالي لدى أعداء اإلسالم

                                     
، ص ) بـدون تـاريخ   ( محنة األقليـات المـسلمة فـي العـالم ، القـاهرة دار األعتـصام              :    محمد عبداهللا السمان       )١(

 .١٤٨-١٤٧ص 
 ٢٣١-٢٢٩لسابق ، ص ص   المرجع ا)٢(
 مــارس ٢/ هـــ ١٤٠٥ جمــاد الثــاني  ٢٠الــسنة الخامــسة عــشرة ،  ) ٧٠٨(العــدد :   مجلــة المجتمــع الكويتيــة  )٣(

 .٣٩-٣٨م ، ص ص١٩٨٥
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إن الــصهيونية العالميــة هــي األفعــى الــسامة، ذنبهــا فــي إســرائيل، والــرأس يلــف لتــدمير  

مير العـالم، والتربـع علـى أنقاضـه تحـت تـاج       العالم وال يعود الرأس لاللتقاء بالذنب إال بعـد تـد    

 .)١(ملك يهودي يحكم العالم من القدس

 :ضعف التوجه اإلسالمي نتيجة الضغوط، وسوء المعاملة 
ــدة       ــعاف العقيـ ــدفها إضـ ــة، ومـــستمرة هـ ــات المـــسلمة لـــضغوط عنيفـ تتعـــرض األقليـ

إلسـالم مـع أنهـم    اإلسالمية، وبالتالي تركها مما أدى إلى ابتعاد العديد من المـسلمين عـن ا         

 .يحافظون على بعض تعاليم اإلسالم في بعض المناطق التي يوجد بها مسلمون

نجد أن بعض المسلمين ال يعرفون أبجديات اإلسالم، بـل          ،  ففي بعض مناطق الفلبين   

ــر     ، إن بعــضهم يخلــط بــين اإلســالم، والمــسيحية    ــبعض اآلخــر قــد غي فــي حــين نجــد أن ال

ا مـن أجـل الوصـول إلـى وظيفـة، أو منـصب، وقـد انتـشرت                  عقيدته تحت  تأثير الضغط أحيان     

تلــك الظــاهرة بــين النــشئ الجديــد وذلــك بــسبب ضــعف اإليمــان، والجهــل بــبعض تعــاليم     

 .)٢(اإلسالم

إضافة للضغوط التي تحول بينها وبين ممارسة شعائرها الدينية إذا ال يوجـد ركـن مـن     

فالصالة في المساجد تحتاج إلـى     أركان اإلسالم الخمسة يؤدي بانتظام في هذه المناطق،         

 .تصريح من المسؤولين في الدولة

ــين   ــي الفلبــ ــة فــ ــة الكاثوليكيــ ــام   ، فالحكومــ ــة أحكــ ــسلمين بممارســ ال تــــسمح للمــ

شريعتهم وتأدية شـعائرهم الدينيـة، وقـد رصـدت الحكومـة سـرا جـائزة لكـل مـن يقطـع                      

ماليـة مـا بـين مائـة     عنق طفل مسلم، أو ثدي أم مـسلمة، أو أذن شـهيد، وتتـراوح الجـوائز ال                

 ". بيسو ٢٢حوالي = بالنسبة للدوالر " الفلبينية " قيمة البيسو  )٣() بيسو( إلى ألف 

                                     
 .٣٦   المرجع السابق م ص )١(
 .٥٦   عبد الحليم عويس ، مرجع سابق ، ص )٢(
م  اليـــوم ، الطبعـــة األولـــى ، مكتبـــة المنـــار، مكـــة  األقليـــات اإلســـالمية فـــي العـــال:   علـــي المنتـــصر الكنـــاني )٣(

 .٤٩-٤٨م ، ص ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨المكرمة  السعودية ، 
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فقـد صـدر   ، ومن األمور التي يتعرض لها المـسلمون هنـاك مـا يتعلـق بحيـاتهم العائليـة          

م يسمح ألول مرة للمرأة المسلمة بالزواج من غير المسلم، ولعـل            ١٩٦٨/ هـ  ١٣٨٨قانون  

ــاخ الثقافــات التبــشيرية       ذلــك  ــاتج عــن ســقوط بعــض المــسلمين فــي من  حيــث  يقــوم   )١(ن

 .)٢(الجنود في الفلبين بالزواج من المسلمات بالقوة لتكوين جيل نصراني 

فقـد قامـت الحكومـة الفلبينيـة بحـرق العديـد مـن المـساجد         ، أما  عن تدمير المـساجد   

ألوقـاف اإلسـالمية حيـث عمـدت       كمـا قامـت بمـصادرة ا     )٣(خاصة أثناء حكومة ماركوس     

السلطات إلى تدمير جميع المؤسسات اإلسـالمية التـي يمكـن أن تـساهم فـي المحافظـة                  

 .)٤(على الشخصية اإلسالمية وثقافتها الخاصة بها

 :الفرق الضالة 
خاصـة القاديانيـة والبهائيـة      ،   تعاني معظم األقليات في آسـيا مـن نـشاط الفـرق الـضالة             

وتلقى منه كـل دعـم وتأييـد علـى كـل            ،  ت في أحضان االستعمار   وهي فرق نشأت وترعرع   

بهـــدف إفــــساد عقيــــدة المـــسلمين وإضــــعاف  الكيــــان   ، المـــستويات الماديــــة والمعنويــــة 

ومن ثم يـستطيع االسـتعمار اسـتنزاف ثـروات         ،  اإلسالمي وأشغال المسلمين بخالفاتهم   

ال عـن المـسيحية التـي    هـذا فـض   . وتبرز هذه المشكلة في  بعض المناطق الفلبينيـة        ،  بالدهم

 .)٥(تباشر نشاطها المكثف ضد اإلسالم عن طريق مؤسسات التنصير

                                     
مشكالت العالم اإلسالمي المعاصر في جنوب    " الدولة اإلسالمية في فطاني وجزر الفلبين       :   رؤوف شلبي     )١(

 ٢٢٥م ، ص ١٩٨٢/ هـ  ١٤٠٢ الطبعة األولى ، دار القلم ، الكويت ، ، شرق اسيا
م، الــسنة الثامنــة ١٩٨٨/هـــ١٤٠٨ ، صــفر ٨٣٧مجلــة المجتمــع ، العــدد ) مــن للمــسلمين فــي فطــاني (  مقــال )٢(

 .٣١عشر ص
العــدد الرابــع  جمــادى الثانيــة  " ريــاح الثــورة اإلســالمية تعطــر جنــوب الفلبــين   :"     مجلــة  حــضارة اإلســالم  )٣(

 .١٠٦ -١٠٤م ص ص ١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩
الجـزء  )  ٢٣(األقليات المسلمة في آسيا ،  واستراليا ، سلسلة دعـوة الحـق العـدد    : بكر    سيد عبد الحميد    )٤(

 .١٩٧-١٩٦م ، ص ١٩٩٠/ هـ ١٤١٠األول ، السنة الثانية 
الموســوعة الميــسرة فــي األديــان والمــذاهب المعاصــرة ،      :    منظمــة النــدوة العالميــة للــشباب اإلســالمي     )٥(

 ١٠٩-١٠٧م ، الرياض، ص ص ١٩٨١/ هـ ١٤٠٩الطبعة الثانية ،  مطبعة السفير 
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 :تحديد النسل
فقـد حاولـت   ، تعاني األقلية المسلمة في بعض مناطق شرق آسيا من هذه  المـشكلة      

ممـا  ١٩٨٩/ هــ  ١٤٠٩الحكومة الفلبينية فرض قانون لتحديد اإلنجاب،  وكان ذلك في  عام       

مـسلمين وقيـامهم بمظـاهرات جماعيـة إلـى درجـة  أن الـسلطات خـشيت                  أدى إلى ثورة ال   

 .)١(معها أن تكون بصدد مواجهة نزعة استقاللية

 :نقص الدعاة المؤهلين 
ــي جعلــت          ــين والت ــة المــسلمة فــي الفلب ــي تواجــه األقلي    ومــن المــشكالت الملحــة الت

هــم يجهلــون المــسلمين فــي تلــك المنطقــة يعيــشون فــي معــزل عــن الحيــاة اإلســالمية أن  

وبـــذلك  أصـــبحوا فريـــسة ســـهلة للنـــشاط التنـــصيري   ، معظـــم مبـــادئ اإلســـالم وتعاليمـــه 

ــرز تلــك المــشكالت          ــدعايات المــسمومة فمــن أب ــضالة وال ــارات المنحرفــة والفــرق ال والتي

ومتفــرغين للعمــل اإلســالمي ، عــدم أو قلــة وجــود دعــاة مــؤهلين ومــدربين علميــا : وأهمهــا 

 .)٢(م بين الناس، وإفهام المسلمين أمور دينهمالمخطط والمدروس لنشر اإلسال

   وقــد أدى هــذا الــنقص إلــى ضــياع الكثيــر مــن المــسلمين فــي الفلبــين بــسبب اخــتالط     

حتى ،  والجهل بتعاليم اإلسالم  ،  التعاليم والقيم اإلسالمية مع المعتقدات والتقاليد الوثنية      

ــرواد المــســـاجد  أن بعــض أئمــة المــساجد يعجــزون عــن تفــسير معــاني القــرآن الكــر      يم ل

ممـا  ،  والمدارس، أن المسلــمين في الفلبين ال يجدون من يفهم تعاليم اإلسـالم الـصحيحة             

 .)٣(جعل الكثير منهم يضيع إســـالمه 

                                     
 ، مرجــع ٥٤٨أبحــاث المــؤتمر اإلســالمي العــالمي الــسادس للنــدوة العالميــة للــشباب ص   :    أبــو بكــر كــيم )١(

 .سابق
 الـسنة الثالثـة   ٨٣٧العـدد  ) من  للمسلمين في الفلبـين  ( لجنة العالم اإلسالمي   :    مجلة المجتمع الكويتية       )٢(

 ٢١م ، ص ١٩٨٧أكتوبر / هـ١٤٠٨ صفر ١٣عشر ، 
 .٤٨األقليات اإلسالمية في العالم ، مرجع سابق ، ص :   على المنتصر الكناني)٣(
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 :األوضاع السياسية : ثانياً 
تعاني األقلية المسلمة في الفلبين من مشكالت سياسـية متعـددة تكـاد تكـون هـذه                 

 .األقليات المسلمة في العالمالمشكالت مشتركة بين 

ففــي أســوأ األحــوال يأخــذ االضــطهاد الــسياسي شــكل االنتمــاء إلــى اإلســالم جريمــة   

خاصـة  (حيث نجد أن ا ألقلية المسلمة في بعض المناطق الفلبينيـة            ،  يعاقب عليها  القانون   

 نـسبة   ال تستطيع  المطالبة بإستقالل أو الحكم الذاتي، على الرغم من أن           ) الجنوبية منها   

 الن المطالبـــة %٨٠  أو %٧٠بعـــض األقليـــات المـــسلمة فـــي تلـــك المنـــاطق قـــد تـــصل إلـــى 

بالحكم الذاتي الذي تقرة القوانين الدولية وهيئة األمم المتحدة يجر عليهم حربا ضروسـاً               

  بـل أن مطـالبتهم لحـريتهم يعرضـهم           )١(ال هوادة فيهـا مـن أجـل محـو هـويتهم اإلسـالمية             

م منحــت ١٩٧٦/ هـــ ١٣٩٧عــام " إتفاقيــة طــرابلس " الســيما وأن . تــللحمــالت اإلبــادة والق 

المــسلمين فــي الفلبــين حكمــا ذاتيــا فــي ثــالث عــشرة واليــة فــي الجنــوب، لكــن الحكومــة    

مما اضطر المسلمون إلى حمل السالح من جديد للحـصول          ،  الفلبينية نقضت هذه االتفاقية   

 .)٢(على حقوقهم المهضومة 

تمثـــل فـــي جهـــاد ، ن بمراحـــل عديـــدة مـــن الجهـــاد اإلســـالمي     وقـــد مـــر تـــاريخ الفلبـــي 

وبعــد اســتقالل ، ثــم جهــادهم ضــد االحــتالل األمريكــي، المــسلمين ضــد االحــتالل األســباني

م  سلمت زمام األمـور لحكومـة نـصرانية علـى رأسـها رئـيس         ١٩٤٦/ هـ  ١٣٦٦الفلبين عام   

 المـسلمين فكتـب علـى       فاهتم القساوسة بإثارة الحكومة الفلبينيـة علـى       ،  من الكاثوليك 

وصـدر قـرار ضـم جنـوب الفلبـين اإلسـالمي إلـى هـذه           ،  المسلمين بالفلبين الجهاد مرة أخرى    

 .)٣(الحكومة من جانب أمريكا

                                     
 .٢٢٩-٢٢٥ص ص : مرجع سابق : األقليات اإلسالمية : التاريخ المعاصر :    محمود شاكر )١(
 ٨/ ١٠٥٤العـدد  : يـسواري  حـوار مـع زعـيم جبهـة مـورو الوطنيـة نورم      : "    جريدة أخبـار العـالم اإلسـالمية     )٢(

 .٣م ، ص ١٩٨٧ ديسمبر ٢٨/ هـ١٤٠٨جمادي  األول 
البلــدان اإلســالمية ، واألقليــات المــسلمة فــي العــالم  المعاصــر ، جامعــة     :    محمــد الــسيد  غــالب وآخــرون   )٣(

 ٦٩-٦١هـ ، ص ص ١٣٩٩الرياض : األمام محمد بن سعود
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 من مجمـوع مـساحة منـدناو فتـضاءلت  هـذه             %٩٢وكان المسلمون يسيطرون على     

 أراضـيهم     وتعمـل الحكومـة الفلبينيـة اآلن علـى تجريـد المـسلمين مـن                %٣٥الملكية إلـى    

كليــة وتــوطين المــزارعين النــصارى وزيــادة عــدد الالجئتــين والمــشردين بــدعم مــن الــدول     

 .)١(األوروبية 

ثـم اشـتدت الهجمـة الــصليبية  عنفـا،  وعمـل الكاثوليـك بمــساعدة البابـا علـى تنــصير         

المــسلمين وتهجيــرهم، وزحــف نــصارى الــشمال نحــو أراضــي المــسلمين فــي جــزر منــدناو    

 .)٢(بغية طردهم واحتالل أراضيهموالوزان وصولو 

، ونتيجــة لتلــك الــسياسة المتعــصبة ولتعــرض المــسلمين للقهــر، واالعتداء،والتنــصير    

أسس المسلمون الجمعيات اإلسالمية التي تعمل على تدريس العلوم ا إلسالمية، واللغة            

جمعيـــة المـــسلمين : العربيـــة، وإصـــدار المجـــالت اإلســـالمية، ومـــن أبـــرز هـــذه الجمعيـــات   

هـ، وجمعية إقامة اإلسالم فـي مدينـة مـاداوي    ١٩٣٢هـ م ١٣٥١لفلبينية في مدينة مانيال سنة     ا

ــام  ـــ ١٣٥٥عـ ــالم ١٩٣٥/ هـ ــصار اإلسـ ــة أنـ ــالم،   ، م وجمعيـ ــؤتمر اإلسـ ــالم ومـ ــة  اإلسـ وهدايـ

 .)٣(والمؤتمر اإلسالمية وجمعية مسلمي صولو، والتربية اإلسالمية، والنهضة اإلسالمية

ـــ ١٣٩٢وفـــي عـــام  م أخـــذت حكومـــة مـــاركوس تـــستخدم طريـــق تهجيـــر   ١٩٧٢/ هـ

وتقيم الحكم النصراني في محافظات     ،  المسلمين بالقوة وإحالل النصارى بدل المسلمين     

برئاســة " جبهــة تحريــر بنجاســا مــورو الوطنيــة     " المــسلمين فخرجــت إلــى حيــز الوجــود     

قي الجـزر  نورميسواري األستاذ الجامعي  للعمـل علـى إقامـة دول إسـالمية مـستقلة عـن بـا           

فأعلنت حكومـة الفلبـين األحكـام العرفيـة فـي الجنـوب، وارتكـب          ،  الفلبينية الكاثوليكية 

 .وانتهاك اإلعراض والحرمات، النصارى أفظع الجرائم من قتل جماعي وإحراق اإلحياء

                                     
 جـدة سـابقا ، المجلـد الثـاني ، العـدد      – الملك عبـد العزيـز    جامعة:    نشرة معهد شؤون األقليات المسلمة         )١(

 .٨ ص ، هـ١٣٩٨الرابع ، ربيع الثاني 
المورو وثمانية ماليـين مـسلم يواجهـون المحـن فـي جـزر الفلبـين ، العـدد الثالثـين ،                      : "   جريدة المسلمون     )٢(

 .٢٢ص / هـ ١٤٠٥
 . ٦٠٨ مرجع سابق ، ص ، ألقليات المسلمةالبلدان اإلسالمية ، وا:    محمد السيد غالب وآخرون )٣(



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٩٩

 هـ١٤٣٧ن رجب واألربع العدد

ــة اإلســالمية األول عــام        وعرضــت القــضية الفلبينيــة علــى مــؤتمر وزراء خارجيــة الدول

 وانتدب المؤتمر لجنة وزارية رباعية من وزراء خارجية كـل مـن         م في جدة،  ١٩٧٢/هـ١٣٩٢

المملكــة العربيــة الــسعودية، وليبيــا والــصومال، والــسنغال لتقــصي الحقــائق، وبعــد عــدة          

مــساعي، جلــست جبهــة مــرور علــى مائــدة المفاوضــات مــع كــارميلوبربير وزيــر الــدفاع فــي 

ــ       ــرب ســـ ــرابلس الغـــ ــي طـــ ــاركوس فـــ ــل مـــ ــث مثـــ ــة حيـــ ــة الفلبينيـــ ـــ ١٣٩٦نة الحكومـــ هـــ

واليــة حيــث ١٣مِ،وأعلــن وقــف إطــالق النــار، وإعطــاء المــسلمين الحكــم الــذاتي فــي ١٩٧٦/

يكون لهم حكومة ومجلس نيابي ومدارس ومحاكم شرعية ويجري استفتاء عـام ومـا              

 )١("بإتفاقية  طرابلس"إلى ذلك من بنود االتفاق والذي عـرف

هدفت كـسب الوقــت مــن   ولـم يكــن االتفــاق فـي واقعــة ســوى منـاورة سياســية اســت   

فقــد عملــت حكومــة  . .أجــل القــضاء علــى حركــة الجهــاد اإلســالمية فــي جنــوب الفلبــين     

فظهــر االنــشقاق بــين ، مــاركوس علــى تفريــق كلمــة زعمــاء جبهــة تحريــر مــورو الوطنيــة  

" زعمائهــا حيــث أعلــن ســالمات هاشــم اســتقالله مــن الجبهــة مــع بعــض مؤديــه فتكونــت  

 ".رئاسة سالمات هاشم جبهة تحرير مورو اإلسالمية ب

 ووصلت كورازون أكينو المعارضـة      ،   وعندما سقط ماركوس وغادر البالد إلى أمريكا      

، لم يتغير وضـع المـسلمين رغـم الوعـود التـي بـذلتها لهـم               ،  لسياسة ماركوس إلى الحكم   

بإيجاد الصدع بين جبهة    ،  بل استمرت في أسلوب ماركوس المراوغ، وسياسة فرق تسد        

ــر مــورو اإل  ــة بزعامــة        تحري ــر مــورو الوطني ســالمية بزعامــة ســالمات هاشــم وجبهــة تحري

 )٢ (.نورمسيواري

                                     
: جامعـة الملــك عبــدالعزيز بجــدة سـابقا ، المجلــد الثــاني ، العــدد الثالــث   :   نـشرة معهــد االقليــات المــسلمة  )١(

 .٩ هـ ،ص ١٣٩٨ربيع األول 
سمبر  ديـ ٢١/ هــ  ١٤٠٦ ربيـع الثـاني   ٩ ، ٤٦تحقيـق  عـن المـسلمون فـي الفلـين ، العـدد            :    جريدة المسلمون      )٢(

 .٤م ، ص ١٩٨٥



 

 
 في النصف  الثاني من القرن العشرين أحوال األقليات المسلمة في الفلبين٣٠٠

 هيا عبد المحسن محمد البابطين. د

ــا فـــي ا لفلبـــين     ــا أن يتكثلـــك ، كـــل ذلـــك مـــن أجـــل الـــتخلص مـــن اإلســـالم نهائيـ فإمـ

 .المسلمون وإما أن يبادوا

م أصدر وزير األوقـاف الكويتيـة بيانـا يؤكـد فيـه             ١٩٨٠/ هـ  ١٤٠٠ففي شهر مارس عام     

لفلبينية مع المنظمات المناوئة لإلسالم والتي تقوم بنشاط تبشيري في          تواطؤ السلطات ا  

 )١(مناطق  المسلمين 

، وهذا يـستهدف استئـصال اإلسـالم مـن الفلبـين، ويمتـد منهـا إلـى إندونيـسيا، وماليزيـا                  

 .وتايالند، وسنغافورة

 ويكفي أن نعرف أن المبـشرين فـي إندونيـسيا يمتلكـون أسـطوال بحريـاً وجويـاً وبريـاً                   

 .)٢(وهم يرغبون أن يحولوا كل إندونيسيا والفلبين إلى المسيحية

فـالقوى المعاديـة   ،   وقد تم هذا التخطيط والتنفيذ من قبل المنظمة العالمية للكنـائس          

تخطط منذ أمد بعيدة لتوسع من نطاق محاوالتها المدعمة بالـسالح األمريكـي مـن ناحيـة         

دعمـــة كـــذلك أدبيـــا ومعنويـــا وماديـــا   كمـــا هـــي م.وبنفوذهـــا الـــسياسي مـــن ناحيـــة أخـــرى 

بالفاتيكـــان ومجلـــس الكنـــائس العـــالمي هـــذه المحـــاوالت  تـــستهدف تـــصفية الوجـــود         

 .)٣(اإلسالمي في الفلبين 

هذا وقد سلكت الحكومة الفلبينية عـدة وسـائل مـن أجـل تمزيـق وحـدة المـسلمين                   

ــي يتن         ــى وجــود كيــان سياســي لهــم، أو حكــم ذات ــى ال يتطلعــون إل ــرتهم حت فــسون وبعث

 :حريتهم، ومنها 

 :حرمانهم من حق التمثيل النسبي في الحكم  -١

 إن النقطة الجوهريـة لمـشاكل األقليـات المـسلمة علـى المـستوى اإلقليمـي والقـومي                  

والدولي هي حق التمثيل، فاألقليات المسلمة تطالب بالممارسة الفعالة لحقها في التمثيـل         

                                     
 .٤٧الدولة اإلسالمية في الفلبين ، مرجع سابق ، ص :   رؤوف شلبي)١(
 .٦هـ ، ص ١٤١٠) ٨٥١٠( فعاليات المؤتمر األول لألقليات المسلمة في العالم ، العدد :   جريدة عكاظ)٢(
 .١٢٥-٨٠محنة األقليات المسلمة في العالم ، مرجع سابق ، ص ص :   محمد عبداهللا السمان )٣(



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣٠١

 هـ١٤٣٧ن رجب واألربع العدد

لمون أو ينتخبـوا فـي المناصـب المحليـة أو           وال يكفـي أن يعـين المـس       ،  في جميع المستويات  

وأهـم مـن ذلـك هـو الـسماح لألقليـات المـسلمة باختيـار ممثليهـا داخـل هيكـل                      ،  المركزية

وفـي  ، الحكومة وذلك لتـتمكن مـن تنميتهـا كـأفراد وكمجتمعـات طبقـا لتعـاليم اإلسـالم              

هم الحكومـة  الحاالت العديدة المسلمون التي تمثل فيهـا األقليـات المـسلمة إمـا أن تعـامل            

كأعــضاء  إضــافيين لهــا أو مجــرد أدوات إلخمــاد التنميــة المناســبة للمــسلمين داخــل بنيــان   

 .)١(المجتمع اإلسالمي

ففـــي ، فمـــثال يـــشكو المـــسلمون فـــي الفلبـــين مـــن التمثيـــل غيـــر المتكـــافئ لعـــددهم   

المنــاطق التــي تــسكنها األغلبيــة المــسلمة تــم انتخــاب عــدد مــن المــسيحيين فــي وظــائف  

تختص بشؤون ا لمـسلمين، وكـذلك تعيـين دبلوماسـيين مـسيحيين فـي الـدول        حساسة  

 .)٢(اإلسالمية

 ومطالب األقليات على الصعيد المحلي تتبلور في تمثيلهم في الحكم تمثيال أمنيا عـن      

طريق أصوات تختارها األقلية المـسلمة، وال تفـرض عليهـا، بمعنـى أن تقـوم تلـك األقليـات                    

سلطة التشريعية، وأن تشارك في مختلف أجهزة الحكم بتقليد         باختيار من يمثلها في ال    

ــة   ــائف والمناصـــب الكبـــرى ذات الـــصبغة القياديـ وذلـــك حـــسب نـــسبتهم  ، بعـــضهم الوظـ

وبــين ســائر مــواطنيهم مــن األغلبيــة الحاكمــة فــي شــتى   ، العدديــة، وعــدم التفرقــة بيــنهم 

يلهــا فــي المــؤتمرات، تطالــب األقليــات المــسلمة بتمث: المجــاالت، وعلــى الــصعيد اإلســالمي  

، والنـــدوات اإلســـالمية الدوليـــة، وتريـــد أن تـــسمع صـــوتها للعـــالم وأن يعتـــرف بمـــشكالتها 

                                     
جامعة الملـك عبـد العزيـز بجـدة ، المجلـد الرابـع ، العـدد الثالـث ،                  :    نشرة معهد شئون األقليات المسلمة         )١(

 .٢هـ ، ص ١٤٠٠
المسلمون في الفلبين كيف يرون مشاكلهم ، أبحاث المؤتمر العـالمي الـسادس   :    محمد فتحي محمود  )٢(

 .٥٦٩-٥٦٨م ، ص ص ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦لرياض للندوة العالمية للشباب ، المجلد الثاني ، ا



 

 
 في النصف  الثاني من القرن العشرين أحوال األقليات المسلمة في الفلبين٣٠٢

 هيا عبد المحسن محمد البابطين. د

والعالقة ببين األقليات المـسلمة واألغلبيـة الحاكمـة تـشكل اآلن أكثـر المـسائل الجدليـة           

 .)١(في المحافل اإلسالمية والدولية

 :لمة التهجير والتقسيم اإلداري لمناطق األقليات المس-٢

تلجأ األغلبيـة أحيانـا إلـى سياسـة نقـل الـسكان مـن مكـان إلـى آخـر فـي محاولـة منهـا                

فيــصبحون ، وذلــك حتــى ال يكــون للمــسلمين تجمــع ســكاني     ، للتقليــل مــن مــشكالتهم  

أكثرية في منطقة بذاتها مما ينتج عنه وجود طموحات  سياسـية لهـم نحـو االسـتقالل أو        

حكومـات التـي تعـيش بينهـا األقليـات اإلسـالمية إلـى              ومن ثم لجأت تلك  ال     ،  الحكم الذاتي 

سياسة التهجير وإعادة التقـسيمات اإلداريـة ومـن ثـم أيـضا كـان نقـل ا لـسكان يـتم عـن             

ويكــون هــذا النقــل بطريــق مباشــر وذلــك بإجبــار األقليــة علــى إخــالء ، طريــق العــزل المــادي

 يكون أمـام األقليـة مـن        منطقة من المناطق، أو غير مباشر بجعل الحياة ال تطاق لدرجة ال           

 .)٢( خيار سوى الهجرة

حــدث ذلــك  لألقليــات المــسلمة فــي الفلبــين حيــث تقــوم الحكومــة الفلبينيــة بتهجيــر  

، وإحــالل المــسيحيين محلهــم فــي المنــاطق الجنوبيــة   ، أعــداد مــنهم إلــى الجــزر الــشمالية  

ن يبـيح لكـل     خاصة  بعـد أن صـدر قـانو        ،  فتدفقت الهجرات الصليبية المسيحية إلى الجنوب     

هكتارا من األرض، بينما المواطن األصلي فـي الجنـوب يحـق            ) ٤٤( مهاجر مسيحي امتالك    

) ١٦٠( وأعطي الحق لكـل شـركة فـي امـتالك          ،  هكتارات فقط من األرض   ) ٤(له أن يمتلك    

فجاء النصارى بأسماء شركات وهمية المتالك أراضي المسلمين إضافة إلـى كـل             ،  هكتارا

                                     
المسلمون ف تايالند والفلين ، جامعة الملـك عبـدالعزيز بجـدة ،    :    نشرة معهد شؤون األقليات المسلمة    )١(

 .٣٦٥هـ ، ص ١٣٩٩المجلد الثالث ، العدد  الثاني 
س للنـــدوة العالميـــة نظـــرة إســـالمية ، أبحـــاث المـــؤتمر العـــالمي الـــساد  :    فـــضل اهللا ويلمـــوت والالجئـــون  )٢(

 .٣٦٥هـ ، ص ١٤٠٦للشباب، المجلد األول  الرياض 
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مين في المناطق الجنوبية في الفلبـين يتعرضـون للخـراب والتـدمير فـي               نجد أن المسل  . ذلك

 .)١(كما يتعرضون ألبشع  أنواع الظلم واالضطهاد ، مناطقهم

 :االتهام بالعمالة -٣

ومن الوسائل التي تسلكها الدول التي تعيش فيها أقليات إسالمية من أجل التضييق   

ء بعـض حكومـات تلـك الـدول إلـى      هـي لجـو  ، على المسلمين وتمزيق وحدتهم وبعثـرتهم    

بــأن لهــا عالقــات مــشبوهة تمــس أمــن ، اتهــام األقليــة المــسلمة التــي تعــيش علــى أراضــيها

فـــإن كانـــت الدولـــة شـــيوعية اتهمـــت المـــسلمين بالعمالـــة ألمريكـــا        ، الدولـــة وســـيادتها 

وزجــت بالعديــد مــنهم بــالمعتقالت كمــا هــو الحــال فــي كــل الــدول      ، واالمبرياليــة العالميــة 

 .عية ومنها الصينالشيو

اتهمــــتهم بالعمالــــة لالتحــــاد الــــسوفيتي والــــشيوعية ، وإن كانــــت الدولــــة رأســــمالية

وأذاقتهم الظلم واالضطهاد كما هو الحال في الفلبـين    ،  العالمية، وألقت بهم في السجون    

 .)٢(وتايالند وغيرها من دول األقليات المسلمة

 : مصادرة الحريات-٤
حرمانهـا مـن حـق      ،  مة التي تواجه األقليـات المـسلمة      ومن المشكالت السياسية الها   

وحرمانهـا مـن مخاطبـة الـرأي العـام      ، إبداء  رأيها في شؤون الحياة، والمجتمع، والـسياسة  

وتقييـد حريـة اتـصالها      ،  إال ما كان  في مصلحة الدولة والحـزب        ،  بتوجه أية بيانات، أو نداءات    

 .بالعالم اإلسالمي

 الـدول التـي  يوجـد بهـا أقليـات إسـالمية كمـا هـو                  ويبرز ذلك بشكل واضح في معظـم      

 .)٣(الحال في جزر الفلبين

                                     
ســباني حتــى الوقــت الحاضــر، بحــوث المــؤتمر       األاالحــتاللمــشكلة مــسلمي الفلبــين منــذ    :   محمــد شــتا  )١(

/ هــ ١٤٠٤الجغرافي اإلسالمي األول ، المجلد الرابع ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية ، الريـاض ،         
 .٥٧٨-٥٧٧ص ص م ،١٩٨٤

 ٢م ،ص ١٩٨٥ أكتوبر ١٩/ هـ ١٤٠٦ صفر ٥ السبت ٣٧العدد :    المسلمون )٢(
مـام محمـد بـن سـعود ،     التنصير ووسـائله فـي أوسـاط األقليـات المـسلمة ، جامعـة اإل         :    الطاهر المعموري      )٣(

 .٢٧٩ص ، م١٩٨٤/هـ ١٤٠٤الرياض ، 
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 هيا عبد المحسن محمد البابطين. د

 :األوضاع التعليمية والثقافية : ثالثا 
 :المشكالت التعليمية 

لــذا لــيس ،    يعــد التعلــيم مــن أخطــر العوامــل المــؤثرة فــي تكــوين شخــصية اإلنــسان   

بـــل يعـــد التعلـــيم هـــو ، يمغريبـــا أن نـــرى اهتمـــام الـــدول المتقدمـــة بـــوزارات التربيـــة والتعلـــ

االستثمار األمثل وذلك لما له من أثر في بناء الفرد الذي هو اللبنة األساسـية لبنـاء المجتمـع               

 .الراقي والمتقدم

وقد سيطر االستعمار في آسيا وأفريقيـا علـى المؤسـسات التعليميـة وصـاغ أنظمتهـا                 

ت المسلمة يـرى بوضـوح مـدى    والمتأمل حال األقليا، على النسق العلماني السائد في أوروبا 

ارتفاع نسبة األمية وتفشي الجهل، وانتشار األمراض بينهم نتيجة السياسة  التي اتبعها              

 .)١(االستعمار معهم

كما يعـد التعلـيم مـن أهـم البـرامج التـي يعتمـد عليهـا المبـشرون فـي نـشر أفكـارهم                     

دءا مـــن مرحلـــة والـــدعوة لعقيـــدتهم فـــي المنـــاطق اإلســـالمية وتتنـــوع مراحـــل التعلـــيم بـــ

، فالثانوية، ثـم المرحلـة الجامعيـة،        )٢(الحضانة فرياض األطفال، ثم االبتدائية، ثم المتوسط        

وقد يتبنون بعض أبناء المـسلمين فيرسـلونهم  فـي مـنح دراسـية إلـى أمريكـا وأوروبـا، فـي                  

حين نجد أن التعليم اإلسالمي يفتقـد وجـود دور الحـضانة وريـاض  األطفـال المـسلمة التـي         

ففــي مقابــل القــالع الــضخمة التــي بناهــا التبــشير ، يمكــن ألبنــاء المــسلمين أن يــدخلوا فيهــا

الصليبي وسماها مدارس، ال يملك الشعب المـسلم إال أكواخـا بـسيطة سـماها المـدارس       

 .)٣(العربية اإلسالمية 

                                     
أبحــاث المــؤتمر العــالمي الــسادس : لمـسلمة فــي العــالم  خطــط وبــرامج لألقليــات ا: "    الهـادي نجــاري علــى  )١(

ظروفها المعاصرة آالمها وآمالها ،  المجلد األول ،منظمـة النـدوة العالميـة ،               : ،األقليات المسلمة في العالم     
 .٣٥٣م ، ص ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٦الرياض، 

 .٢١مرجع سابق ، ص ) من  للمسلمين  في فطاني: مقال (   مجلة المجتمع الكويتية )٢(
 .٢٤١-٢٣٦المسلمون في الفلبين ،مرجع سابق ، ص ص :    أحمد عبد القادر أحمد )٣(
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والظــاهرة التــي تلفــت االنتبــاه أن اإلرســاليات التبــشيرية ال تبخــل علــى المــدارس التــي     

وتــضم ، فــالمرافق متعــددة واألبنيــة ضــخمة وحديثــة والمواقــع ممتــازة   .. .يدها بــاألموالتــش

المــدارس جميــع األدوات والمعامــل والتجهيــزات الحديثــة ويبــالغ القــائمون علــى أمــر هــذه    

المدارس في العناية بالتالميذ ويتولونهم حتـى نهايـة تعلـيمهم العـالي، بـل حتـى تـسلمهم                   

 .)١(ما هو الحال في الفلبين مقاليد العمل في البالد ك

ولكــن وعلــى الــرغم مــن ذلــك فقــد أعــرض أبنــاء األقليــات المــسلمة فــي جــزر الفلبــين  

بصفة عامة عن االلتحاق بالمدارس التـي تـسيطر عليهـا اإلرسـاليات التنـصيرية؛ ألن منـاهج        

 .هذه المدارس ال تتضمن مواد التربية اإلسالمية واللغة العربية

 الكثيــر مــن المــسلمين يرفــضون إدخــال أبنــائهم مــدارس الدولــة ففــي الفلبــين نجــد أن

علــى أســاس أن هــذه المــدارس تبعــدهم عــن ديــنهم وتعلمهــم االنحــالل وفــساد الخلــق،      

ويفضلون إدخالهم المدارس العربية اإلسالمية رغم أن هذه المـدارس ال تعتـرف الدولـة أو     

 وقلة الكوادر العلمية والفنية في     ونتيجة لضعف اإلمكانات المادية   ،  الحكومة الفلبينية بها  

فـإن هـذه المـدارس فـي     ، مختلف العلوم الحديثـة التـي تتطلبهـا احتياجـات الحيـاة العـصرية        

والحــديث والفقــه ، حيــث تقتــصر الدراســة فيهــا علــى دراســة القــرآن الكــريم   ، حالــة ســيئة

 .)٢(واللغة العربية وال تدرس العلوم العصرية 

ة اإلســــالمية بتقــــديم المــــساعدات التعليميــــة وقــــد ســــارعت  بعــــض الــــدول العربيــــ 

مدرساً من األزهر الـشريف بمـصر، وعـدد كبيـر           ) ٣٠(فهناك حوالي   ،  للمسلمين في الفلبين  

مــن المدرســين مــن المملكــة العربيــة الــسعودية كمــا يوجــد فــي المنــاطق اإلســالمية فــي      

ليـــات الفلبـــين مئـــات المـــدارس االبتدائيـــة والمتوســـطة وعـــشر مـــدارس  ثانويـــة وســـت ك 

                                     
جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، المجلد الثـاني، العـدد الثالـث، ربيـع األول            :   نشرة معهد األقليات المسلمة       )١(

 .٩هـ ، مرجع سابق ، ص ١٣٩٨
 .٥٤-٤٧، مرجع سابق ، ص ص المسلمون في الفلبين :   أحمد عبد القادر أحمد )٢(
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وتحــاول الحكومــة جاهــدة أن تــضم هــذه   ، إســالمية ضــمن الجامعــة اإلســالمية فــي منــدناو  

 : ومن تلك المؤسسات التعليمية)١(وهي تدار بجهود ذاتية ، المؤسسات التعليمية إليها

ومعهـد مـاداوي اإلسـالمي      ،  مدرسـة ) ٣١٦( معهد مندناو العربي اإلسـالمي وتتبعـه          - أ

دينـة مـدارادي ويتبعهـا عـدد مـن المعاهـد تقـدم تعليمـات             مدرسة وكليـة فـي م     ) ٥٢(وتتبعه  

ويـضاف إليهـا جامعـة الفلبـين اإلسـالمية فـي منـدناو، وكانـت تـسمى معهـد             ،  باللغة العربية 

كامل اإلسالم، ولها فروع في عدة مـدن وبـالفلبين وأيـضا مركـز الملـك فيـصل للدراسـات                    

درسـة التجريبيـة لتعلـيم اللغـة        العربية واإلسالمية ويوجد ضمن جامعة مندناو، وهنـاك الم        

 .)٢(العربية التي تتبع مركز الملك فيصل

والحقيقة أن األقليات المسلمة تعاني من نقص ملحوظ فـي المـدارس اإلسـالمية، بـل                

ــعيفة وال       ــه ضـ ــا إمكاناتـ ــود منهـ ــاطق  والموجـ ــة فـــي بعـــض المنـ ــاد تكـــون معدومـ ــا تكـ إنهـ

 المـشكالت التـي تتعلـق بـالتعليم         ومـن ،  يستوعب إال أعـدادا بـسيطة مـن أبنـاء المـسلمين           

ــين المـــسلمين المتخصـــصين       ــد مـــن المدرسـ ــة إلـــى مزيـ ــة ماسـ ــا زالـــت الحاجـ المعلـــم  فمـ

 .والمؤهلين علمياً  وخاصة في مجال التربية اإلسالمية واللغة العربية

   ومما تجدر اإلشارة إليه أن كثيرا من مجتمعات األقليات المـسلمة ليـست فـي وضـع                

وهـذا يتطلـب مـن المنظمـات والجمعيـات      ، ن توفير مدرسـين متفـرغين  اقتصادي يمكنها م  

والهيئــات اإلســالمية فــي العــالم اإلســالمي إمــداد  تلــك األقليــات بالمدرســين المتخصــصين   

وتبــصير المــسلمين هنــاك بــأمور  ، القــادرين علــى تطبيــق المنــاهج اإلســالمية فــي مدارســها 

 أمـام غيـر المـسلمين، كـل ذلـك           دينهم وإظهار عظمة اإلسالم وصالحيته كمـنهج حيـاة        

يتطلب فتح أبواب الجامعـات العربيـة واإلسـالمية أمـام أبنـاء األقليـات المـسلمة لتـأهيلهم                   

ثــم يعــودوا إلــى بالدهــم  ليــساهموا فــي رفــع المــستوى     ، فــي التخصــصات التــي يحتاجونهــا  

                                     
 .٢٦م ،ص ١٩٨٤ديسمبر /هـ ١٤٠٥، ألحد ربيع األول ٧٧١العدد :    مجلة البالغ )١(
 ؛ محمـد  ٦هــ ،  ص  ١٤٠٠المجلـد الرابـع ، العـدد الرابـع ، جمـادي األول      :    نشرة معد األقليات المسلمة بجدة       )٢(

 .٧المسلمون في الفلبين ، مرجع سابق ،ص : عبد القادر أحمد 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣٠٧

 هـ١٤٣٧ن رجب واألربع العدد

لقولـه   وذلـك تنفيـذا   )١(الثقافي ألخـوانهم المـسلمين فـي تلـك  المجتمعـات غيـر اإلسـالمية          

   ¿  m½   ¼  »     º  ¹  ¾  Å  Ä  Ã           Â  Á  À :تعــــــــــــــــــــــــالى  
   Ð  Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æl ٢( ١٢٢: التوبة( 

 :اللغات القومية 
تعد مشكلة اللغة من القضايا التي تعاني منها األقليات المسلمة في العديد من الدول،     

االعتراف بلغات األقليـات وتحـرمهم مـن تعلمهـا           في بعض األحيان     -إذ ترفض هذه الدول   

ودراســتها وتفــرض علــيهم لغتهــا الخاصــة الغريبــة علــيهم فــي التعلــيم وكــل المعــامالت    

وتبــرز هــذه المــشكلة بــصورة واضــحة لــدى األقليــات المــسلمة فــي قــارة آســيا،       ، الرســمية

  حيـث يـصعب   ذات الجـذور التاريخيـة كمـا هـو الحـال فـي الفلبـين       ، خاصة األقليات الكبيـرة  

نتيجـة تعـدد اللغـات بيـنهم حيـث، يوجـد سـبع لغـات يـتكلم بهـا                    ،  التفاهم بين المـسلمين   

كما أن اللغة العربية لم تدخل ضمن مناهج التعلـيم فـي المـدارس الحكوميـة                ،  المسلمون

  :)٣(وهي تواجه عقبات عديدة منها" في مناطق المسلمين

اء مـن أهـل البلـد المـؤهلين أو        عدم وجود عدد كاف من مدرسي اللغـة العربيـة سـو            -

 .ممن ترسلهم الدول العربية اإلسالمية

 .)٤(باإلضافة إلى ندرة الكتب العربية، عدم وجود منهج موحد ومتفق عليه -

فــإن نــشر اللغــة العربيــة بــين األقليــات اإلســالمية يعــد مــن أكبــر وســائل      ، لــذلك كلــه

ولكنهـا تبـدو    ،  الم ال تحتـاج إلـى بيـان       الدعوة إلى اإلسالم، فالعالقة بين اللغة العربيـة واإلسـ         

                                     
التعلـيم اإلسـالمي ومـشكالته وطـرق معالجتهـا، أبحـاث المـؤتمر العـالمي الـسادس          :   محمد جميل خياط  )١(

 .١١٢٨للندوة العالمية ، المجلد الثالث، ص 
   .١٢٢ سورة التوبة آية )٢(
 .٥١-٤٥المسلمون في الفلبين ، مرجع سابق ،ص ص :   محمد عبد القادر أحمد )٣(
مجلــة  ثقافيــة اجتماعيــة ، المملكــة    : اللغــة العربيــة فــي الفلبــين ، محمــد حــسانين       " :   المجلــة العربيــة  )٤(

 .٩٥-٩٤م ،ص ص ١٩٨٩يونيو / هـ ١٤٠٩العربية السعودية ذو القعدة 



 

 
 في النصف  الثاني من القرن العشرين أحوال األقليات المسلمة في الفلبين٣٠٨

 هيا عبد المحسن محمد البابطين. د

ــبالد غيــر اإلســالمية وســيلة هامــة  لالحتفــاظ بكيانهــا         بالنــسبة لألقليــات اإلســالمية فــي ال

 .)١(اإلسالمي، ووسيلة لوقف تدهور األصالة الثقافية للمسلمين في هذه البالد

 :األوضاع االجتماعية : رابعاً 
ر مــن المــشكالت االجتماعيــة، بعــضها   تواجــه األقليــات المــسلمة فــي الفلبــين الكثيــ   

ــصيا  ــا شخـ ــا     ، يتعلـــق بهـ ــيط بهـ ــي تحـ ــروف التـ ــن الظـ ــاتج عـ ــر نـ ــبعض اآلخـ ــذه  ، والـ ــن هـ ومـ

 :المشكالت ما يلي

 :االنقسام إلى طوائف وشيع 
يالحظ تعـدد الهيئـات     ،  فالمتأمل في مجتمع أية أقلية من األقليات المسلمة في العالم         

فهنــاك مجــالس ، اإلســالمي فــي البلــد الواحــد والمؤســسات التــي تعمــل فــي ميــدان العمــل  

واتحــادات طالبيــة إســالمية باإلضــافة إلــى   ، وجمعيــات خيريــة، ومراكــز إســالمية، إســالمية

الفرق والطوائف المنحرفة عن اإلسـالم والتـي تعمـل تحـت شـعاره كالقاديانيـة والبهائيـة                  

 .)٢(واإلسماعيلية وغيرها 

لفرقـة والتمـزق والـشتات واالنقـسام،        ففي الفلبـين يعـيش المـسلمون فـي حالـة مـن ا             

وتلعــب هـذه الفرقــة الـدور األكبــر فـي تــشتيت    " فــرق تـسد " نتيجـة الــسياسة االسـتعمارية   

" فاالنــشقاق والــصدع الــذي حــصل للمــسلمين فــي جبهــة    ، جهــود المــسلمين وإضــعافهم 

ــم    ــالمات هاشــ ــة ســ ــالمية بزعامــ ــورو اإلســ ــة    " مــ ــة بزعامــ ــورو الوطنيــ ــر مــ ــة تحريــ وجبهــ

سببه تلك السياسة االستعمارية التـي تمـارس مـن قبـل الحكومـة الفلبينيـة                " نورمسواري

 بوادر الـشرخ التـي ظهـرت بالفعـل بـين الجبهتـين بحـده            وإيجادمن أجل تفرقة المسلمين     

 .)٣(في الفلبين 

                                     
المشكالت الثقافية واالجتماعية ألبحـاث المـؤتمر العـالمي الـسادس للنـدوة      :   جمال الدين محمد محمود       )١(

المجلــد األول ، منظمـــة  : آالمهـــا وآمالهــا  : ظروفهــا المعاصــرة   : مة فـــي العــالم  العالميــة، األقليــات المــسل   
 .٥١م ، ص ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦الندورة العالمية ،الرياض 

 .٣٤٧خطط وبرامج لألقليات المسلمة في العالم ، مرجع سابق ، ص :    الهادي بخاري علي )٢(
 .٧٦ الفلبين ،مرجع سابق ، ص اإلسالم في تاريخ.. حضارة اإلسالم :    أحمد الدنتو )٣(



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣٠٩

 هـ١٤٣٧ن رجب واألربع العدد

 :ضعف المؤسسات اإلسالمية 
ومـــن المـــشكالت الهامـــة التـــي تعـــاني منهـــا األقليـــات المـــسلمة ضـــعف المؤســـسات 

وعدم عملها تحت لواء قيـادة واحـدة تـدافع    ،  ة الخاصة بها، وذلك بسبب تفرقها     اإلسالمي

وأيضا بسبب قلة اإلمكانات المادية والمعنويـة       ،  عن قضاياها ومشاكلها وتدرس أوضاعها    

فمثال نالحظ أن المؤسسات اإلسـالمية فـي كـل مـن اليابـان              ،  لهذه المؤسسات اإلسالمية  

ك على الرغم من أن أعداد معتنقي اإلسالم في تزايـد  وكوريا تعاني من تدني مستواها وذل 

 .)١(مستمر وال يوجد فيها أية عقبات تقف حائال دون انتشار اإلسالم فيهما

 :خطر االندماج واالنصهار في المجتمعات غير اإلسالمية 
من أخطر ما تواجهه األقليـات المـسلمة فـي المجتمعـات التـي تعـيش فيهـا هـو خطـر                       

 داخل تلك المجتمعات حيـث التـأثيرات فـي شـتى ميـادين العمـل وسـائر                  االندماج والذوبان 

ــياع بعـــض المـــسلمين وانـــسالخهم عـــن التقاليـــد      أنـــشطة الحيـــاة وقـــد أدى ذلـــك إلـــى ضـ

اإلســـالمية وذلـــك بـــسبب زرع تلـــك المجتمعـــات الغربيـــة الرغبـــة إلـــى التحـــرر مـــن القـــيم  

بحوا ال يتميـزن عـنهم،   واألخالق باسم الحضارة والتقدم فاصطبغوا بـصبغتهم بحيـث أصـ         

كاالحتفـــال باألعيـــاد غيـــر اإلســـالمية، أو مـــشاركة     ، فـــي العـــادات االجتماعيـــة الـــسائدة   

ويرجع ذلك إلى سعي تلك الـدول غيـر اإلسـالمية إلـى إذابـة األقليـات            ،  أصحابها في أحيائها  

، وذلك بمحاولتهم طمس هويتهـا اإلسـالمية        )٢(المسلمة في مجتمعاتها التي تعيش فيها       

ومما ، بعادها عن تعاليم اإلسالم شيئا فشيئا حتى تتمكن  في النهاية من القضاء عليها     وإ

يؤســف لــه أن تلــك األقليــات أصــبحت فريــسة ســهلة أمــام تلــك المخططــات وذلــك نظــراً   

وتعرضـها للـضغوط مـن كـل        ،  النفصالها عضوياً عن جسم األمـة اإلسـالمية  وبعـدها عنهـا            

                                     
مــشكلة مــسلمي الفلبــين منــذ االحــتالل األســباني حتــى الوقــت الحاضــر ، مرجــع ســابق ، ص  :   محمــد شــتا )١(

٥٥٣. 
 .٣٧٨التاريخ المعاصر ، األقليات المسلمة ، مرجع سابق ، ص :    محمود شاكر)٢(



 

 
 في النصف  الثاني من القرن العشرين أحوال األقليات المسلمة في الفلبين٣١٠

 هيا عبد المحسن محمد البابطين. د

ــذكر أن ت )١(الجوانــب  ــذ مخططاتهــا كافــة        والجــدير بال ــدول تــسلك فــي ســبيل تنفي لــك ال

السبل، وذلك بإبعاد األقلية المسلمة عن عقيدتها، وثقافتها، ولغتها، وعاداتهـا، وتقاليـدها        

ــدة، وثقافــة، وعــادات      ــد، اإلســالمية، وصــهرها فــي مجتمــع األغلبيــة عقي وفــي ســائر  ، وتقالي

 .أحوالها

وكثيرا ما تعمـد بعـض الـدول التـي تعـيش داخلهـا األقليـات المـسلمة إلـى محاولـة جـر              

مــن خــالل غمــسة فــي مــستنقع الرذيلــة واالنحــالل     ، الــشباب المــسلم إلــى هاويــة الــضياع   

فتلجأ مثل تلك الدول إلى  فتح أماكن الـدعارة فـي األحيـاء اإلسـالمية، لتقويـضها               ،  والفساد

وح، وكيانـا بـال عقيـدة، ومـن ثـم يـسهل محاربتهـا والقـضاء         لتصبح جسدا بال ر،  من داخلها 

عليها مثل ما يحدث في الفلبين حيث يعرض على الشباب تعلـم الـرقص، واللهـو، والغنـاء                  

إضــافة إلــى تــرويج المخــدرات بــين   ، إلــى جانــب فــتح أمــاكن للــدعارة، وانتــشار الدعايــة لهــا    

 .)٢(المسلمين في القرى النائية

 :الهجرة واالستيطان 
 تعاني األقليات المسلمة في العديد من الدول  من سياسـة الهجـرة واالسـتيطان التـي                 

تلجأ إليها تلك الدول لتغيير واقع المـسلمين فـي المنـاطق التـي يـسكنون فيهـا وذلـك مـن                     

خالل تهجير أعداد كبيرة منهم بالضغط واإلرهاب إلى مناطق األغلبيـة وجلـب أعـداد مـن                  

األمــر الــذي يترتــب عليــه   " كمــا ســبق أن أشــرنا  " ة المــسلمة  مواطنيهــا إلــى منــاطق األقليــ  

حدوث  خلخلـة فـي التركيـب الـسكاني واالجتمـاعي للمـسلمين، وتـشتيتهم فـي مختلـف                   

مما  يضعف قوتهم وحركتهم  فيسهل على الدولـة دمجهـم وإذابـتهم فـي                ،  أنحاء الدولة 

ال فـي الفلبـين نجـد أنـه       مجتمع األغلبية وبالتالي محـو شخـصيتهم اإلسـالمية المتميـزة فمـث            

على الرغم من الزيادة الطبيعية للمسلمين هناك إال أن سياسة التهجير واالستيطان التي           

                                     
ي والية فطاني ، محمد نور فطاني، مرجع سابق ،      تقرير عن المعاهد اإلسالمية ف    :    رابطة العالم اإلسالمي       )١(

 .٦١م ، ص ١٩٨٨يوليو / هـ ١٤٠٨ذي الحجة  : ٢٨١العدد :   مجلة الرابطة ٢ص 
 .٦١-٦٠المسلمون في الفلبين ، دولة مورو ، مرجع سابق ، ص ص :   محمود شاكر )٢(



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣١١

 هـ١٤٣٧ن رجب واألربع العدد

ــسلمين        ــصفية  المـ ــى تـ ــل علـ ــوب تعمـ ــي الجنـ ــسلمة فـ ــات المـ ــاطق األقليـ ــا منـ تتعـــرض لهـ

وذلك من خالل سياسة مخططة ومدروسة للعمل ضد األقليات المـسلمة فـي         ،  وبعثرتهم

 .)١(تلك المناطق

 :األوضاع االقتصادية : خامساً 
تعيش األقلية المسلمة في جزر الفلبـين أوضـاعاً اقتـصادية مترديـة نتيجـة الـسياسات               

 :التي انتهجتها الحكومة هناك وتتمثل تلك السياسات في الوسائل واألساليب اآلتية

 :عدم إنماء مناطق األقليات
عمل علي إضعاف األقليات المسلمة    حيث  ،  لعب االستعمار دوراً بارزاً في هذا المجال      

فلم يعمل على إنماء مناطقهم، أو تزويـدها  ، )خاصة في  آسيا وإفريقيا   (اقتصادياً في العالم    

التعليميـــة والـــصحية واالجتماعيـــة،وإنما تـــركهم  فريـــسة للمـــرض،      : بالخـــدمات العامـــة 

نيـة أي خـدمات     فبقوا مـن دون مـدارس فمـثال ال تقـدم الحكومـة الفلبي     )٢(والجهل، والجوع  

صــحية للمنــاطق اإلســالمية كمــا ال تهــتم بمــشروعات الزراعــة فــي األراضــي التــي يملكهــا    

ــا تهــــتم بعــــشرات المــــشروعات الخاصــــة بالزراعــــة فــــي أراضــــي غيــــر    ، المــــسلمون بينمــ

المسلمين، وأيضا فرص التعليم بالنسبة للمـسلمين تكـاد تكـون معدومـة فـي حـين تـزداد                

كل مستويات وأنواع  التعليم، وفي الريف نرى أن كل اهتمام         في المناطق غير اإلسالمية     

بينمــا تهمــل إهمــاالً كليــاً تطــوير ، الحكومــة الفلبينيــة يتجــه نحــو خــدمات الريــف المــسيحي

 .)٣(الحياة الريفية في مناطق المسلمين

وفـي مجــال إعـداد القــوى العاملـة تخلــو المنــاطق اإلسـالمية تمامــا مـن مراكــز التــدريب      

إضــافة إلــى كــل مــا ســبق  ، نمــا توجــد بكثــرة ومتنوعــة فــي المنــاطق المــسيحية  المهنــي، بي

                                     
عة الثالثـة ، المكتـب اإلسـالمية    المسلمون تحت السيطرة  الشيوعية والرأسمالية ، الطب:   محمود شاكر    )١(

 .١٠م ، ص ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢بيروت  
 .٤٣-٤٢المسلمون في الفلبين ، مرجع سابق ، ص ص :   محمد عبد القادر أحمد )٢(
وكيــف عالجهــا اإلســالم ، الطبعــة الثالثــة ، مكتبــة وهبــة ، القــاهرة    .. مــشكلة الفقــر:    يوســف القرضــاوي )٣(

 .٧ -٤م ، ص ص ١٩٧٧



 

 
 في النصف  الثاني من القرن العشرين أحوال األقليات المسلمة في الفلبين٣١٢

 هيا عبد المحسن محمد البابطين. د

والـذي يرجـع إلـى القـرون الطويلـة مـن الحـروب             ،  فالفقر الذي يعيشه المسلمون في الفلبين     

ــة، هــذا الفقــر         ــالخبرات الفنيــة الحديث المتــصلة التــي خاضــها المــسلمون أســفرعن جهــل ب

 .)١(صادي في البالدبدوره جعلهم يتخلفون عن ركب التقدم االقت

 :انتزاع أمالك المسلمين 
ــزاع أمالكهــا وفقــدانها          ــين مــن مــشكلة انت تعــاني األقليــات المــسلمة فــي جــزر الفلب

لملكية أراضـيها التـي تعـيش عليهـا حيـث تعمـل بعـض الحكومـات علـى اغتـصاب أراضـي                    

ن  وعلى احتالل أراضي المـسلمين بـالقوة وذلـك عـن طريـق تهجيـر المـسيحيي                 .المسلمين

من شمال الفلبين حيث الكثافة المسيحية إلى جنوبها حيث يوجـد المـسلمون منـذ زمـن                 

طويــل، وقــد تحايلــت الحكومــة المــسيحية التــي تقلــدت مقاليــد الحكــم فــي الفلبــين بعــد        

م قـــررت ١٩٤٨/ هـــ  ١٩٦٧ففــي  ، االســتقالل علــى اغتــصاب هـــذه األراضــي مــن المـــسلمين     

 مــن مــسلمي %٧٠ين حتــى صــار أكثــر مــن الحكومــة إباحــة امــتالك أي أرض مــن المــسلم 

منظمــة : هــذا فــضال عــن قيــام بعــض  المنظمــات اإلرهابيــة مثــل    ، الفلبــين ال يملكــون أرضــا 

بـإحراق  ،  بالهجوم على قـرى المـسلمين لـيالً وإشـاعة التخريـب والفوضـى             ) الفئران  ( إيالجا  

هـالي علـى تـرك      وإتـالف المحاصـيل  الزراعيـة حتـى يجبـروا األ           ،  القرى بما فيها من حيوانـات     

ثـم يـتم االسـتيالء علـى أراضـيهم وتهجيـر المـسيحيين              ،  والفـرار، منهـا بأنفـسهم     ،  قراهم

 .إليها

وقــد توالــت الهجــرات المــسحية مــن الــشمال إلــى الجنــوب حيــث يــسكن المــسلمون 

حتى أصبح يهاجر مـن الـشمال إلـى الجنـوب كـل عـام خمـسمائة أسـرة مـسيحية  لتمثـل                  

 .)٢(أرضا يملكها المسلمون عنوة

                                     
رئيس منظمـة مـسلمي الفلبـين ، العـدد     : اإلسالم في تاريخ الفلبين ، بقلم أحمد الدنتو        : " رة اإلسالم     حضا  )١(

 .٧٦م ، ص ١٩٦٦/ هـ ١٣٨٦الرابع، جمادى الثاني 
 .١٥٢-١٥٠سيا واستراليا ،مرجع سابق، ص ص أاألقليات المسلمة في :    سيد عبد المجيد بكر)٢(
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 هـ١٤٣٧ن رجب واألربع العدد

 :التفرقة في مجال العمل والوظائف
تعاني األقليات المسلمة في معظم الدول من سياسة التفرقة التي تمـارس ضـدها فـي               

ميادين العمل الرسمية سواء الحكومية، أو غير الحكومية بسبب التعـصب والحقـد علـى               

ــذي أ         ــة المــسلمة  وأضــعف قوتهــا األمــر ال ــاة األقلي ــى اإلســالم كــل ذلــك زاد مــن معان دى إل

 .)١( انخفاض مستوى الدخل لديها

هنــاك عالقــة توظيفيــة بــين التعلــيم واالقتــصاد، فــالتعليم يمــنح    ، ففــي مجــال التعلــيم 

النــاس الــشهادات التــي تتــيح لهــم فــرص العمــل التــي تتناســب مــع مــؤهالتهم ومتطلبــات      

مجــتمعهم وألن وضــع التعلــيم لــدى األقليــات المــسلمة فــي معظــم الــدول متــدني وضــعيف، 

فإن وضعها االقتصادي بالتالي ضعيف هـو اآلخـر نظـراً المتهانهـا المهـن الـدنيا التـي ال تحتـاج                      

 .)٢(إلى تعليم أو خبرة 

وقد أخذ نصيب المسلمين في الوظائف المختلفة في العديـد مـن الـدول يقـل ويـضعف                  

ــصادية          ــسلمين االقتـ ــاع المـ ــي أوضـ ــر فـ ــور خطيـ ــذر بتطـ ــا ينـ ــومة، ممـ ــة مرسـ ــمن سياسـ ضـ

والمتأمل لعدد العاملين المسلمين في وظائف الجيش والـشرطة والوظـائف           ،  ةواالجتماعي

الرئيسية في تلك الدول، يظن أن المسلمين قد غادروا البالد ولم يبق منهم سـوى األميـين     

 .الجهلة الذين ال يستحقون الوظائف ألنهم غير مؤهلين لتقلدها

فلبـين وتايالنـد وسـنغافورة    وتأتي األمثلة كثيـرة مـن دول شـرق آسـيا وفـي مقـدمتها ال         

والصين، ففي الفلبين نجد أن نـسبة العـاملين فـي الوظـائف العليـا مـن المـسلمين ال تتجـاوز                      

كمـا أن الدولـة   ،  والشباب المسلم هناك يعاني األمرين للحصول على عمل فـي الدولـة    %٥

فمــثال تــرفض الحكومــة  ، تحــرمهم مــن جميــع حقــوقهم فــي المواطنــة والمراكــز الهامــة   

                                     
-٥٦٦كيـف يـرون مـشاكلهم ، مرجـع سـابق ، ص ص      ..  فـي الفلبـين   المـسلمون :    محمد فتحي محمـود        )١(

٥٦٨. 
أبحـاث المـؤتمر العـالمي      ": دراسة عن المشاكل االجتماعية والثقافيـة لمـسلمي الهنـد         : "   مشهود أحمد     )٢(

 .٦٥٥السادس للندوة العالمية للشباب، المجلد الثاني ، مرجع سابق ، ص 



 

 
 في النصف  الثاني من القرن العشرين أحوال األقليات المسلمة في الفلبين٣١٤

 هيا عبد المحسن محمد البابطين. د

لبينيــة أي مــسلم يتقــدم  لاللتحــاق بالكليــة الحربيــة ومــا تــسرب للجــيش الفلبينــي مــن       الف

ضباط مسلمين فإنما كان ذلك في عهد االستعمار األمريكي أما اآلن فال يوجد أي مـسلم                

 .)١(من أبناء المسلمين في الجيش الفلبيني وال في الكلية الحربية 

 :الضرائب والقيود االقتصادية 
 المــسلمة فــي الفلبــين مــن الــضرائب الباهــضة التــي تفــرض عليهــا والتــي تــشكو األقليــة

غالبا ما تكون أعلى بكثير مما يفـرض علـى أبنـاء الـبالد الـذين تقـدم لهـم كـل التـسهيالت               

 .والمساعدات المادية والمعنوية

كما يحرم المسلمون في بعض المناطق من االشتغال بأعمال ذات مـردود اقتـصادي              

تح المحـــالت التجاريـــة وغيـــر ذلـــك مـــن القيـــود االقتـــصادية المفروضـــة جيـــد، كاالدخـــار وفـــ

 .)٢(عليهم

 :نقص الموارد المالية 
أن المــشكلة الماليــة مــن أصــعب المــشكالت التــي تواجههــا األقليــات المــسلمة فــي      

الفلبــين ففــي تلــك المجتمعــات غيــر اإلســالمية يواجهــون موقفــا ماليــا صــعبا لــسد نفقــات    

طباعة القرآن الكريم، والكتب اإلسالمية، أو النشرات    : مية مثل إصدار المطبوعات اإلسال  

فمـن دون حـل هـذه المـشكلة الماليـة           ،  وصيانة المؤسسات اإلسالمية، وغيرها   ،  اإلسالمية

لـيس مــن الــسهل البــدء فــي تنفيــذ البـرامج وتحقيــق األهــداف خاصــة وأن مــن أهــم وســائل   

ــدعوة اإلســالمية هــو االســتقرار المــالي وممــا      ــة     نجــاح ال ــى األقلي ــه يجــب عل ــه أن  ال شــك في

االعتماد على نفسها في تـوفير جميـع حقـوق المواطنـة            ،  المسلمة في أي مكان في العالم     

 .)٣(التي يتمتع بها أبناء البالد الموجود فيها تلك األقلية المسلمة

                                     
 .١٢٣ليات المسلمة في العالم ، مرجع سابق ،ص محنة األق:   محمد عبداهللا السمان )١(
 .٧٦اإلسالم في تاريخ الفلبين، العدد الرابع ،مرجع سابق ، ص :    مجلة حضارة اإلسالم )٢(
 .٥هـ ، مرجع سابق ، ص ١٤٠٧) ١٠١(العدد :   جريدة المسلمون )٣(
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ولكن الكثير من األقليات اإلسالمية في العالم تعاني من نقـص المـوارد الماليـة وذلـك      

ا قورنــــت بمــــوارد البعثــــات التنــــصيرية الــــضخمة التــــي تجعلهــــا قــــادرة علــــى افتتــــاح   إذا مــــ

وتـــوفير فـــرص العمـــل للعـــاطلين فـــي حـــين ، وتقـــديم المـــساعدات، المؤســـسات الخيريـــة

ونقــص الخــدمات العامــة  ، يعــيش المــسلمون حــاالت الفقــر، والجــوع، والمــرض، والجهــل    

بـسبب  ،  مية، والـدعاة المـدربين    كالمدارس، والمستشفيات، والمساجد، والمراكز اإلسـال     

 ال سـيما إذا عرفنـا أن طبيعـة النظـام االقتـصادي فـي                )١(نقص أو ضعف الموارد الماليـة لـديها         

والتي تقيم فيهـا تلـك األقليـات تحـد مـن نـشاطهم االقتـصادي وذلـك          ،  البالد غير اإلسالمية  

وكلهـا   ،  الـخ .... .رشـوة ألن ذلك النظام يقوم علـى الربـا واالتجـار فـي الخمـر، واليانـصيب، وال                

لهــذا نجــد أن الكثيــر مــن المــسلمين يبعــدون أنفــسهم عنــد تلــك   ، محرمــة فــي اإلســالمية

 .األنشطة الفاسدة مما يترتب عليه تضررهم مالياً

كما أن نقص رأس المال لدى المسلمين فـي تلـك المجتمعـات أدى إلـى تخلـف العديـد                    

اخ التي كـان المـسلمون وروادهـا فـي     من الصناعات التي يمتهن المسلمون كصناعة األكو     

 .)٢(الفلبين 

وممـــا ســـبق يتـــضح لنـــا أن أوضـــاع األقليـــات المـــسلمة فـــي الفلبـــين متدنيـــة فـــي شـــتى   

المجــاالت الدينيــة، والــسياسية، والتعليميــة، واالجتماعيــة، واالقتــصادية، واألمــر الــذي يلقــي    

 .ياتعلى المسلمين القيام بواجب األخوة اإلسالمية الدعم تلك األقل

ــات         ــه الــسلطات الحاكمــة فــي مجتمعــات األقلي والحقيقــة الناصــعة هــي أن مــا ترتكب

المسلمة في الفلبين ضد المسلمين يجل عن الوصف، يكفي أن تكون الحرب التي تـشنها       

 .عليهم هي حروب إبادة في المقام األول

                                                                                   
مـستقبل  : قمـر الـدين جومـون     ،   ٥٤٨مرجـع سـابق ، ص       : تقرير عن المسلمين في كوريـا       :      أبو بكر كيم    

مرجــع ســابق، ص ص :  ، محمــد ســيد غــالب آخــرون  ١٠-٨اإلســالم فــي كوريــا ، مرجــع ســابق ، ص ص   
٦٣١-٦٢٩. 

 .١٥٥-١٥٤األقليات المسلمة في آسيا واستراليا ، مرجع سابق ، ص :   سيد عبد المجيد بكر)١(
 .٥٦٨كلهم ، مرجع سابق،  ص كيف يرون مشا.. المسلمون في الفلبين :   محمد فتحي محمود )٢(



 

 
 في النصف  الثاني من القرن العشرين أحوال األقليات المسلمة في الفلبين٣١٦

 هيا عبد المحسن محمد البابطين. د

يــستوجب وقفــة قويــة ، أن مــا يتعــرض لــه المــسلمون فــي المجتمعــات غيــر اإلســالمية

جــادة مــن مــسلمي العــالم ومؤســساتهم لــدعم تلــك األقليــات المــسلمة فــي شــتى بقــاع  و

 .العالم

فاألقليات المسلمة في الفلبين تتنازعها وتتصارعها المعتقدات الدينيـة المختلفـة مـن       

، مسيحية وصليبية فضال عن التيارات اإللحادية والعالم اإلسالمي في غفلة نتيجة صـراعاته    

ا عــن تلــك التحــديات التــي تواجــه إخــوانهم فــي اإلســالم فــي تلــك  ومــشاكله ال يــدري شــيئ

 .البقاع

ــام   ــذين ال يتجــاوز      ، وهــذا ال يعنــي اإلهمــال الت ــدعاة ال ــدول اإلســالمية ال فربمــا ترســل ال

... .عددهم الثالثة أو الخمسة إلى هذه البلدان التي يكثر أبناؤها فيبلغون عـشرات الماليـين               

 !!.ام أفواج منصري اإلرساليات التي تتجاوز المئات فماذا يفعل هذا العدد البسيط أم

بعــض أصــحاب المــصالح للحــصول علــى العمــال  ، وقــد ينطلــق إلــى جهــات شــرق آســيا 

ــاطق العــالم ســكانا وأشــدها         ــر من والمــستخدمين والخــدم وذلــك ألن تلــك الجهــات أكث

ونتيجــة تخلفهــا هــي ذات مــستوى معاشــي مــنخفض لــذلك أصــبحنا نتجــه إليهــا      ، ازدحامــا

تــأمين مــا نحتــاج  إليــه مــن عمــال، للمعامــل، وعــاملين فــي حقــل  الطلــب وبعــض الميــادين،    ل

وخادمـات فـي المنـازل وكـان مـن الممكـن أن يكـون               ،  ومستخدمين في الدوائر الحكوميـة    

، فنحن بحاجة )١(هذا المجال مجاال قويا لالتصال باألقليات المسلمة في منطقة شرق آسيا            

، اجــة إلــى القــدوم إلينــا لتحــسين أوضــاعهم االجتماعيــة      إلــى اســتقدام العمــال وهــم بح   

بشرط أن نستقدم المسلمين أوال وقبـل غيـرهم لرفـع مـستواهم المعاشـي ولتعـريفهم                 

اإلســالم بــصورة عمليــة بعــد أن انقطعــت حيــاتهم عنــه طــويال لبعــدهم ووضــعهم بــين           

 .مجتمعات غير إسالمية

                                     
 .١٢٣التاريخ اإلسالمية ، التاريخ المعاصر لألقليات  المسلمة ، مرجع سابق م ص :   محمود شاكر )١(
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يـق نـشر اإلسـالم بـين أهـل         كما يمكن أن يكـون هـذا االتـصال إيجابيـا وذلـك عـن طر               

تلــك المنــاطق، فنجعــل هــؤالء القــادمين مــن تلــك المنــاطق ال يعــودون إلــى بالدهــم إال وقــد    

 . )١(دخلوا في ا إلسالم، بسلوكنا ومعاملتنا لهم وتصرفنا معهم

نحن المسلمين قد أعرضنا عن هذه ا لبالد المتخلفة إذا ال يتجه إليها           ،  ولكن الواقع أننا  

م، وإنمــا ينطلـق إليهــا بعــض الــشباب مـن الــدول اإلســالمية للحــصول علــى   أحـد يطلــب العلــ 

وتتكـرر الـرحالت    ،  المتعة حيث تتوفر هناك بأحط المستويات فيتمرغـون هنـاك بالوحـل           

ومـن هـؤالء وتـصرفاتهم تؤخـذ     ، الجوية أسبوعيا إلى بانكوك مانيال، تحمل هؤالء الـشباب        

 . عن اإلسالم وأهله- مع األسف–الصورة 

هي العالقات والصالت بين العالم اإلسالمي واألقليات المسلمة في جزر الفلبـين،    هذه  

ــات المــسلمة     ــاطق العــالم تواجــدا باألقلي ــر من ــه .. .أكث ــذلك كل ــرة    .. .ل ــد مــن جهــود كبي الب

ومـن ثــم فـال غــرو أن   ، ومتواصـلة لتحـسين أوضــاع تلـك األقليــات المـسلمة ورفـع مــستواها     

األقليات المسلمة وجعلتهـا مـن الموضـوعات الرئيـسة          اهتمت المنظمات اإلسالمية بتلك     

وفـي المـؤتمرات والنـدوات      ،  التي طرحـت للمناقـشة فـي مجالـسها  ودوراتهـا واجتماعاتهـا             

 .)٢(التي أقامتها أو شاركت فيها

ومنظمـة المـؤتمر اإلسـالمي، والنـدوة العالميـة للـشباب            ،  رابطـة العـالم اإلسـالمي     : مثل

ربية، واالتحاد اإلسالمي الـدولي لمنظمـات الطلبـة وغيرهـا مـن             اإلسالمي، وجامعة الدول الع   

 .المنظمات، والهيئات اإلسالمية ذات االهتمام بمشاكل وقضايا األقليات المسلمة

فهي تقوم بجهود جبـارة تبـذلها مـن أجـل رفـع مـستوى األقليـات المـسلمة للحـصول              

 :قتصادية ومن تلك الجهود، واالعلى حقوقها المشروعة الدينية، واالجتماعية، والثقافية

                                     
 .٩٣المسلمون في الفلبين ، مرجع سابق ، ص :    محمود شاكر )١(
 الـسنة الثامنـة   ، هــ ١٤١٠دة ذو العقـ ) ٣٠٤(رابطة العـام اإلسـالمية ، مكـة المكرمـة ، العـدد       :    مجلة الرابطة      )٢(

 ١٣-٩والعشرون ،ص 



 

 
 في النصف  الثاني من القرن العشرين أحوال األقليات المسلمة في الفلبين٣١٨
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إرســال المدرســين والــدعاة إلــى الــدول التــي توجــد بهــا األقليــات المــسلمة للقيــام           -

 .وتعليم القرآن الكريم، بتعليم أبناء المسلمين هناك العلوم اإلسالمية

تقــديم المــساعدات الماديــة، واألدبيــة للمــدارس، والمعاهــد، والمراكــز اإلســالمية،         -

وإنــشاء المراكــز إلغاثــة األقليــات   ، ي إنــشاء المزيــد منهــا والمــساجد، واإلســهام فــ 

 .المسلمة

 .دعم المنظمات، والجمعيات اإلسالمية، والتعاون معها في نشر الثقافة اإلسالمية -

 .)١(توزيع الكتب اإلسالمية، وترجمة معاني القرآن الكريم بجميع اللغات الحية -

 .إعطاء منح دراسية ألبناء األقليات المسلمة -

ــة - ــةإقامـ ــال العمـــل     ،  دورات تدريبيـ ــي مجـ ــة فـ ــوادر القياديـ ــداد الكـ وذلـــك بهـــدف إعـ

 .اإلسالمية في بلدان تلك األقليات

إرسال الوفـود إلـى األقطـار التـي توجـد فيهـا األقليـات المـسلمة لدراسـة مـشكالتها                      -

واحتياجاتها، واالتصال بالمسئولين فـي حكوماتهـا لحـثهم علـى االهتمـام بمـصالح               

 .المحافظة على حقوقهم المشروعةالمسلمين فيها، و

أو ،  عقد النـدوات، والمـؤتمرات حـول المـشكالت التـي تواجههـا األقليـات المـسلمة                 -

ــا،       المــشاركة فيهــا، وذلــك إلبــراز االهتمــام بقــضايا تلــك األقليــات، ومــساندتها مادي

 .وأدبيا، واستثارة الرأي العام لمساندتها

اء مناسك الحج، واستضافتهم، دعوة بعض الشخصيات من األقليات المسلمة ألد       -

 .وإلقاء محاضرات إسالمية عليهم

 .إعداد خطط مناهج للتعليم اإلسالمي لتوزيعها على الدول، واألقليات المسلمة -

                                     
معلومات ووثائق المنظمة، مصر ، الهيئة العامة لالستعالمات بدون تاريخ ، ص :   منظمة المؤتمر اإلسالمي      )١(

٤٣. 
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مناشــدة المنظمــات، والجهــات اإلســالمية المعنيــة بحقــوق اإلنــسان فــي العــالم أن     -
ة، والحيـاة اإلنـسانية   تهتم بقضايا  األقليـات اإلسـالمية، وحقوقهـا فـي الحريـة الدينيـ              

 .)١(الكريمة 

، إلى غيـر ذلـك مـن الوسـائل  والجهـود التـي تبـذلها تلـك المنظمـات فـي سـبيل دعـم                 -
 .)٢(ومساندة األقليات المسلمة في العالم 

  وأخيراً فإن تلك المساعدات، والجهود المبذولة من قبل تلك المنظمات تبقـى قليلـة         
اك، فمثال مشكلة حقوق تلك األقليـة المـسلمة         إذا ما قورنت بالمساعدات المسيحية هن     

، في العالم بـصفة عامـة، والفلبـين بـصفة خاصـة هـي مـن أخطـر المـشكالت التـي تواجههـا              
م، فـإن   ١٩٤٨فبالرغم من وجود إعالن حقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة في عام             

 بحجـة أن ذلـك يتعـارض        التنفيذ لهذه اإلعالن لم يجد اهتماما ً فعاالً لـدى األطـراف المعنيـة             
 من ميثاق األمم المتحدة الذي يمنع التدخل في الـشؤون الداخليـة           ٢من المادة   ) ٧(مع البند   

اسـتطاع أعـداء اإلسـالم التقليـل مـن      .. .ألية دولة، وبسبب ضعف، وتفرق كلمة المسلمين      
 .أهمية المشكلة، أو طمسها

الــضغوط، واالضــطهاد،   وتــصبح المــشكلة أكثــر تعقيــداً عنــدما تقــع األقليــات تحــت        
فبــالرغم مــن االحتجاجــات المتعاقبــة، والــشديدة ، والتهديــد، واإلرهــاب مــن قبــل األغلبيــات

فــإن المــؤتمرات الدوليــة تــصدر قــرارات   ، مــن المــسلمين ســواء مــن األغلبيــات، أو األقليــات  
 .واهية ال تكفي  إليقاف عمليات إبادة المسلمين داخل أية دولة أو حتى التقليل منها

ــة ذلــك  و ــى لدراســة أوضــاع        ، مــن أمثل ــة األول ــدوة العالمي القــرارات التــي اتخــذت فــي الن
م والتــي أدانــت ١٩٧٨هـــ ١٣٩٨األقليــات المــسلمة، والتــي عقــدت فــي لنــدن  فــي صــيف عــام    

 .)٣(االضطهاد الفظيع الذي ما زالت تتعرض له األقليات المسلمة في الفلبين وتايالند 

                                     
هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية ، تقرير عن انجازات  هيئة اإلغاثة اإلسـالمية فـي   :    رابطة العالم اإلسالمي     )١(

 ٩-٧هـ ، ص ١٤١١لمشاريع  الصحية واالجتماعية ، سنابل الخير لعام ا
 .١١هـ ، ص ١٤١٣ محرم ٢٦) ١٠٢٥٢( العدد ) جدة(   جريدة البالد )٢(
جامعة الملك عبـد العزيـز بجـدة سـابقاً ، المجلـد الثالـث، العـدد          :    نشرة معهد شؤون األقليات  المسلمة          )٣(

 ٢ص  ، هـ١٣٩٨ ربيع األول ٤الثاني ،  



 

 
 في النصف  الثاني من القرن العشرين أحوال األقليات المسلمة في الفلبين٣٢٠

 هيا عبد المحسن محمد البابطين. د

مية توحيد جهودها، والتنسيق فيما بينها من أجل        كذلك  البد لتك المنظمات اإلسال     

الــدفاع عــن حقــوق المــسلمين، وقــضاياهم مــستخدمة قــوة الــضغط الجماعيــة لهــم األمــر  

الذي يجعل بعض هـذه المنظمـات تقـع تحـت سـيطرة،  أو نفـوذ الحكومـات التـي تـضطهد                       

 .المسلمين

 :وخالصة القول
درع االجتماعي، والسياج الذي يحمـي       أن تلك الهيئات، والمنظمات اإلسالمية تمثل ال      

المسلمين في العالم بعد اهللا من خطر الفقر، والكفـر، والمـرض، والجهـل، بتـوفير الغـذاء،                   

فحينمــا يتــسلح المــسلم ، ونــشر الــدعوة اإلســالمية، والكــساء، والــدواء، والعلــم، والمــأوى 

ستغلين بــــالعلم، وتتــــوفر لــــه ضــــروريات الحيــــاة، فهــــي بــــذلك توصــــد األبــــواب أمــــام المــــ   

ــر مــن المــسلمين           ــات ففــي قــارة آســيا الكثي والمغرضــين، وهــي بهــذا العمــل تراعــي األولي

المضطهدين  في دينهم، والذين ال يجدون  الغـذاء، والكـساء حتـى أصـبحوا عرضـة للتخلـي             

أخلع عنك اإلسالم تخلع عنك ثـوب الجـوع،   " فقد رفع أعداء اإلسالم شعار   ،  عن دينهم 

 العبــد مــا كــان العبــد فــي عــون   واهللا فــي عــون( الهــدى يقــول ورســول " والجهــل، والمــرض

 .)١()أخيه

 

@      @      @ 

 

 

 

 

 

                                     
الناشـر   : األذكار المنتخبـة مـن كـالم سـيد اإلبـرار      : " يحي بن مشرف النووي الدمشقي :     األيام أبو زكريا      )١(

 .١٢٥دار المعرفة ، بيروت ، بدون تاريخ ،  ص
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 :المصادر والمراجع  
هـــ ١٤٠١دار ومكتبـة الهــالل  ،  بيــروت، الطبعـة األولــى ،  دولــة٣٦هكــذا دخـل اإلســالم  : أحمـد حامــد   )١

 .م١٩٨١/

 أبحـاث المـؤتمر العـالمي الـسادس         :اإلسـالم فـي تـاريخ الفلبـين       : حضارة اإلسـالمية    : أحمد الدنتو    )٢

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦للندوة العالمية للشباب، المجلد الثالث الرياض، 

وعبـــد المحيـــد ، أرنولـــد، الـــدعوة إلـــى اإلســـالم،  ترجمـــة حـــسن إبـــراهيم حـــسن : الـــسيرتوماس  )٣

 .م١٩٧٠/ هـ ١٣٩٠، القاهرة مكتبة النهضة، الطبعة الثالثة: عابدين

أبحاث المؤتمر اإلسالمية العالمي السادس للنـدوة       ،  لمين في آسيا  تقرير عن المس  : أبوبكر كيم    )٤

 .م١٩٨٦/هـ ١٤٠٦المجلد الثاني، الرياض ، العالمية للشباب اإلسالمي

بحـوث المـؤتمر الجغرافـي      ،  التنـصير ووسـائله فـي أوسـاط األقليـات المـسلمة           : الطاهر المعمـوري     )٥

/ هـــ ١٤٠٤الريــاض ، ن ســعود اإلســالمية جامعــة اإلمــام محمــد بــ  ، المجلــد الرابــع ، اإلســالمي األول

 .م١٩٨٤

أبحـــاث المـــؤتمر العـــالمي ، خطـــط وبـــرامج األقليـــات المـــسلمة فـــي العـــالم: الهـــادي تجـــاري علـــي  )٦

المجلـد األول، منظمـة   ، ظروفهـا المعاصـرة آمالهـا واآلمهـا    ،  السادس لألقليات المسلمة في العالم    

 .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦الندوة العالمية  للشباب، الرياض 

أبحـــاث المـــؤتمر العـــالمي   ، المـــشكالت الثقافيـــة واالجتماعيـــة  : جمـــال الـــدين محمـــد محمـــود     )٧

الــسادس، النــدوة العالميــة للــشباب اإلســالمي األقليــات المــسلمة فــي العــالم المعاصــر، ظروفهــا      

/ هــــ ١٤٠٦منظمـــة النــدوة العالميــة للـــشباب، الريــاض    ، المجلــد األول ، المعاصــرة وآمالهــا واآلمهـــا  

 .م١٩٨٦

الطبعـة  ، حاضر العالم اإلسـالمي وقـضاياه المعاصـرة الجـزء األول          : ل عبد اهللا محمد المصري    جمي )٨

 .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦المدينة المنورة ، األولى

( العــدد ) حــوار مــع زعــيم جبهــة مــورو الوطنيــة موزميــسواري   (  جريــدة أخبــار العــالم اإلســالمي   )٩

 .م١٩٨٧ديسمبر ٢٨/ هـ ١٤٠٨ جمادي األول ٨٠)١٠٥٤



 

 
 في النصف  الثاني من القرن العشرين أحوال األقليات المسلمة في الفلبين٣٢٢

 هيا عبد المحسن محمد البابطين. د

 .م١٩٨٨/ هـ  السنة الرابعة والعشرون ١٤٠٩رجب ) ١١١(العدد ،  أخبار العالم اإلسالمي جريدة )١٠

العــدد ، المــورو وثمانيــة ماليــين مــسلم يواجهــون المحــن فــي جزيــرة الفلبــين ، جريــدة المــسلمون )١١

 .م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥)  ٣٠(

 ٢١/ هـــ١٤٠٦ ربيــع الثــاني ٩) ٤٦(العــدد ) تحقيــق عــن المــسلمون فــي الفلبــين ( جريــدة المــسلمون  )١٢

 .م١٩٨٥ديسمبر 

 . م١٩٨٥/ هـ١٤٠٦جمادي األول ، )٤٧(العدد ، جريدة المسلمون )١٣

 .هـ١٤٠٧، جمادى األولى السنة الثالثة، )١٠١(العدد ، جريدة المسلمون )١٤

المجلـد  : جامعة الملك عبـد العزيـز بجـدة سـابقا           ،  جريدة نشرة معهد شؤون األقليات المسلمة      )١٥

 .م١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨ محرم) العدد األول ( ، الثاني

المجلـد  : جامعة الملك عبـد العزيـز بجـدة سـابقا           ،  جريدة نشرة معهد شؤون األقليات المسلمة      )١٦

 .م١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨ربيع األول ) العدد الثالث ( ، الثاني

المجلـد  : جامعة الملك عبـد العزيـز بجـدة سـابقا           ،  جريدة نشرة معهد شؤون األقليات المسلمة      )١٧

 .م١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨ربيع ثاني ) العدد الرابع ( ، الثاني

جامعــة عبــد ، المــسلمون فــي تايالنــد والفلــين ( ، جريــدة نــشرة معهــد شــؤون األقليــات المــسلمة   )١٨

 .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩) العدد الثاني ( المجلد الثالث : العزيز بجدة سابقاً 

( بـع   المجلـد الرا  : جامعة عبد العزيز بجدة سـابقاً       ،  جريدة نشرة معهد شؤون األقليات المسلمة      )١٩

 .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠) العدد الثالث 

 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٣ محرم جدة ٢٦) ١٠٢٥٢( العدد / جريدة البالد  )٢٠

 ٢) ٤٤٩٨( العـدد  / وإسالماه بقلم محمد عبده يماني    ،  أقلياتنا في العالم  : جريدة الشرق األوسط   )٢١

 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠رمضان 

/ هـــ١٤١٠) ٨٥١٠(لعــالم، العــدد  فعاليــات المــؤتمر األول لألقليــات المــسلمة فــي ا    : جريــدة عكــاظ  )٢٢

 .م١٩٩٠



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣٢٣

 هـ١٤٣٧ن رجب واألربع العدد

ــيا الموســـمية وعـــالم المحـــيط الهـــادي  :حـــسن أبـــو العينـــين  )٢٣  مؤســـسة الثقافـــة الجامعيـــة  ،  آسـ

 .م١٩٧٤/ هـ ١٣٩٤ باإلسكندرية

ومـشكالت العـالم اإلسـالمي المعاصـر     ، الدول اإلسالمية في فطاني وجزر الفلبـين   :  رؤوف شلبي    )٢٤

 .م١٩٨٢/ هـ ١٤٢٠، الكويت، ار القلمد، في جنوب شرق آسيا الطبعة األولى

)  ٢٣(األقليـات المـسلمة فـي آسـيا واسـتراليا سلـسلة دعـوة الحـق، العـدد          : سيد عبد المجيـد بكـر      )٢٥

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠رابطة العالم اإلسالمي ، مكة المكرمة، الجزء األول، السنة الثانية

 .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦ر العمير مدا، جدة، التنصير في القرن األفريقي ومقاومتة:  سيد أحمد يحيى  )٢٦

القـــاهرة ، دار االعتـــصام، الطبعـــة األولـــى، المـــسلمون فـــي معركـــة البقـــاء:  عبـــد الحلـــيم عـــويس )٢٧

 .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩

، تـــاريخ الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة الحـــديث:  عبـــدالعزيز ســـليمان نـــوار وعبـــد الحميـــد نعنعـــي )٢٨

 .بدون تاريخ، القاهرة، مكتبة سعيد رأفت، الطبعة بدون

مكـة  ، مكتبـة المنـارة   ،  الطبعـة األولـى   ،  األقليات اإلسالمية في العالم اليوم    : لى المنتصر الكتاني    ع )٢٩

 .م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨السعودية ، المكرمة

أبحاث المؤتمر العـالمي الـسادس للنـدوة العالميـة     ، الالجئون ونظرة إسالمية:  فضل اهللا ويلموت    )٣٠

 .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦الرياض ، المجلد األول، للشباب

 بيـــروت، ترجمــة نبيـــل صـــبحي مؤســسة الرســـالة  ، المــسلمون فـــي الفلبـــين : قيــصرأديب مخـــول   )٣١

 .م١٩٩٧/ هـ١٤٠٥

ــو ثــروب ســتودارد    )٣٢  تعليــق األميــر شــكيب   ، ترجمــة عجــاج نــويهض  ، حاضــر العــالم اإلســالمي  :  ل

 .م١٩٧٣/ هـ١٣٩٤بيروت،  دار الفكر العربي للطباعة، الطبعة الرابعة الجزاء األول، أرسالن

 .م١٩٦٦/ هـ١٣٨٦جمادي الثاني ، العدد  الرابع، اإلسالم في تاريخ الفلبين: ة حضارة اإلسالم مجل )٣٣

ــة حــضارة اإلســالم    )٣٤ ــاح الثــورة اإلســالمية تعطــر جنــوب الفلبــين    :   مجل جمــادى ، العــدد الرابــع ، ري

 .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩، الثانية

 .م١٩٨٤ديسمبر /هـ ١٤٠٥ربيع األول ، )٧٧١( العدد : مجلة البالغ  )٣٥



 

 
 في النصف  الثاني من القرن العشرين أحوال األقليات المسلمة في الفلبين٣٢٤

 هيا عبد المحسن محمد البابطين. د

الـسنة الثامنـة والعـشرون     ،  )٣٠٤( العـدد  ، مكة المكرمـة ، رابطة العالم اإلسالمي: مجلة الرابطة   )٣٦

 .م١٩٩٠/هـ ١٤١٠ذو القعدة 

مجلــة  ثقافيــة اجتماعيــة، المملكــة ، محمــد حــسانين) اللغــة العربيــة الفلبــين : (  المجلــة العربيــة  )٣٧

 .م١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩ذو القعدة ، العربية السعودية

 الــسنة ، مقالــة للعــالم  الــشيخ نــور أحمــد العــدد التاســع  ، المــسلمون فــي الفلبــين : روقمجلــة الفــا )٣٨

/ هــــ١٤٠٧، كراتـــشي باكـــستان، مجلـــة فـــصلية تـــصدر عـــن رئاســـة الجماعـــة الفاروقيـــة  ، الثالثـــة

 .م١٩٨٧

هـــ مــارس ١٤٠٥جمــادى الثانيــة ، الــسنة الخامــسة عــشر) ٧٠٨( العــدد : مجلــة المجتمــع الكويتيــة  )٣٩

 .م١٩٩٥/

هــ الـسنة   ١٤٠٨صـفر  ) ٨٣٧( العـدد  : مقـال  مـن للمـسلمين فـي فطـاني      : لمجتمع الكويتيـة    مجلة ا  )٤٠

 .م١٩٨٨/ الثامنة عشر 

بقلـم الـسيد أحمـد علـي المفـتش          ،  مقالة من تاريخ اإلسالمية في أرخبيـل الفلبـين        : مجلة المنهل    )٤١

 .م١٩٥٤  /١٣٧٤محرم ، العدد األول، بوزارة المعارف بالفلبين

 دولــة مــورو سلــسلة مــواطن الــشعوب اإلســالمية فــي  ،سلمون فــي الفلبــين المــ: محمــود شــاكر  )٤٢

 .م١٩٨٥/هـ ١٤٧٠٥بيروت ، الطبعة الثانية المكتبة اإلسالمية) ٩(الرقم ، أسيا

الطبعــة األولــى بيــروت ، التــاريخ المعاصــر لألقليــات اإلســالمية: التــاريخ اإلســالمية : محمــود شــاكر  )٤٣

 .م١٩٨٨/هـ ١٤٠٨

بيـروت  ، الطبعة الثالثة، المسلمون تحت السيطرة الرسمالية: خ اإلسالمية التاري: محمود شاكر   )٤٤

 .م١٩٨٢/هـ ١٤٠٢المكتب اإلسالمي  

، بجاكرتـا ،  هيئـة البحـوث العلميـة     ،  الطبعـة األولـى   ،  جولة في ربوع جزر مورو    :  محمد أسد شهاب   )٤٥

 .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩أندونيسيا 

ألقليات المسلمة في العالم المعاصر، جامعـة       البلدان اإلسالمية وا  :  محمد السيد غالب وآخرون        )٤٦

 .م١٩٧٩/هـ ١٣٩٩اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الرياض 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣٢٥

 هـ١٤٣٧ن رجب واألربع العدد

المـسلمون فـي الفلبـين كيـف يـرون مـشاكلهم أبحـاث المـؤتمر العـالمي                 :  محمد فتحي محمـود      )٤٧

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦الرياض ، المجلد الثاني، السادس للندوة العالمية للشباب

بحـوث المـؤتمر   :  مسلمي الفلبين منذ احتالل اإلسباني حتى الوقت الحاضر        مشكلة:  محمد شتا    )٤٨

ــد الرابــع    / هـــ١٤٠٤الريــاض ، جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود    ، الجغرافــي اإلســالمي األول المجل

 .م١٩٨٤

التعلــيم اإلســالمي ومــشكالته وطــرق معالجتهــا أبحــاث المــؤتمر العــالمي  : محمــد جميــل خيــاط  )٤٩

 .م١٩٨٦/هـ ١٤٠٦الرياض ، السادس

 .بدون تاريخ، دار االعتصام، محنة األقليات ا لمسلمة في العالم، القاهرة: محمد عبداهللا السمات  )٥٠

ــي، القــاهرة   / المــسلمون فــي الفلبــين   : محمــد  عبــد القــادر أحمــد    )٥١ / هـــ١٤٠٠مطــابع الناشــر العرب

 .م١٩٨٠

لمــذاهب المعاصــر، الموســوعة الميــسرة لألديــان وا : منظمــة النــدوة العالميــة للــشباب اإلســالمية   )٥٢

 .م١٩٨١/ هـ١٤٠٩مطبعة السفير ، الطبعة الثانية  الطبعة الثانية

، الطبعــة الثالثــة، مكتبــة وهبــة  ، مــشكلة الفقــر، وكيــف عالجهــا اإلســالمية   :  يوســف القرضــاوي   )٥٣

 .م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧ القاهرة
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Abstract: 

Whoever is concerned with the issue of Muslim minorities in Asia, 

specifically in East Asia where most of them live, is aware of theextent of the 

huge suffering that most of these minorities endure, as they areweakened and 

helpless, with no influence. In most cases, their connection with the Muslim 

world is weak, and the connection of the Muslim majority in the Islamic world 

with them isnegligeable, if not non-existent. In addition, those minorities in the 

countries where they live are far from the center ofpower, and their 

materialcapability is weak, which cannot qualify them for any political or 

economic role. Consequently, they remain vulnerable and powerless as it is the 

case in the Philippines. The missionary authorities attack, oppress, and exercise 

pressure upon Muslim minorities, exploiting their weakness and neediness to 

push them torenounce their religion, without mercy or respite. 

     In order to get to known about these Muslim minorities in the Philippines, 

we must study their status and their religious, political, cultural, social, and 

economic issues, in order to determine their vulnerabilities, and points of 

weakness.Then it becomes easy to diagnose their situation and decide about the 

course of action. This is what this research about Muslim minorities in the 

Philippines in the second half of the 20th century is addressing. 



 





III. Documentation: 

1. Footnotes should be placed on the footer area of each page 

respectively. 

2. Sources and references must be listed at the end. 

3 - Sample images of the verified/edited manuscript are inserted in 

their respective areas. 

4 - Clear pictures and graphs that are related to the research are 

included in appendices. 

IV. In case the author is dead, the date of his death, in Hijri 

calendar, is used after his name in the main body of research. 

V. Foreign names of authors are transliterated in Arabic alphabet 

followed by the Latin characters between brackets). Full 

names are used for the first time the name is cited in the paper.    

VI. Submitted articles for publication in the journal are refereed by 

two reviewers, at least. 

VII. The modified article should be returned on a CD-ROM or via 

an e-mail to the journal. 

VIII. Rejected article will not be returned to authors. 

IX: Authors are given two copies of the journal and fifteen reprints 

of his article. 

Address of the journal: 

All correspondence should be sent to the editor of the Journal of 

Humanities and Social Sciences 

Riyadh,11432 PO Box 5701 

Tel: 2582051 - Fax 2590261 

www. imamu.edu.sa 

humanitiesjournal@imamu.edu.sa



Criteria of Publishing 

The Journal of Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

for Humanities and Social Sciences is a peer reviewed journal 

published by the Deanship of Scientific Research in the campus 

that publishes scientific research according to the following 

regulations:

I. Acceptance Criteria: 

1.Originality, innovation, academic rigor, research methodology 

and logical orientation. 

2. Complying to the established research approaches, tools and 

methodologies in the respective discipline. 

3. Accurate documentation. 

4. Language accuracy. 

5. Previously published submissions are not allowed. 

6.Submissions  must not be extracted from a paper, a 

thesis/dissertation, or a book by the author or anyone else. 

II. Submission Guidelines: 

1. The author should write a letter showing his interest to publish 

the work, coupled with a short CV and a confirmation that the 

author owns the intellectual property of the work entirely and he 

won't publish the work before a written agreement from the 

editorial board.

2. Submissions must not exceed 50 pages (Size A4). 

3.    Arabic submissions are typed in Traditional Arabic, in 17-font 

size for the main text, and 14-font size for notes, with single line 

spacing.

5.    A hard copy and soft copy must be submitted attached with an 

abstract in Arabic and English that does not exceed 200 words 

in size.



Editor –in- Chief 

Prof. Hamdi Hassan Abu Alenein 

Professor of Media and vice president of Misr International University 

Prof. Dhiab Moussa Albadaynah 

Professor of Sociology, the University of Mo'tah in Jordan 

Dr. Turki Ibn Mohammed Atlatyan 

Associate Professor, Department of Psychology, College of Social Sciences 

Dr. Abdulrahman Ibn Mohammed Alsultan 

Associate Professor, Department of Economics, College of Economics and 

Administrative Sciences 

Dr. Abdullah bin Ibrahim Almubriz 

Associate Professor, Department of Information Studies, College of Computer 

and Information Sciences 

Dr. Mahmoud Ibn Sulaiman Almahmoud 

Assistant professor, College of Languages and Translation 

Dr. Mohammed Khamis Harb 

Secretary editor of Humanities and Social Sciences 

Associate Professor of Scientific Research Deanship 



Chief Administrator 

Prof. Fawzan Ibn Abdulrahman Al-Fawzan 

Acting Rector of the University 

Deputy Chief Administrator 

Prof. Fahd bin Abdul Aziz Alaskar 

Vice rector for Graduate Studies and Scientific Research 

Editor –in- Chief 
Prof. Ahmed Ibn Mohamed Abdallah Hazzazi 

Vice-dean, Deanship of Scientific Research and publishing 




