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قواعـد النشر بالمجلة: 
 

• تقبل البحوث المبتكرة للنشر.
• ال تنشر البحوث إال بعد خضوعها للتحكيم من مختصين في المجال.

• المواد واألوراق المقدمة للنشر يجب أن ال تكون قد سبق نشرها أو قبولها للنشر 
بغرض النشر لدى جهة أخرى.

التقدم للنشـر:
• تقدم المواد من أصل وصورتين باللغة العربية أو اإلنجليزية أو في قرص مدمج 
مطبوعة على مسافتين وعلى وجه واحد فقط من الورقة، مع ترك بوصة لكل 
 .A4 هامش ومرقمة ترقيماً مسلسالً بما في ذلك األشكال والجداول وعلى ورق
• يجب اال يزيد البحث عن 25 صفحة وباإلمكان كتابته باللغة العربية او االنجليزية.

• يجب ان يكون هناك مستخلص لكل بحث باللغتين العربية واالنجليزية.
يتم تبويب البحث أو الورقة على النحو اآلتي:

1. عنوان المقال ويكون مختصراً ومعبراً عن مضمون المقال.
2. اسم الكاتب )الُكتاب( المشاركين مع تبيان العناوين.

اإلنجليزية  باللغة  واآلخر  العربية  باللغة  احدهما  ملخصان  باحث  لكل  يكون   .3
شامالً أهم الحقائق واالستنتاجات بحيث يغني عن قراءة الورقة، ويكون في حدود 

200 كلمة.

4. المتـن: ويقسم إلى عناوين رئيسة محددة وفق المنهج البحثي المتبع )على سبيل 
المثال، المقدمة، التجارب، النتائج، المناقشة، االستنتاج، المراجع، المالحق(.

5. الهوامش: تكون مرقمة ترقيماً مسلسالً خالل المتن وعند اإلشارة إلى مرجع 
للمرة األولى يكتب كامالً على أن يكون المدخل باالسم األول متبوعاً باسم العائلة، 
وعند تكرار اإلشارة إلى المرجع نفسه تستخدم اصطالحات اإلحالة المقننة. كما 
ال يغني ذكر المراجع كاملة في الهوامش من إعداد مراجع كاملة في نهاية المتن.
6. يجوز أن يستخدم المؤلف، بدالً من الهوامش، نظام اسم - تاريخ - صفحة في 

المتن، وعليه في هذه الحالة مراعاة القواعد المتبعة في هذا المنهج.
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المراجـع:
المعرفية  العناصر  جميع  وتكون  المؤلف  عائلة  اسم  حسب  هجائياً  ترتب   
)وآخرون(  يقبل  وال  كاملة،  المشاركين  المؤلفين  أسماء  وكذلك  كاملة،  للمرجع 
وأيضاً يجب التأكد من أن جميع المراجع الواردة بالمتن مذكورة بالقائمة، كما أنه 

يجب أال تكون هناك مراجع بالقائمة لم يشر إليها في المتن.
• ترقم الجداول وتسميتها.

• تقدم الصور الفوتغرافية من نسخ أصلية.
• ال تقبل الصور الملونة إال إذا كان للون داللة علمية.

• في حالة عدم إعداد البحث وفقا لما ورد أعاله من ارشادات فإن البحث سيعاد 
للباحث دون النظر في اجراء تحكيمه.

• هيئة التحرير غير ملزمة بإعادة البحوث واألوراق التي لم يتم قبولها للنشر.
وبنفس  آخر  مكان  أي  في  نشره  يجب عدم  المجلة  في  البحث  قبول  حالة  في   •

الصيغة واللغة أو أي لغة أخرى.
• على الباحث ارفاق عنوانه كامال مع الورقة المقدمة )مكان العمل - رقم الجوال 

- البريد االلكتروني(.
• كل مضامين البحوث تعبر عن رأي أصحابها ومجلة كلية اإلمام الهادي غير 

مسئولة عن أي قضايا أو أحكام تالحق مقدم البحث أو الورقة.
• يحصل مؤلف كل بحث على عدد )3( مستالت من كل بحث بدون مقابل تصله 

على عنوانه.
• يتم إخطار المتقدمين المقبولة أوراقهم بموعد صدور وطباعة العدد الذي يضم 

بحوثهم لتأكيد الموافقة النهائية للنشر.

ترسل المكاتبات إلى رئيس هيئة التحرير
كلية اإلمام الهادي

أم درمان - المالزمين
ihc.journal@gmail.com البريد اإللكتروني

www.ihcsudan.com الموقع اإللكتروني
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كلمة التحرير

للعلوم  الهادي  اإلمام  كلية  مجلة  تحرير  هيئة  يسر      
نحو  وتمكن  بثبات  تخطو  وهي  واإلنسانية  التطبيقية 
ولوج العام الرابع من مسيرتها وانتظام صدورها وتزايد 
تطويرها  في  والمساهمة  فيها  النشر  على  المقبلين  أعداد 

وتنافسيتها... 
   يسرنا وبكل فخر أن نقدم لمجتمع البحث العلمي العدد 
من  زاخر  بتنوع  يحفل  وهو  المجلة  إصدار  من  السادس 
وتحكيمها  محتواها  في  المتميزة  األصيلة  الموضوعات 
شاملة لجوانب مهمة في مجاالت العلم والمعرفة اإلنسانية.. 
تناشد هيئة تحرير المجلة كافة المهتمين من قراء وباحثين 
مواصلة تقديم كل المالحظات المطلوبة والتعريف الزائد 
بالمجلة والتي تبوأت مكانها المستحق بين رصيفاتها بأعلى 
لكل من يقصدها  الرضا  التميز والجودة وتحقيق  مقاييس 

كاتبًا، أو مطلعًا..

 هيئة التحرير
 



دور الجامعة في معالجة
 تحديات  التنمية البشرية  

إعداد:
د. محمد كامل الدويكات

كلية اإلمارات للتكنولوجيا 
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ملخص:
التنمية  الدراسة إلى الكشف عن دور الجامعة في معالجة تحديات  هدفت 
ومقوماتها  وعناصرها  وأهدافها  التنمية  مفهوم  بمعرفة  وذلك  البشرية، 
وأركانها  وخصائصها  البشرية  التنمية  جذور  معرفة  وكذلك  ومعوقاتها، 
وأبرز التحديات التي تواجه التنمية البشرية، والوقوف على دور الجامعة 

في معالجة  هذه التحديات.
واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك بجمع المعلومات 
بناء، وتم  نقدا علميًا  الدراسة، وتحليلها ونقدها  لها عالقة بموضوع  التي 
التربوية  بالرجوع إلى دراسة األدوار  الدراسة  تأصيل اإلجابة عن أسئلة 
تواجه  التي  التحديات  وأبرزها  المعاصرة،  التحديات  لمواجهة  للجامعة 

التنمية البشرية.
وتوصلت الدراسة إلى االستنتاجات التالية: 

◄ وجود معوقات تواجه التنمية بشكل عام، وتحديات تواجه التنمية البشرية 
بشكل خاص.

◄ وجود معوقات تواجه التعليم الجامعي في التنمية البشرية.

◄ للجامعة دور تربوي مهم  تقوم به من خالل فلسفتها وأهدافها  ووظائفها 
لمعالجة تحديات التنمية البشرية.  

◄ وفي ضوء االستنتاجات تم وضع عدد من التوصيات العلمية والعملية 

للنهوض بدور الجامعات لمعالجة تحديات التنمية البشرية.

د. محمد كامل الدويكات
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Abstract:
The aim of the study is to expose the role of the university in 
addressing the challenges of human development by knowing the 
concept of development، its objectives، elements، components 
and obstacles، as well as the roots of human development، 
its characteristics and its elements، and the challenges facing 
human development.
The study used the analytical descriptive approach by collecting 
information related to the subject of the study، analyzing and 
critiquing it in constructive scientific criticism. The answer to the 
study questions was based on studying the educational roles of 
the university to face contemporary challenges، most notably the 
challenges facing human development.
The study reached the following conclusions:
- The existence of obstacles facing development in general، and 
challenges facing human
 development in particular.
- There are obstacles facing university education in human 
development.
- The University has an important educational role to play through 
its philosophy، objectives
 and functions to address the challenges of human development.
In conclusions، a number of scientific and practical 
recommendations have been developed to enhance the role of 

universities in addressing the challenges of human development.

دور الجامعة في معالجة تحديات التنمية البشرية  
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المقدمة: 
أصبحت قضية التنمية محور اهتمام المؤتمرات والمنظمات الدولية، ألن 
مركز القوة في أي أمة هو ما يكون عليه إنسانها من خالل التنمية الخاصة 
التنمية  التربوية واالجتماعية  به، وهو أصبح ما يطلق عليه في األدبيات 
البشرية، ألن التنمية عملية متعددة األبعاد والجوانب وتخص كافة مجاالت 
المجتمع االجتماعية واالقتصادية والسياسية واإلنسانية، أي عملية توسيع 
خيارات الناس عن طريق توسيع الوظائف والقدرات البشرية، فهي تمثل 

عملية وغاية في الوقت ذاته.
ويرتكز االهتمام بالتنمية البشرية ألن اإلنسان هو القوة الفعلية لإلنتاج، وهو 
غاية التنمية وأداتها األساسية، والمحرك الرئيس للتنمية الشاملة، ويترتب 
على ذلك األهمية البالغة لإلنسان كونه غاية التنمية ومقصدها، وأن تؤدي 
التنمية إلى إشباع حاجاته المادية والنفسية والمعنوية، وذلك من خالل إتاحة 
فرص عمل له تتفق مع رغباته وميوله وإمكاناته ومهاراته، وانطالقًا من 
برامج  لتنفيذ  الالزمين  والكيف  بالكم  البشرية  التنمية  تتوفر  أن  البد  ذلك 

التنمية الشاملة والمستدامة. 
ويعد إعداد وتهيئة كوادر بشرية قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة، 
أحد األدوار الرئيسة لجامعة المستقبل حيث يضع المجتمع ثقة كبيرة في 
لتسيير  الفعلية  الطاقة  البشرية هي  الموارد  الجانب كون  الجامعة في هذا 
دقة التنمية في المجتمع، وبدون هذه الطاقة البشرية الفاعلة ال يمكن تفعيل 

واستغالل الموارد األخرى.
فالعنصر البشري هو الركن األساسي في تفجير الطاقات األخرى وتسخيرها 
الكفاءات  الجامعات ونوعية  بين  قوي  ارتباط  هناك  ولذا  اإلنسان،  لخدمة 

د. محمد كامل الدويكات
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البشرية التي تنتشر في مؤسسات المجتمع اإلنتاجية، والتعليم الجامعي هو 
المفجر الحقيقي للطاقات البشرية ومعد أجيال المستقبل. 

مشكلة الدراسة:
تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال التالي:
ما دور الجامعة في معالجة تحديات التنمية البشرية؟

هدف الدراسة وأسئلتها:
تحديات  معالجة  في  الجامعة  دور  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

التنمية البشرية، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:
ما مفهوم التنمية، وأهدافها، وعناصرها،ومقوماتها، ومعوقاتها؟ 

ما مفهوم التنمية البشرية، وخصائصها وأركانها، ومالمحها؟ 
ما أبرز التحديات التي تواجه التنمية البشرية؟ 

ما دور الجامعة في معالجة التحديات التي تواجه التنمية البشرية؟ 
أهمية الدراسة:

تستمد هذه الدراسة أهميتها كونها:
ومع  ثمارها  من  ويستفيد  التنمية  ينتج  الذي  اإلنسان  شخصية  ببناء  تهتم 
التطورات التي يشهدها العالم في الميادين المختلفة أصبحت التنمية البشرية 
تمثل أزمة وثقال يقع على كاهل مؤسسات التعليم، وخاصة التعليم العالي، 
أدائها،  أن تطور من  لزاما عليها  الجامعي والتي صار  بالتعليم  والمتمثل 
المتغيرات  مع  ليتعامل  وإعداده  اإلنسان  بناء  في  فاعل  بشكل  لإلسهام 

والتحديات التي تسير بشكل متسارع. 
الحديثة  المستجدات  البشرية لمواكبة  التنمية  تعمل على مواجهة متطلبات 
في المجتمع، من خالل االهتمام بالعنصر البشري كعنصر رئيس للتنمية 

دور الجامعة في معالجة تحديات التنمية البشرية  
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االقتصادية واالجتماعية. 
تهتم بالمعارف والمهارات الالزمة للحياة وروح العصر والعمل على تنمية 

قدرات اإلنسان وتمكينه من إحراز التقدم. 
الجامعي  التعليم  ومالءمة  التنمية،  باحتياجات  التعليم  ربط  في  تبحث 

لمشروعات التنمية.
- ذات أهمية للمعنيين برسم الخطط  التربوية في الجامعات إذ أن اطالعهم 
على  تعمل  تربوية  خطط  وضع  على  يساعدهم  الدراسة  هذه  نتائج  على 

تحقيق التنمية البشرية المستدامة.
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:

الجامعة: مؤسسة تقوم بصورة رئيسة في توفير تعليم متقدم ألشخاص على 
درجة من النضج، ويتصفون بالقدرة العقلية واالستعداد النفسي على متابعة 

دراسات متخصصة في مجال أو أكثر من مجاالت المعرفة.
 التنمية البشرية: هي تطوير كفايات وقدرات األفراد فيها، للقيام بما يناط 
المعرفة  إكساب  ذلك  ويقتضي  ومجتمعهم،  أنفسهم  تنمية  سبيل  في  بهم 

والمهارات واالتجاهات والقيم التي تؤهلهم للقيام بهذا الدور.
منهجية الدراسة:

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي القائم على جمع وتحليل األدب 
والدراسات التي تناولت الجامعة والعولمة الثقافية. 

حدود الدراسة:
تلتزم الدراسة بالحدود التالية: 

معرفة  مفهوم التنمية البشرية،وخصائصها وأركانها، ومالمحها.
تحديد التحديات التي تواجه التنمية البشرية.

د. محمد كامل الدويكات
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الوقوف على دور الجامعة في معالجة تحديات التنمية البشرية. 
الدراسات السابقة: 

قام عويضة )2000( بدراسة بعنوان سياسات التسوية الهيكلية وأثرها على 
النتائج  أهم  إلى  الدراسة  خلصت  حيث  إسالمية  دول  في  البشرية  التنمية 

التالية:
- أبرز اآلثار السلبية على حقبتي الثمانينات والتسعينات هي ارتفاع األسعار 
)مستوى  البشرية  التنمية  معايير  على  سلبًا  أثرت  كما  المعيشة  وتكاليف 

المعيشة، والصحة، والتعليم( من خالل تخفيض اإلنفاق الحكومي عليها.
- زيادة معدالت البطالة مما أسهم في زيادة الشقاء اإلنساني.

باهظة  اقتصادية  ببرامج  الدولي تكون مرتبطة  النقد  - تسهيالت صندوق 
موارد  هيمنتها على  وتكريس  الكبرى،  الدول  تخدم  بآليات  وتنفذ  التكلفة، 

البلدان النامية، مما يجعل هذه الدول تدور في ملك التبعية والتخلف.
- تخفيض سعر العملة الوطنية، ورفع الدعم عن السلع األساسية، وزيادة 
اإليرادات الضريبية، وخصخصة المشاريع الحكومية، مما أسهم في تردي 

معايير التنمية البشرية في معظم بلدان العالم الثالث.
- تركت سياسات التسوية الهيكلية آثارًا  سالبة على توزيع الدخول، وقلصت 
من سلطة الدول المالية والنقدية، فتحت الباب على مصراعيه لصادرات 
الصناعات  تالشي  في  أسهم  مما  النامية،  الدول  باتجاه  الرأسمالية  الدول 

الوطنية والمشاريع الصغيرة.
قام الدعمة )2001( بدراسة وصفية هدفت إلى التعرف على التنمية البشرية، 
وأثرها على النمو االقتصادي، حيث خلصت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
1 - مفهوم التنمية البشرية أوسع من مفاهيم التنمية السابقة التي تعاملت مع 

دور الجامعة في معالجة تحديات التنمية البشرية  



15مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السادس –  ديسمبر 2018م    

العنصر البشري، فهي تعنى تحسين قدرات البشر وأحوالهم كغايات بحد 
ذاتها ووسائل إنتاج أيضا.

2 - ثم أضاف بعدًا آخر للتنمية البشرية، وهذا بعد االستدامة، والذي يعني 
تلبية احتياجات األجيال الحالية بأعدل صورة ممكنة دون اإلضرار بحاجات 

األجيال الالحقة، سواء المادية منها أو االقتصادية أو البيئية.
3 - اعتمد لقياس البيئة البشرية ثالثة معايير، مؤشر التعليم يقاس من خالل 
الدراسية  المراحل  في  التسجيل  نسب  إلى  باإلضافة  األمية  محو  معدالت 

المختلفة، ومؤشر الصحة، ومؤشر الدخل.
4 - الجدل حول عدم قدرة السوق على تحقيق التنمية البشرية والسبب في 

ذلك هو اهتمام السوق عادة بتحقيق األرباح المادية.
5 - ينبغي االعتماد على المصادر الداخلية في تمويل التنمية البشرية؛ ألن 
المصادر الخارجية ال يمكن االعتماد عليها، إضافة إلى أن الدول الغنية قد 

ال تلتزم بتسديد التنمية المترتبة عليها سنويا لدعم أهداف التنمية البشرية.
بالتنمية  المتعلقة  الجوانب  أهم  والتغذية  والصحة  التعليم  معايير  تعد   -  6

معاني  تعد  أنها  إلى  إضافة  البشرية  القدرات  لتكوين  والمطلوبة  البشرية 
لإلنتاجية بنفس الوقت.

7 - اإلنفاق على التعليم له وجهان: أحدهما استهالكي واآلخر استثماري.
أثبتت  كما  اإلنتاجية،  زيادة  إلى  يؤدي  الصحية  األوضاع  تحسين  أن   -  8

الكثير من الدراسات.
دراسة السليطي )2002(: التعليم والتنمية البشرية في دول مجلس التعاون 

الخليجي: دراسة تحليلية.
هدفت الدراسة إلى تقييم ما تم إنجازه في دول مجلس التعاون في المجاالت 

د. محمد كامل الدويكات
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المتعلقة بالتعليم وعالقته بالتنمية البشرية، من الناحيتين الكمية والنوعية، 
بما  المقارنة  مع  البشرية  الثروة  تنمية  في  التعليم  أنظمة  مساهمة  ومدى 
أنجزته دول العالم، والسيما تلك الدول التي تتقارب مع مجلس التعاون، من 
حيث اإلمكانيات المادية، والناتج القومي اإلجمالي. واشتمل التقييم الجوانب 
للجميع،  التعليم  هدف  وتحقيق  التعليم  ونشر  التعليم،  على  اإلنفاق  التالية: 
التعليم، وقياس  الداخلية ألنظمة  والكفاءة  والتدريب،  التعليم  بين  والتكامل 
اإلدارة  وكفاءة  إعداده  ومستوى  المعلم  وكفاءة  التربوي،  األداء  مستوى 

التعليمية.
وقد اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي.

وكان من أهم نتائج البحث: أن اإلنفاق يمثل معيارًا من المعايير األساسية 
التي تعكس سياسة الدولة تجاه التعليم ونظرتها إليه، وإلى دوره  في التنمية 

االقتصادية واالجتماعية.
التنمية  أساسيات  من  يعتبر  للجميع  التعليم  هدف  وتحقيق  التعليم  نشر  إن 
اإللزامي  التعليم  على  التأكد  إلى  الباحث  دعا  الذي  األمر  كافة،  بأبعادها 
المدارس  التسرب من  االبتدائية واإلعدادية من أجل وقف  المرحلتين  في 

والوقوف في وجه األمية في المجتمعات الخليجية.
دراسة األسود )2008(: عالقة التعليم بتمكين المرأة من المشاركة في التنمية 

المجتمعية بليبيا:
النظريات  في  التنمية  مفهوم  تطور  التعرف على  إلى  الدراسة  هذه  هدف 
في  المشاركة  من  المرأة  تمكين  في  التعليم  ودور  المختلفة،  التنموية 
التنمية، والتعرف على واقع المجتمع العربي الليبي السياسي واالقتصادي 
متغيري  بين  العالقة  وتحديد  فيه،  المرأة  ومكانة  والتعليمي  واالجتماعي 

دور الجامعة في معالجة تحديات التنمية البشرية  
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»تعليم المرأة ومشاركتها في التنمية المجتمعية بليبيا«.
وقد اتبعت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي التحليلي.

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أن توجيه االهتمام والبحث في الموارد 
يؤدي إلى رفع وزيادة قوة المرأة ومكانتها في المجتمع وزيادة مشاركتها 
بفاعلية في عملية التنمية، وأنه كلما تحسن واقع تعليم المرأة ومشاركتها في 

التنمية، عكس كفاءة النظام التعليمي في إعداد الكوادر البشرية.
تعليق على الدراسات السابقة: 

باختالف  الدراسات اختلفت  السابقة أن هذه  الدراسات  يتضح من عرض 
األهداف التي سعت إلى تحقيقها على النحو التالي:

مع كثرة الدراسات التي تناولت موضوع التنمية البشرية وأهميتها إال أنه 
البشرية  التنمية  موضوع  على  ركزت  السابقة  الدراسات  معظم  أن  نجد 
بشكل  والتعليم  والدخل   والصحة  المعيشة  بمستوى  اهتمامها  خالل  من 
عام، ودور التنمية البشرية في النمو االقتصادي، ودور التعليم في التنمية 

االقتصادية واالجتماعية، ودور المرأة في التنمية االجتماعية.
ونجد أن هناك افتقارًا إلى الدراسات التي تناولت دور الجامعة في معالجة 

تحديات التنمية البشرية لتكون أكثر شمولية من الدراسات السابقة.
األدب النظري: 
مفهوم التنمية:

واالجتماعية  االقتصادية   - المختلفة  بأبعادها  التنمية  أن  من  الرغم  على 
والثقافية - أصبحت الشغل الشاغل، والمتطلب الرئيس لرجاالت السياسة، 
أنها  إال  النامية،  البلدان   مختلف  في  والتربية،  واالجتماع،  واالقتصاد، 
ضوء  في  يفسرها  هؤالء  من  واحد  كل  ألن  غموضًا؛  األمور  أكثر  من 

د. محمد كامل الدويكات
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المجتمع،  بطبيعة  معرفته  وفي ضوء  بها،  يؤمن  التي  الرئيسة  المسلمات 
اإلنسان،  العاملة، وطبيعة  البشرية، والطاقة  والقوى  والواقع االجتماعي، 
يعيشها األفراد،  التي  العامة  الثقافية، والحياة  اإلنتاجية، واألنماط  والقدرة 

والسلوكيات الحياتية التي تمارسها الجماعة.
اآلراء  تعدد  وباختالف  المعرفين،  باختالف  التنمية  تعريف  اختلف  ولذا 
لمفهومها، فعلماء االقتصاد يعرفون التنمية بأنها: العملية التي تسعى لتحقيق 
التوافق االجتماعي بين أفراد المجتمع، وتشمل إشباع الحاجات العضوية 

والنفسية واالجتماعية.
وإلى جانب ذلك هناك عدة تعاريف يتناقلها المتحدثون في التنمية منها:

اإلنسان  بين  تفاعالت  عن  تنتج  ومعنوية؛  ونفسية  مادية  عملية  التنمية   -
والبيئة، واإلنسان ورأس المال، واإلنسان واحتياجاته، واإلنسان وتطلعاته، 

والهدف منها تحقيق مستوى حياة أفضل له.
- التنمية هي محصلة الجهود العلمية المستخدمة لتنظيم األنشطة المشتركة، 
الحكومية و الشعبية، في مختلف المستويات؛ لتعبئة الموارد الموجودة أو 
التي يمكن إيجادها، لمواجهة الحاجات الضرورية، وفقا لخطة مرسومة، 

وفي ضوء السياسة العامة للمجتمع.
تأثرًا  المجتمع  بحركة  المرتبطة  المتكاملة  الشاملة  الزيادة  هي  التنمية   -
وتأثيرًا، مستخدمة األساليب العلمية الحديثة والتكنولوجيا والتنظيم واإلدارة.
فترة  خالل  وتراكمية،  سريعة  زيادة  تحقيق  إلى  تهدف  عملية  التنمية   -
لينتقل  والبشرية،  المادية  واإلمكانيات  الموارد  حشد  وتتطلب  الزمن،  من 
المجتمع من حالة الركود والتخلف إلى حالة النمو والتقدم. وتكون التنمية 
شاملة؛ أي تشمل مختلف جوانب النشاط االقتصادي واالجتماعي والثقافي، 

دور الجامعة في معالجة تحديات التنمية البشرية  
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وتستهدف إحداث تغيرات نوعية، باإلضافة إلى التغيرات الكمية، وذلك عن 
طريق الجهود المنظمة.

- التنمية عملية ارتقاء بمستوى اإلنسان؛ ارتقاء يحقق له التحرر من العجز 
عن إشباع حاجاته األولية، بحيث يستطيع االنطالق إلى خلق وإشباع المزيد 
من االحتياجات العقلية  والروحية، أو إشباع تلك االحتياجات التي تميزه 

عن الكائنات الحية األخرى.
العام  المستوى  رفع  إلى  يهدف  شامل،  إيجابي  تغير  عبارة عن  التنمية   -
تغير  وهي  ما،  ومجتمع  ما  بلد  في  واالجتماعية  االقتصادية  للمتغيرات 

إيجابي وعملية مضبوطة في ظروفها وفعالياتها.
- التنمية هي مجموعة الوسائل والطرق التي تستخدم بقصد توحيد جهود 
بني البشر أفرادا وجماعات ومؤسسات، من أحل تحسين مستوى الحياة، في 
النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية  والقومية 
والعالمية، وإخراج هذه المجتمعات من عزلتها، لتشارك في الحياة، ولتساهم 

في تقديم البالد.
- التنمية هي مجموعة العمليات الرشيدة الشاملة المتكاملة، التي يقوم بها 
مجتمع من المجتمعات لتحسين نوعية الحياة، ومستوى الثقافة فيه، للوصول 
إلى التقدم والرفاه المنشود؛ وبخاصة في القطاعات الفقيرة والمتدينة )ناصر، 

.)2011

أهداف التنمية:
فيجب  الحياة،  نوعية  تحسين  تستهدف  مجتمعية  عملية  التنمية  كانت  لما 
إمكانات  الشاملة نحو تحقيق أقصى ما تسمح به  التنمية  أن تتوجه عملية 

المجتمع في المجاالت الرئيسة التالية )الكواري، 1985(:

د. محمد كامل الدويكات
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- تعميق أسس المشاركة السياسية في اتخاذ القرارات على جميع المستويات.
- تهيئة البيئة الثقافية التي تسمح بأقصى إمكانية العطاء واإلبداع وتحقيق 

الذات.
- توفير وتكوين ضمان األمن الشامل على مستوى الفرد والمجتمع.

- تكوين قاعدة إنتاجية ذاتية دائمة، يتحقق بموجبها تزايد مستمر في متوسط 
إنتاجية الفرد ونوعية و قدرات المجتمع.

- تأكيد ضرورة الترابط بين الجهد والمكافأة.
- توفير االحتياجات األساسية ومتطلبات الوجود الحيوي.

وتنمية  هويته  تأكيد  خالل  من  الحضارية  رسالته  ألداء  المجتمع  تهيئة   -
شخصيته القومية، ومواصلة عطائه الحضاري في ظل انتمائه اإلنساني.

من  مجموعة  ويتضمن  طياته  في  يحمل  الصورة  بهذه  التنمية  اتجاه  إن 
األهداف، فالتنمية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو تربوية، فإن هدفها 
اإلنسان، ولذلك فإن األهداف العامة للتنمية الشاملة يجب أن تدور حول ما 

يلي:
1 - ترقية اإلنسان في المجتمع وتحريره وإطالق مواهبه من خالل تكامل 
األبعاد المختلفة لعملية التنمية سواء كانت المادية أو البشرية، وكذلك تهيئة 

المناخ لتفاعل هذه الجوانب لتصبح وحدة واحدة.
الكاملة  االستفادة  ومحاولة  استغالل  أفضل  المتاحة  الموارد  استغالل   -  2

منها إشباع الحاجات األساسية للمجتمع.
يتيح  للمجتمع، مما  العمل على إحداث تغيرات في األنماط اإلنتاجية   - 3

الفرصة لظهور تنظيمات جديدة وتفاعل عناصر اإلنتاج بطريقة حديثة مما 
يزيد معها معدالت اإلنتاج.

دور الجامعة في معالجة تحديات التنمية البشرية  
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4 - خلق فرص عمل جديدة من خالل ما تتيحه برامج التنمية من مشروعات 
جديدة تتطلب عمالة جديدة.

وتيسير  للمواطن،  والمعيشية  االجتماعية  األوضاع  تحسين  - ضرورة   5

كافة الخدمات الالزمة للنهوض بمستوى المعيشة )حبيب، 1987(.
أما التنمية من وجهة نظر الراشدان فهي مزيج من التطبيق العملي والفهم 
من  والمختلفة  الفقيرة  المجتمعات  تجربه  أن  يجب  لما  والنظري  الفكري 
تحقيق حياة  بهدف  والثقافة  االجتماعية واالقتصادية  هياكلها  تعديالت في 

أفضل، بالتالي يجب أن تهدف التنمية إلى تحقيق األهداف التالية:
- إتاحة الفرص لحصول األفراد على احتياجاتهم األساسية من مأكل وملبس 

ومسكن وحماية.
في  واإلنسانية  الثقافية  بالقيم  واالرتقاء  وكيفًا  كمًا  التعليم  مستوى  رفع   -
الرفاهية، وإنما  المجتمع، ومن شأن هذا كله ليس فقط االرتفاع بمستوى 

أيضًا تنمية الشعور بالتقدير الذاتي على المستوى الفردي و القومي.
- توسيع مجاالت االختيار االقتصادي واالجتماعي أمام األفراد والشعوب 
وذلك من خالل تحريرها من العبودية والتبعية ليس فقط اتجاه األفراد أو 
الجهل والبؤس  الفقر و  اتجاه قوى  الشعوب األخرى ولكن بصفة خاصة 

اإلنساني )الراشدان، 2005(.
عناصر التنمية ومالمحها:

يمكن تلمس عناصر ومالمح محددة لعملية التنمية، يمكن إيجازها في النقاط 
التالية:

1 - التنمية عملية مستمرة: وليست حالة طارئة فهي متواصلة ومتصاعدة 

تعبيرًا عن تجدد احتياجات المجتمع وتزايدها.

د. محمد كامل الدويكات
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والقطاعات  الفئات  كل  فيها  تساهم  أن  يجب  التنمية عملية مجتمعية:   -  2

والجماعات، وال يجوز اعتمادها على فئة قليلة أو مورد واحد.
المدى،  طويلة  استراتيجية  ذات  الغايات  تعي  موجهة  عملية  التنمية   -  3

وأهداف محلية، وخطط وبرامج.
4 - التنمية عملية موجهة تعي الغايات المجتمعية: وتلتزم بتحقيقها، وتمتلك 
وتوزيعها  إنتاجًا  المجتمع  لموارد  الكفء  االستخدام  تحقيق  على  القدرة 

بموجب أسلوب حضاري يحافظ على طاقات المجتمع.
والثقافي  واالجتماعي  السياسي  اإلطار  تشمل  تغيير  عملية  التنمية   -  5
واالقتصادي مثلما هي في القدرة والتقنية والبناء المادي للقاعدة اإلنتاجية.

6 - التنمية قادرة على بناء قاعدة إنتاجية صلبة، وإيجاد طاقة مجتمعية ذاتية 
متجددة من الموارد البشرية.

فترات زمنية محددة، كما تحقق  المنتظم وخالل  التقدم  التنمية تحقق   - 7

تصاعدًا في معدالت األداء المجتمعي.
التنمية في المجتمع العربي:

بالمؤشر  أدائها، وهذا ما يعرف  القياس لمعرفة  إمكانية  التنمية توفر   - 8

االقتصادي أي )تزايد متوسط الدخل الحقيقي للفرد(.
9 - التنمية تأخذ بنظام الحوافز القائم على أساس الربط بين الجهد والمكافأة.
10 - التنمية تعم على تحقيق العدالة في توزيع الثمرات ) زغل، 2013(.

مقومات التنمية:
من  وتعتبر  عليها  ترتكز  التي  المقومات  من  مجموعة  على  التنمية  تقوم 
في  التنمية  تتحقق  أن  يمكن  إذ  إحداثها  بد من  التي ال  الجوهرية  العوامل 
أي مجتمع من المجتمعات إذا فقدت مقومات تلك التنمية. وتنقسم مقومات 
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التنمية إلى مقومات مادية وغير مادية.
أواًل: المقومات المادية

متعددة  المقومات  التنمية. وهذه  تقوم عليه  الذي  الجوهري  األساس  وهى 
ومتنوعة وأبرزها ما يلي:

التنمية وذلك من  نقطه االنطالق نحو  الطبيعية: وهي  الموارد  توافر   - 1

خالل استغاللها داخليا أو تصديرها للخارج واإلنفاق من عائدها إلحداث 
وتطوير التنمية.

2 - تراكم رأس المال: راس المال هو أحد المقومات الرئيسة واألساسية 
في عملية التنمية. والمقصود برأس المال األموال التي يتم ادخارها بقصد 
استخدامها مرة أخرى ولن يكون رأس المال قيمة في التنمية دون توافر 

المعرفة الفنية والمهارات البشرية الستغالل هذا المال.
3 - ضرورة التخطيط  للتنمية: أنه من المسلم به أن التنمية ال تحدث بطريقة 
عفوية بل ال بد من وضع الخطط الالزمة لذلك بطريقة علمية وموضوعية 
مدروسة، ومتابعتها وإزالة العقبات التي قد تقف في طريقها. ونظرًا ألهمية 
التخطيط فإن العديد من الدول تلجأ إلى التخطيط المركزي بهدف تحقيق 

التنمية الشاملة.
ثانيا: المقومات غير المادية

وتتمثل في إحساس الشعب وإدراكه ألهمية التنمية وتنمية الموارد البشرية، 
وأن يكون هناك المنظم لعملية التنمية إلى جانب مزيد من التكنولوجيا التي 
من  قدر  من خالل  إال  ذلك  يكون  ولن  العلمي  التقدم  مواكبة  على  تساعد 
االستقالل السياسي و االقتصادي للدولة مما يساعدها على تحقيق التنمية   

وتتمثل المقومات غير المادية في اآلتي:

د. محمد كامل الدويكات
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1 - إحساس الشعب بالحاجة إلى التنمية أي إدراكه ألهمية التنمية:
استجابة  ضعف  هي  التنمية  عمليات  تواجه  التي  الحقيقية  المشكلة  إن 
المجتمعات لعملياتها وعدم اشتراك األفراد مع السلطة العامة في برامجها 

وجمود تراكيبها االجتماعية. 
كل ذلك يقف عقبة صلبة أمام التجديدات والتغيرات المعروضة التي تتناول 

في كثير من األحيان قيم هذه المجتمعات.
2 - العنصر البشري:

االقتصادية  التنمية  لعملية  المهمة  المقومات  أحد  البشرى  العنصر 
واالجتماعية، فاإلنسان هو المبتكر والمخترع والمنفذ لكل عمليات التنمية؛ 
وتنمية الموارد البشرية تمثل عنصرا جوهريا في تحقيق التنمية المستدامة.

3 - االستقالل السياسي واالقتصادي:
إن التنمية تقوم على أساس عملية تحرير شامل للوطن والمواطن، عملية 
تحرير سياسي واقتصادي واجتماعي في آن واحد. إن الهدف من االستقالل 
السياسي واالقتصادي هو كسر االستغالل بكل صوره ومستوياته، استغالل 
هذا  وإزالة  أخرى،  لجماعة  جماعة  استغالل  أو  آخر،  لمجتمع  مجتمع 
االستغالل يعتبر شرطًا ضروريًا لعملية التنمية، وبتحقيق هذا الشرط يتحقق 

مزيد من المساواة في فرص الحياة.
4 - استخدام التكنولوجيا الحديثة والمالئمة

إنه يتعين على الدول النامية أن تمهد السبيل نحو إدخال التكنولوجيا المفيدة 
واالجتماعية  االقتصادية  الظروف  تغيير  جاهدة  تحاول  وأن  والمالئمة 
والسياسية وتطويعها حتى يتحقق االنسجام بينها وبين التكنولوجيا وتؤتي 

ثمارها وتتجنب مساوئها ) عشماوي،2010(.
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معوقات التنمية: 
هناك أسباب كثيرة في المجتمع تعيق التنمية تتعلق جميعها بأنماط فكرية 

وسلوكية معينة:
نظام  بتوجيه  أساسي  بشكل  النظام  هذا  ويتعلق  السائد:  االجتماعي  النظام 
األسرة االجتماعي، فإذا كان نظام األسرة يركز على والء الفرد لألسرة 
لروح  هدفا  يعتبر  وال  لألسرة  التعصب  إلى  يؤدي  فهذا  فيها،  والكبار 
التضامن االجتماعي،وكذلك الوالء الشديد لألسرة يؤدي إلى تقسيم العمل 
اآلراء  مع  يتعارض  وهذا  لالستثمار،  االحتكار  تقاليد  حسب  بينهم  فيما 

التقدمية واالنفتاح في المجتمع.
االجتماعي،  الجانب  واهمال  االقتصادي  جانبها  من  التنمية  إلى  النظر 
والصحيح يجب أن ينظر إلى الجانب االجتماعي بطريقة تكاملية مع الجانب 

االقتصادي تصورًا وتنفيذًا.
صعوبة االنتقال بأفراد المجتمع من أنماط سلوكية معينة قد مارسها هؤالء 
تتالءم مع  أنماط سلوكية أخرى متحررة  إلى  األفراد واعتبروها مقدسة، 

أهداف المجتمع وفلسفته.
النمط االستهالكي الخاطئ: وذلك النتشار آراء تقليدية لدى بعض الطبقات 
وخاصة الغنية المترفة التي تقلدها الطبقات األخرى، تؤدي إلى وجود نمط 
استهالكي متسيب غير عقالني في اإلنفاق وتأمين الضرورات والحاجات 

األساسية.
تجميد  رؤوس األموال على شكل كنز الذهب والفضة أو الجواهر والنقد 

بدون استثمارها اقتصاديًا )أبوملوح، 2000(.  

د. محمد كامل الدويكات
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التنمية البشرية: 
إصدار  مع  الساحة  على  يظهر  فبدأ  البشرية  التنمية  لمصطلح  وبالنسبة 
أول تقرير للتنمية البشرية من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عام 
1990م، ولقي هذا المفهوم اهتمامًا من المهتمين بالعلوم االجتماعية، ويرى 

البعض أن تاريخ التنمية البشرية يعود إلى المدارس االقتصادية الكالسيكية 
والنيوكالسيكية منذ القرن الثامن عشر، وامتد إلى القرن العشرين، إال أن 
المفهوم عند تلك المدارس يختلف عن المفهوم في حالته الجديدة، فاألول 
والتقدم،  النمو  يعكس   وأنه  اإلنتاج،  عناصر  من  عنصرًا  العمل  اعتبر 
فيما اعتبر العمل عنصرًا من عناصر اإلنتاج، وأنه يعكس النمو والتقدم، 
فيما اعتبر المفهوم الجديد أن اإلنسان هو جوهر التنمية وأن التنمية يجب 
واإلدارية  االجتماعية  بل  االقتصادية،  للمتطلبات  فقط  ليس  تستجيب  أن 

والسياسية ومجاالت عديدة أخرى) حالوة، 2009(.
مفهوم التنمية البشرية:

للقوى  والقدرات  والمهارات  المعرفة  البشرية زيادة عملية  بالتنمية  يقصد 
العاملة القادرة على العمل في جميع المجاالت التي يتم انتقاؤها واختيارها 
في ضوء ما أجرى من اختبارات بغية رفع مستوى كفاءتهم اإلنتاجية كحد 

أقصى ممكن.
المتحدة  لألمم  واالجتماعي  االقتصادي  للمجلس  آخر  تعريف  وفي 
البشرية هي عبارة عن عملية تنمية  التنمية  )ECSOCO( ينص على أن 
المهارات والمعارف والقدرات ألفراد الجنس البشري، الذين يساهمون في 
التنمية االقتصادية واالجتماعية لبلد ما، ويمكنهم أن يساهموا فيها على أال 
يقتصر هؤالء األفراد على السكان العاملين، بل يمتد إلى االشتراك الفعلي 
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أو المنتظر، أو الذي يمكن الحصول عليه من االشخاص اآلخرين في عملية 
التنمية االقتصادية واالجتماعية.

العنصر  بنوعية  تتعلق  والتي  المهارات  نوعين من  بين  التفرقة  يجب  إنه 
البشري وهما:

والخبرات  الصفات  من  مجموعة  في  وتتمثل  المكتسبة  المهارات  أ- 
طريق  عن  يكتسبها  وإنما  بها  اإلنسان  يولد  ال  التي  والكفاءة  والمهارات 

التعليم والتدريب والرعاية الصحية.
ب- المهارات غير المكتسبة )الذاتية( ويقصد بها المواهب الخاصة الفنية 
أو االبتكارية التي يخص اهلل سبحانه وتعالى بها فئة قليلة من البشر يولدون 

بها.
ورعايتها  البشرية  الموارد  على  المحافظة  التنمية  مخططي  على  ويجب 
ورفع مهاراتها من خالل تصميم البرامج التعليمية، وإعداد مراكز التدريب 
بالبرامج  االهتمام  وكذا  والتحفيز  الحوافز  سياسة  واتباع  المواهب  وتبنى 

الصحية ) عشماوي،2010(.
أهداف التنمية  البشرية: 

من خالل عرض ماهية التنمية البشرية، فيمكن اآلن تحديد الهدف الرئيس 
أداء وسلوك  الضعف والقصور في  إزالة جوانب  إليه، وهو  الذي تسعى 
وتحسين  تطوير  خالل  من  األفراد  تنمية  زيادة  أخر  بمعنى  أو  األفراد، 
العام  الهدف  ضوء  وعلى  وغيرها،  جديدة  علوم  من  ومواهبهم  قدراتهم 

فهناك أهداف أخرى من أهمها:
- إكساب الفرد مهارات ومعلومات وخبرات تنقصه.

- إكساب الفرد أنماطًا واتجاهات سلوكية جديدة لصالح العمل.

د. محمد كامل الدويكات
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- تحسين وصقل المهارات والقدرات الموجودة لدى الفرد)حالوة، 2009(.
عناصر التنمية البشرية المستدامة:

لتوضيح عناصر التنمية البشرية المستدامة ال بد من التعرف على العناصر 
صدور  من  األولى  للسنوات  المتحدة  األمم  برامج  تقارير  الواردة ضمن 
التقرير، حيث أشار تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 1995 إلى أربعة 

عناصر:
أوال - اإلنتاجية، أو مقدرة البشر على القيام بنشاطات منتجة وخالقة.

ثانيا - المساواة، أو تساوي الفرص المتاحة أمام كل أفراد المجتمع دون 
أي عوائق بغض النظر عن العرق أو الجنس أو مستوى الدخل أو األصل 

أو غيره.
بسبب  سواء  القادمة  باألجيال  الضرر  إلحاق  عدم  أو  االستدامة،   – ثالثا 
استنزاف الموارد الطبيعية وتلويث البيئة، أو بسبب الديون العامة التي تحمل 
عبئها األجيال الالحقة، أو بسبب عدم االكتراث لتنمية الموارد البشرية مما 

يخلق ظروفًا صعبة في المستقبل؛ نتيجة خيارات الحاضر.
رابعا – التمكين، فالتنمية تتم بالناس وليس فقط من أجلهم. ويترتب على 
تشكل  التي  القرارات واإلجراءات  باتخاذ  تامة  يشاركوا مشاركة  أن  ذلك 
حياتهم. وتبرز هنا بشكل خاص أهمية منظمات المجتمع المدني وإمكانية 
ليسوا مجرد  التنمية  فالناس في  المسار عند الضرورة.  المحاسبة وتعديل 
متلق سلبي بل عامل فاعل في تشكيلها. )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في 

األردن، 2004(.

دور الجامعة في معالجة تحديات التنمية البشرية  
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الخطوط العريضة للتنمية البشرية: 
1 - االهتمام الكثير بالتنمية البشرية المستدامة.

2 - أنها تهدف لتعظيم الخيارات البشرية وليس فقط الدخل.
3 - أنها تعنى ببناء المقدرة البشرية )باالستثمار في البشر( وباستخدام هذه 

المقدرة بشكل كامل )بتوسيع إطار النمو والتوظيف(.
4 - أنها تنبع من العناصر األربعة المذكورة أعاله.

االنتباه  على ضرورة  تؤكد  ولكنها  جوهريًا  االقتصادي  النمو  يعتبر   -  5
لنوعية وتوزيع السكان لصلته بحياة البشر والستدامته على المدى الطويل.
6 - أنها تضع أهداف التنمية وتحلل الخيارات المعقولة لتحقيقها. )برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي في السعودية، 2004(.
خصائص التنمية البشرية:

المجتمع،  أبعاد متعددة تشمل مجمل أطر  التنمية عملية شاملة ذات  أن   -
وهي تعني إحداث التغيير الشامل في المجتمع.

بعمليات  التنمية عملية مستمرة، فهي ذات طبيعة مستمرة ومتصلة  أن   -
التغيير المطلوب ومواكبتها في المجتمع.

- التنمية عملية مخططة، ألن تحقيق التنمية ال يمكن أن يأتي بشكل عشوائي 
أو تلقائي. لذا ال بد من استخدام التخطيط كأسلوب علمي منظم لتحقيقها.

- التنمية عملية استثمارية تستخدم الموارد المتاحة في سبيل تحسين وسائل 
المميزة  العالقة  يمثل  االستثمار  فإن  وبالتالي  واإلنتاج،  الحياة  وظروف 

للتنمية.
- التنمية تهدف إلى تحقيق الرفاهية، ألن التنمية تسعى إلى إحداث النمو 
والتطوير في المجتمع بالصورة التي تقود إلى رفع مستوى المعيشة، وهي 

تستهدف تحقيق رفاهية المجتمع.

د. محمد كامل الدويكات
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- التنمية مسؤولية إدارية، ولتحقيق التنمية ال بد من وجود أجهزة إدارية 
ذات فعالية، ولذلك التنمية تعتمد على كفاءة الجهاز اإلداري للدولة.

- التنمية جذابة، إذًا يجب أن تكون التنمية جذابة وشديدة الجاذبية للمساهمين 
والمستفيدين منها) الرشدان، 2001(.

أركان التنمية البشرية:
أفراده، سواء  الناس:  يجب على كل مجتمع أن يستثمر قدرات  تنمية  أ- 
بالتعليم أو الصحة أو التغذية أو تحسين المستوى االجتماعي؛ كي يتسنى له 
أداء دورهم الكامل في الحياة االقتصادية و السياسية واالجتماعية لبلدهم. 
ومع زيادة االهتمام في الوقت الحاضر بقوى السوق والتقدم التكنولوجي، 
سيكون لتنمية الناس وصقل مهاراتهم دور متزايد األهمية في تمكينهم من 

أن يقوموا بجهد منتج خالق، يساعد على تحقيق النجاح االقتصادي.
ب- التنمية من أجل الناس: فهم المستفيدون بالتنمية، وال تكون التنمية تنمية 
بشرية حقيقية إال إذا اشتركت احتياجات التنمية كل فرد واتيحت الفرص 
يعم  عادال  توزيعا  االقتصادي  النمو  ناتج  توزيع  يتطلب  ما  وهو  للجميع، 

الجميع.
جـ - التنمية بواسطة الناس: يجب أن يشترك الناس مشاركة كاملة في الجهد 

التنموي وفي تخطيط الهياكل المالئمة التخاذ القرارات )اإلمام، 1994(.
طرق تكوين التنمية البشرية:

يتم تكوين الموارد البشرية وتحقيق تنميتها بطرق كثيرة أبرزها:
المرحلة  في  التعليم  أو  االبتدائي  بالتعليم  تبدأ  التي  الرسمية  التربية   -  1
األولى، وتستمر في مختلف أنواع التعليم الثانوي، فالتعليم العالي، بما في 

ذلك الجامعات والكليات والمعاهد الفنية العليا.
2 - يأتي بعد ذلك في األهمية تنمية الموارد البشرية في أثناء الخدمة عن 

دور الجامعة في معالجة تحديات التنمية البشرية  
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طريق برامج التدريب المنظمة أو غير الرسمية في مؤسسات العمل، وبرامج 
تعليم الكبار، وجهود الهيئات السياسية واالجتماعية والدينية والثقافية.

3 - أما الطريقة الثالثة فهي التطوير الذاتي ويقصد به سعي األفراد إلى زيادة 
االشتراك  طريق  عن  الشخصية  بجهودهم  وقدراتهم  ومهاراتهم  معرفتهم 
غير  باالتصاالت  اآلخرين  من  والتعليم  واالطالع  المراسلة  دراسات  في 
االجتماعية  بالقيم  مباشرة  بصورة  الذات  تطوير  دوافع  وترتبط  الرسمية. 
دون  مهنة  وباختيار  بالتدريب  الخاصة  وبالحوافز  المجتمع،  في  السائدة 

أخرى وبتعلم مهارات جديدة.
العاملة  الطبقة  أيضًا زيادة صحة  البشرية  الموارد  تنمية  4 - ومن طرق 
عن طريق تحسين البرامج الطبية، وبرامج الصحة العامة، وكذلك تحسين 

التغذية ألنها تزيد من قدرة الناس على العمل ) الرشدان، 2005(.
آثار االستثمار البشري في التنمية البشرية:

1 - زيادة اإلنتاج يؤدى إلى زيادة  الدخل القومي... يؤدي االستثمار في 
الدخل  زيادة  على  ينعكس  وبالتالي  العامل  إنتاجية  إلى  البشرى  العنصر 

القومي والفردي.
األفراد  أمام  العمل  فرص  تتسع  األفراد...  لدى  العمل  فرص  زيادة   -  2
الفرص  هذه  وأن  المتعلمين،  غير  األفراد  من  أكبر  بمعدالت  المتعلمين 

تختلف باختالف المرحلة التعليمية.
3 - زيادة حركية عنصر العمل... نتيجة ارتفاع درجة المعرفة يشعر الفرد 
)عشماوي،  الحديثة  إلمكانياته  وفقًا  الوظيفي  وضعه  تحسين  في  بالرغبة 

.)2010

التحديات التي تواجه التنمية البشرية المستدامة في القرن الحادي والعشرين 

د. محمد كامل الدويكات
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في  البشرية  التنمية  مسيرة  ستواجه  التي  التحديات  أهم  يمثل  الفقر:   -  1
العالم النامي في القرن الحادي والعشرين، حيث تشير اإلحصاءات إلى أن 
نصف سكان العالم فقراء ومنهم نحو )1،3( مليار إنسان يعيشون تحت خط 
الفقر. ومع اتساع الهوة بين األغنياء والفقراء من ناحية، وتراجع مؤشرات 
المساعدات والمعونات الموجهة للدول النامية، سوف يترتب عليه عدم قدرة 

تلك البلدان مستقباًل على مجرد توفير الحدود الدنيا لمعيشة شعوبها.
فمع  النامية،  الدول  شعوب  على  داهم  خطر  من  تشكله  وما  األمية:   -  2
قصور الموارد وترتيب األولويات على أساس توفير االحتياجات األساسية 
أوال من مأكل و مشرب وملبس، فأما الموارد المتبقية والتي من المفترض 
أن يوجه جزء منها إلى التعليم تكاد تكون معدومة بالنسبة الحتياجاتها في 
األمية  تجد شعار محو  أن  الطريف  المتغير. ومن  العالمي  االقتصاد  ظل 
مثاًل.  األمريكية  المتحدة  الواليات  ترفع  حين  في  النامية  الدول  في  سائدا 

شعار التعليم العالي للجميع.
3 - التلوث البيئي: الذي يهدد صحة شعوب البلدان النامية، حيث ارتبطت 
هذا  النامية،  البلدان  إلى  التلوث  بتصدير  المتقدم  للعالم  الصناعة  النهضة 
باإلضافة إلى افتقار الدول النامية لمفهوم األمن البيئي الذي يتمثل في توفير 
أساليب الحياة النظيفة الخالية من األضرار والتلوث. هذا فضاًل عن عمليات 
المتقدمة  الدول  بها  تقوم  التي  للبيئة  الملوثة  للتكنولوجيا  التوطين  إعادة 
النامية،  البلدان  التي تجد وطنًا لها أفضل من  والشركات متعددة الجنسية 

وذلك بعد إدراكها أن هذه األنماط التكنولوجية تضر بصحة مواطنيها.
4 - شروط التجارة العالمية غير المتكافئة وأثرها على مستقبل اقتصاديات 
البلدان النامية، حيث تؤدى الشروط المجحفة وتدابير الحماية التي تطبقها 

دور الجامعة في معالجة تحديات التنمية البشرية  
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المنظمات  إحدى  قدرتها  لخسائر  الفقيرة  الدول  تكبيد  إلى  الشمال  دول 
األمريكية غير الحكومية تدعى “أوكسفام انترناشيونال” بمبلغ 700 مليار 
الدول  تلك  تتلقاه  مما  موضعًا   14 يعادل  ما  أي  العام؛  في  تقريبًا  دوالر 
من مساعدات مخصصة للتنمية. من جانب آخر فقد أثبت فشل مفاوضات 
»سياتل« إلى تناقضات العولمة، وعدم التوازن بين مصالح البلدان المتقدمة 
والنامية، وهو ما عبر عنه شعار المتظاهرين في »سياتل« إلى تناقضات 
العولمة، وعدم التوازن بين مصالح البلدان المتقدمة والنامية، وهو ما عبر 
عنه شعار المتظاهرين في »سياتل« والذي تمثل في »ال نريد تجارة حرة 

بل نريد تجارة عادلة«.
5 - أعباء التقدم التكنولوجي: إن التقدم التكنولوجي المعاصر في المعلومات 
واالتصاالت وأساليب اإلنتاج يضع تحديا وأعباء ثقيلة على كاهل االقتصاد 
وحده  العمل  وليس  والتكنولوجيا  المال  رأس  جاء  حيث  النامية،  للبلدان 
عوامل اإلنتاج الرئيسة المحركة داخل االقتصاد العالمي؛ مما يخلق تحديات 
الحتمية  النتيجة  ستكون  وأنه  واستخدامها  البشرية  الموارد  لتنمية  إضافية 
التعامل في  البشرية مع  المهارات  البطالة، حيث إن تخلف  تفاقم معدالت 
أو  االحتكاكية  بالبطالة  يعرف  البطالة  من  نوعًا  يولد  الحديثة  التكنولوجيا 
الفنية. فعلى سبيل المثال: إذا استحدث مصنع نمطًا إنتاجيًا حديثًا باستيراد 
بعض الماكنات المتطورة، فإن عدم قدرة القوى البشرية القائمة على التعامل 
مع ذلك النمط الجديد سوف يصحبه استغناء عن العمالة غير المتوائمة. في 
النهاية تبقى حقيقة أنه مع مضي إعصار العولمة قدمًا وما يحمله في طياته 
من إرساء معيار البقاء لألصلح، األمر الذي قد يتنافى في كثير من األحيان 
لذا  تحقيقه.  إلى  البشرية  التنمية  مفهوم  يسعى  التي  اإلنسانية  المعايير  من 

د. محمد كامل الدويكات
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فإنه يتطلب من الدول النامية أن تصحو من غفوتها واعتقادها بأن محاكاتها 
للمظاهر المادية يعني أنها تعيش حياة بشرية ناعمة، ولكن عليها أن تؤمن 
بأن إحداث أي تقدم اقتصادي أو اجتماعي مشروط بقدرتها على خلق إرادة 
وطنية واعية وقادرة على مواجهة التحديات التي يفرضها النظام العالمي 

الجديد ) حمودي،2004(.
دور الجامعات في معالجة تحديات التنمية البشرية: 

وبرامج  في خطط  الجامعة  دور  فيها  والمختصون  التنمية  يدرك خبراء   
التنمية المختلفة بما تمتلكه من آليات ووسائل لبناء شخصية اإلنسان الذي 
التي يشهدها  التطورات  ثمارها. ومع  المستدامة ويستفيد من  التنمية  ينتج 
العالم في الميادين المختلفة، أصبحت التنمية البشرية تمثل أزمة وثقال يقع 
على كاهل المؤسسات التربوية التي صار لزامًا عليها أن تطور من أدائها 
وتحسن من كفاياتها لإلسهام بشكل فاعل في بناء اإلنسان وإعداده ليتعامل 

مع المتغيرات والتحديات التي ال تعرف السكون أبدًا.
في  البشرية  للموارد  الحقيقي  االستثمار  أن   )2006( الحي  عبد  يرى  كما 
البلدان المتقدمة أو النامية على حد سواء ال يتحقق إال بقدرتها على االستخدام 
األمثل لقدرات األفراد فيها. وبالتالي فإن التنمية البشرية في هذه الدول تمثل 
نتاج كل الجهود المبذولة في سبيل تنمية األفراد، وعليه يجمل دور التعليم 

في تحقيق التنمية البشرية في محورين:
القيم واالتجاهات بما يناسب الطموحات  1 - تعديل أنماط السلوك ونظام 

التنموية في المجتمع.
2 - إعداد القوى البشرية الالزمة والمدربة للنهوض بالمشروعات االقتصادية 
العصر  يتطلبها  التي  والقيم  والمهارات  بالمعارف  واالجتماعية وتزويدها 

دور الجامعة في معالجة تحديات التنمية البشرية  
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الحديث ) عبد الحي،2006(
ولما كانت التربية هي السبيل الوحيد للتنمية البشرية وإعداد الفرد الذي هو 
محور التنمية وهدفها فإن على التربية تحقيق األهداف التالية ليصبح الفرد  
ومن ثم المجتمع  قادرا على التعايش مع متطلبات القرن الحادي والعشرين:
1 - اكتساب المعارف والمهارات الفكرية التي تلزمه إلدراك ما يجري من 
حوله سواء في مجتمعه أو في المجتمعات األخرى من تطورات في كافة 

المجاالت.
2 - تنمية القدرة على التكيف مع التطورات العلمية والتكنولوجية والسيطرة 

عليها واالستفادة منها قدر المستطاع واإلسهام في تنمية هذه التطورات.
العلمية  والعشرين  الحدي  القرن  خصائص  فهم  على  القدرة  تنمية   -  3

والتكنولوجية، والثقافية، واالقتصادية ) الرشدان، 2005(.
القيادات  إعداد  عن  مسؤولة  أنها  حيث  من  الجامعة  أهمية  تبرز  هنا  من 
ولجميع  مستوياتها  بمختلف  والمهنية،  والفنية  واألدبية  والعلمية  الفكرية 
الجامعة  وتعتبر  وواقعها.  المؤسسات  هذه  وقطاعات  المجتمع  مؤسسات 
بالدراسات في جميع  والقيام  البحوث  أساسي عن إجراء  المسؤولة بشكل 
مجاالت الحياة وفي جميع مجاالت المعرفة. وللجامعة دور مهم في مجال 
عملية  نموذجية  خدمات  تقديم  خالل  ومن  المجتمع،  في  العامة  الخدمة 
وباالستعانة  والطلبة،  التدريس  الهيئة  أعضاء  قبل  من  للمجتمع  مباشرة 
بمرافقها المختلفة. إن تبيان موقع الجامعة المتميز ووظائفها األساسية ال 
عملية  في  األولوية  إعطائها  أيضا ضرورة  يبرز  بل  فقط،  أهميتها  يبرز 
التطوير والتغيير، وتحملها مسؤولية إحداثه في المجتمع، لمواجهة التخلف 

والتصدي للتحديات. 

د. محمد كامل الدويكات
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تواجه  التي  المشكالت  بحل  القيام  بدور  األردنية  الجامعات  أهمية  وتبرز 
)التل،  وإسالمية.  عربية  منطلقات  من  لها  التصدي  أو  األردني  المجتمع 
1998(. مع األخذ باالعتبار أن توظيف التعليم الجامعي في التنمية البشرية 

يواجه معوقات، منها:
1 - التعليم التلقيني.

2 - إشكالية التوظيف االجتماعي إلسهامات التعليم والثقافة.
3 - إغراق التعليم في اللفظية بعيدا عن أي من تطبيقاته في الحياة العامة 

والخاصة للمتعلمين.
4 - التنافس بين الهدف االقتصادي واالجتماعي للتعليم.

المجتمعية  والقيم  ناحية،  من  والفئوية  الفردية  القيم  بين  االضطراب   -  5
العامة من ناحية أخرى.

6 - عدم تكافؤ الفرص بين الجنسين، وهذه أكبر إشكاليات التنمية البشرية 
) أبو ملوح، 2000م(.

فلسفة التعليم الجامعي لمعالجة تحديات التنمية البشرية:
وال بد أن تركز فلسفة التعليم الجامعي على مجموعة من القيم الثقافية التي 

تساعد الطالب على مواجهة تحديات التنمية البشرية، ومن أهمها: 
تعظيم قيمة العلم والمعرفة والعقالنية في مختلف أنساق التربية والتعليم عند 
الطفل العربي، وتعظيم قيمة العمل واإلنتاج على نحو إبداعي والتحرر من 
مفهوم العمل بوصفه روتينًا يوميًا نؤديه لضمان كسب الحياة وإعادة إنتاج 
طاقة العمل والتخلص من رواسب القيم الثقافية المعيقة للتنمية مثل التواكل 
العمل  والهدر، وتأكيد روح المسؤولية والموضوعية، والتفاني في خدمة 
بوصفه جوهر اإلنسان وغايته وإعطاء األولوية للتنمية البشرية على أساس 

دور الجامعة في معالجة تحديات التنمية البشرية  
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أن اإلنسان هو صانع التنمية وغايتها في آن واحد، وأن التغيرات تكون في 
وعي اإلنسان وقيمهم ونوازعهم قبل أي شيء آخر وتأكيد قيم الديمقراطية 
والعدالة والمساواة والتأكيد على أهمية المشاركة والحوار واالنفتاح )وطفة، 

.)2006

وظائف الجامعة في ظل تحديات التنمية البشرية:
التحديات اآلنية، بل يمتد  الجامعة الحديثة ال ينحصر دورها في مواجهة 
والخطوات  اإلجراءات  واتخاذ  المستقبلية  بالتحديات  التنبؤ  إلى  دورها 
الالزمة للتصدي لها قبل حدوثها، أما دور الجامعات في التنمية فيتم بأدوار 
متعددة ومتشعبة والقيام بالوظائف الرئيسة التي اتفق عليها خبراء التعليم 
باألبحاث،  والقيام  التدريس  الحديثة وهي:  للجامعات  إسنادها  العالي على 
والخدمة العامة، وهذه الوظائف من الصعب فصل أحدها عن اآلخر وهي 

كما يلي: 
التعليم: ويهدف إلى تنمية شخصية الطالب من جميع جوانبها وإعداده للعمل 
المستقبلي من خالل تحصيل المعارف وتكوين االتجاهات الجيدة عن طريق 

الحوار والتفاعل وتوليد المعارف والعمل على تقدمها.
من  عاماًل  باعتباره  العلمي  بالبحث  خاصة  عناية  الجامعة  تولي  البحث: 

عوامل خلق المعرفة وتحقيق التقدم التكنولوجي ويعتبر من أهم وظائفها.
الخدمة العامة: ال يمكن للجامعات أن تعزل نفسها عن المشكالت االجتماعية 
الراهنة، فمعظم جامعات العالم تتشعب فيها الخدمات التي تقدمها للمجتمع 

خارج نطاق الحرم الجامعي )أبو مغلي، 1997(.

د. محمد كامل الدويكات
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المناهج التعليمية لمعالجة تحديات التنمية البشرية:
فالمناهج  وتنميته،  الفرد  إعداد  في  بارزًا  دورًا  التعليمية  المناهج  تلعب   
الفلسفات  التي تترجم  التعليم المختلفة  الفاعلة من بين وسائل  هي الوسيلة 
الختالف  عليه  الناس  يختلف  قد  حياتي  واقع  إلى  التعليمية  والسياسات 
واألهداف  الفلسفات  الختالف  باإلضافة  ومطالبهم،  وآرائهم  توجيهاتهم 
في  تتمثل  أهداف  على  مجتمع  يركز  فقد  المجتمعات.  تلك  في  التعليمية 
التنمية الثقافية أو البناء القيمي واالجتماعي. كما قد يهتم مجتمع ثان بالتنمية 
آخر  يرى مجتمع  أو  كمنتج،  الفرد  أوضاع  تحسين  االقتصادية من حيث 
بضرورة أخذ كل الجوانب في االعتبار. فإعداد وتأهيل األفراد لإلنتاجية 
االقتصادية يجب أال يقل شأنًا عن االهتمام بالمجال االجتماعي المتمثل في 

تماسك األفراد، أو العمل بمبدأ تكافؤ الفرص للمجتمع )الشراح، 2002(.
اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية: 

إن اهتمام الجامعات في اقتصاديات المعرفة يسهم بدرجة كبيرة في تطوير 
التنمية البشرية من تقديم معرفة حديثة مرتبطة باحتياجات المجتمع وسوق 
العمل، وألن اقتصاد المعرفة له دور كبير في التنمية البشرية خاصة في 
المجتمعات التي ال تملك موارد طبيعية بل تملك موارد بشرية، لذا قد يشكل 
اقتصاد المعرفة أساسًا في إحداث التنمية البشرية، ألن البالد الغنية بطاقاتها 
البشرية المتعلمة تشكل استثمارًا وإنتاجًا يؤدي إلى تحقيق التنمية الشاملة. 

أركان التعليم العالي المتعلقة بالتنمية البشرية: 
من منطلق كون التعليم حقًا لكل مواطن وضرورة لترسيخ األصالة وتحرير 
اإلدارة ومدخاًل إلعداد الموارد البشرية للمشاركة في اإلنتاج واإلبداع من 
واألخالقية  المعرفية  جوانبها  في  اإلنسان  لشخصية  متكاملة  تنمية  خالل 

دور الجامعة في معالجة تحديات التنمية البشرية  
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والبدنية والفنية فينبغي أن تهتم برامج التعليم باآلتي:
1 - ربط التعليم باإلنتاج ودعم التعليم الفني الزراعي والصناعي والتجاري 
وتطوير فكرة المدرسة الشاملة على ضوء التجارب العالمية واالحتياجات 
متابعة  ألصحابها  يتيح  بما  العلمية  والمهارات  المواهب  وتقدير  التنموية 
مختلف مراحل التعليم في أنواعه المالئمة وذلك تأكيدًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
العالمية في  التطورات  التعليم ومضامينها على ضوء  برامج  2 - تطوير 

العلوم األساسية ووفق نتائج البحث والتطوير التقني المحلي.
باإلمداد  المستمر  التعليم  لضمان  الالزمة  والحوافز  اإلمكانات  توفير   -  3

وباعتماد  المختلفة  التخصصات  في  المتجددة  بالمعلومات  للمتعلم  المنتظم 
مبدأ القنوات التعليمية المفتوحة.

التعليمية  العملية  في  أساسيًا  عنصرًا  باعتبارها  التكنولوجيا   إدخال   -  4

برامج  خالل  من  تعليمية  وسيلة  الكمبيوتر  استخدام  تعميم  ذلك  ويشمل 
الوسائل المتعددة مع إدخال شبكة ربط المعلومات العالمية »اإلنترنت« إلى 

المؤسسات التعليمية بحيث تتحقق عملية التعليم عن بعد.
الحديثة، سواء باستحداث  العلوم  الجامعات بما يواكب تطور  5 - تحديث 
وجامعات  متخصصة  كليات  بإنشاء  أو  الحالية  الكليات  في  التخصصات 
أهلية مع التركيز على البحث العلمي وربطه باحتياجات التنمية والمجتمع 

)الربيعي، 2008(.

د. محمد كامل الدويكات
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النتائج:
مجاالت  كافة  األساسية وتخص  وأداتها  التنمية  غاية  البشرية هي  التنمية 

المجتمع االجتماعية واالقتصادية والسياسية واإلنسانية.
ترتكز التنمية البشرية على اإلنتاجية والمساواة واالستدامة والتمكين. 

االهتمام بالتنمية البشرية يكون من خالل زيادة المعرفة والمهارة والخبرات 
الالزمة والتي تساهم بشكل كبير في حل المشكالت والتكيف مع المستجدات 

الثقافية والتكنولوجية. 
وجود معوقات تواجه التنمية بشكل عام، وتحديات تواجه التنمية البشرية 

بشكل خاص مثل الفقر واألمية والتلوث البيئي والتقدم التكنولوجي.  
وجود معوقات تواجه التعليم الجامعي في مجال التنمية البشرية. 

للجامعة دور في معالجة تحديات التنمية البشرية  من خالل فلسفتها وأهدافها 
ووظائفها والتي تركز على اتباع أسلوب الحوار والتشاور واحترام الرأي 
التنمية  ينتج  الذي  اإلنسان  شخصية  وتنمية  بناء  في  يسهم  وهذا  اآلخر، 
ويستفيد من ثمارها  والقادر على التكيف مع روح العصر وتحمل المسؤولية 

واالعتماد على النفس.  
اقتصاد المعرفة له دور كبير في التنمية البشرية خاصة في المجتمعات التي 
ال تملك موارد طبيعية بل تملك موارد بشرية، لذا قد يشكل اقتصاد المعرفة 
أساسًا في إحداث التنمية البشرية، ألن البالد الغنية بطاقاتها البشرية المتعلمة 

تشكل استثمارًا وإنتاجًا يؤدي إلى تحقيق التنمية الشاملة. 

دور الجامعة في معالجة تحديات التنمية البشرية  
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التوصيات: 
1 - ضرورة أن تتضمن خطط الجامعة الدراسية موضوعات تهتم بالتنمية 

البشرية. 
2 - عمل برامج جامعية تقوم بتزويد الطلبة بالخبرات الالزمة في مجال 

التنمية البشرية.
االستجابة  والحفظ ألن  التلقين  ثقافة  الجامعة عن  أن تبتعد  -  ضرورة   3

واالقتصادية  والتكنولوجية  العلمية  والمتغيرات  العصر  لمتطلبات 
التعليم  ثقافة  إلى  تتجه  أن  الجامعة  من  تتطلب  والمستقبلية  واالجتماعية 
الذي  الديمقراطي  األسلوب  الجامعة  تتبع  أن   من خالل  الناقد  االبتكاري 
يركز على الحوار والتشاور واحترام الرأي اآلخر والتي بدورها تساهم في 

بناء وتنمية الشخصية. 
4 - االستفادة من التجارب العالمية في مجال التنمية البشرية لرفع مستوى 

التنمية البشرية المحلية.
واألماكن  واإلعالم  األسرة  دور  حول  الدراسات  من  المزيد  إجراء   -  5

الدينية واألندية الشبابية في معالجة تحديات التنمية البشرية. 
البشرية من  التنمية  بيئة تساعد في تطوير  بناء  6 - توجيه جامعاتنا نحو 

خالل:
مواكبة التطور المتسارع في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

العمل على بناء استراتيجية شاملة تسهم في معالجة تحديات التنمية البشرية.
دعم البحث العلمي في الجامعات واالستفادة من نتائج البحوث في مجال 

التنمية البشرية. 

د. محمد كامل الدويكات
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الملخص:
الشرعية  الموضوعات  أحد  على  الضوء  يسلط  المختصر  البحث  هذا    
التي كفلتها الشريعة اإلسالمية لرعاية الطفل ومراقبته آخذة بعين االعتبار 

وضعيته ووضعية والديه.
     فالحضانة إحدى االستحقاقات الخاصة باألم والطفل ألنه إنسان المستقبل، 
فإتقان إعداده و تربيته تخطيط لمستقبل المجتمع وتطلعاته، فهي لم تكتف 

بالوصايا  والنصائح على أن يقوم بتطبيقها من شاء ويذرها من يشاء.  
    وفقهاء المسلمين على اختالف مذاهبهم أولوا موضوع الحضانة أهمية 
بعضها  في  واختلفوا  منها  بعض  على  واتفقوا  أحكامها  فوضعوا  بالغة، 

اآلخر، إال أنها جميعًا ُقررت لمصلحة الطفل المحضون.
    وقانونا فقد جاء المشرع اإلماراتي في قانون األحوال الشخصية بأحكام 
تناولت موضوع الحضانة بما ينسجم مع المذاهب الفقهية وبخاصة المذهب 
المالكي، وبما ينسجم مع واقع المجتمع اإلماراتي، وفي هذا البحث قمت 
بعرض ما يتعلق بموضوع الحضانة وبعض أحكامها بشكل مختصر غير 

مخل، وال إطناب ممل.

بروفيسور -  محمد خليل محسن الديسي
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مقدمة:
    الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد الذي جعله 
اهلل رحمة للعالمين وهدى به إلى الحق وإلى صراط مستقيم اللهم صل عليه 

وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وبعد:

    فإن المتأمل في أحكام الشريعة اإلسالمية ليلحظ وبشكل واضح مراعاتها 
لمصالح العباد مراعاة شاملة ال تقتصر فقط على المصالح المادية المحسوسة 
بل تتعداها لمراعاة المصالح التربوية واالجتماعية وهذا األمر يالحظ بشكل 

واضح من خالل األحكام المتعلقة بفقه األسرة.
     ولقد اهتمَّ اإلسالُم باألسرة اهتمامًا بالغًا ودقيقًا يشمل َجميع َعالقاتها 
وتفاُعالتها وظروفها، ومع حرِص اإلسالم على استمرارّية األسرة وديمومة 
ُتخّفف وطأة هذه  الُمتوّقعة حلواًل استباقيَّة وأحكامًا  لُمشِكالتها  بنائها َجعل 

المشكالت واآلثار الُمترّتبة عليها.
    وقد ناَقشت الّشريعة جميع الُمشكالِت المنبثقة عن أّي تغييٍر في حياِة 
اآلفاِق  انسداد  لحالة  الملجأ  ليكوَن  الطالَق  فشرعت  ومسارها،  األسرة 
جميع  تشمل  أحكامًا  آلثاره  ورتَّبت  الزواج،  عالقة  الستمرار  اإليجابّية 

أطراف األسرة.
    وجاء اهتماُم الشريعة باألبناء ُمنسجمًا مع احتياجاِتهم البيولوجّية والنفسّية 
والتربوّية والعاطفية، فكان تشريُع الَحضانة لألطفال بعد الّطالق مبنّيا على 
ُمتغّيرات عديدٍة وظروٍف َمخصوصٍة ُيستحكُم فيها بعيار الَمصلحة اأَلولى 

للّطفل وحياِته وأمانه.

أحكام الحضانة بين الشريعة اإلسالمية  وقانون األحوال الشخصية اإلماراتي
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مشكلة البحث: 
   لما كانت مسألة الحضانة تتداخل ضمن أفكار متعددة، تارًة ضمن فكرة 
الزواج باعتبارها أثرًا من آثاره. ومرًة أخرى ضمن فكرة الطالق، وتارًة 
أخرى ضمن عالقة األوالد باآلباء، لذا نجد أن التشريعات المختلفة للدول 

قد تباينت فيما بينهما من تبني موقف موحد إزاء ذلك.
وتتحدد مشكلة البحث في اإلجابة علن األسئلة اآلتية:

 1. ما المقصود بالحضانة وما حكمها ودليل مشروعيتها؟

 2. ما الترتيب الشرعي للحواضن؟

 3. ما شروط استحقاق الحضانة ومدتها؟

 4. ما مدة الحضانة ومتى تنتهي؟

 5. ما موقف المشرع اإلماراتي فيما يتعلق بأحكام الحضانة؟

أهمية البحث:
االجتماعية  وحياته  الطفل،  بحقوق  يتعلق  بأنه  الموضوع  أهمية  تبرز     
في  المهمة  القضايا  من  القضايا  هذه  وتعتبر  والعلمية  والتربوية  والثقافية 
كل زمان ومكان. إذ تعد الحضانة من أهم اآلثار التي تترتب على الزواج 
المختلط و التي من الممكن أن تمتد إلى ما بعد الزواج في حالة االنفصال 

بين الزوجين إذا حصل نزاع على حضانة األطفال. 
هدف البحث:

   مناقشة النصوص التشريعية واآلراء الفقهية التي قيلت بصدد معالجة 
مسألة الحضانة فقهًا وقانونًا.

بروفيسور -  محمد خليل محسن الديسي
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منهجية البحث:
ستكون  القانونية،  جوانبه  وبيان  اإلمكان  قدر  الموضوع  أبعاد  الستيعاب 

دراستنا لهذا البحث: 
دراسة تحليلية: وذلك من خالل أربعة محاور تناولت أحكام الحضانة.  .1

المحور الفقهي المقارن: ومن خالله سنبين اآلراء الفقهية التي تطرقت   .2
للموضوع وتحليل آراء الفقهاء حول موضوع الحضانة.

3.  المحور القانوني: وذلك من خالل بيان القوانين المنظمة ألحكام الحضانة 
في قانون األحوال الشخصية اإلماراتي.

خطة البحث:
أربعة  في  البحث  يكون  أن  ارتأيت  فقد  الموضوع،  بإبعاد  لإلحاطة   
مباحث، ُخصص األول للتعرف على مفهوم الحضانة، أما الثاني، فيبحث 
في ترتيب الحواضن، وأما الثالث فيتضمن الحديث عن شروط استحقاق 
الحضانة ومدتها، وُخصص الرابع منها للحديث عن سقوط الحضانة ووقت 

انتهائها.  

أحكام الحضانة بين الشريعة اإلسالمية  وقانون األحوال الشخصية اإلماراتي
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المبحث األول:
ماهية الحضانة؟

المطلب األول: تعريف الحضانة لغة واصطالحًا
أواًل: تعريف الحضانة في اللغة:

الحضانة - بفتح الحاء وكسرها مصدر سماعي للفعل حضن، يقال حضن 
الطائر بيضه حضنًا، أي ضمه تحت جناحه، والحضانة اسم منه.1 فالحضانة 

مشتقة من الحضن، وهو ما دون اإلبط إلى الكشح2.
ثانيًا: تعريف الحضانة في الشرع: 

 اختلف الفقهاء في تعريفها، و نأخذ تعريفًا واحدًا من كل مذهب:
ليكون  أبيه  إياه من  إلى جنبها واعتزالها  إياه  الحنفية: ضم األم ولدها   -1

عندها فتقوم بحفظه وإمساكه وغسل لثيابه3.
2- المالكية: حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف 

جسمه 4 
بما  )وتربيته(  مجنون  ككبير  بأموره  يستقل(  ال  من  )حفظ  الشافعية:   -3

يصلحه ويقيه عما يضره.5
4- الحنابلة: حفظ صغير ومجنون و معتوه و تربيتهم بعمل مصالحهم6.

المطلب الثاني: حكم الحضانة ودليل مشروعيتها وحكمتها.

1  المصباح المنير 1 - 140
2  الكشح هو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي، و الخصر وسط اإلنسان، مختار الصحاح 1 - 270مادة 

)كشح(
3  بدائع الصنائع 4 - 40

4  شرح مختصر خليل للخرشي 4 - 207
5  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 7 - 225

6  كشاف القناع عن متن اإلقناع 5 - 495

بروفيسور -  محمد خليل محسن الديسي
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أواًل: حكم الحضانة: 
  اختلف العلماء في حكم الحضانة على قولين:

القول األول: ذهب المالكية والشافعية إلى القول بأن الحضانة فرض كفاية.
القول الثاني: ذهب الحنابلة إلى القول بأن الحضانة واجبة.   

األدلـــة:  -  
أدلة القول األول:  .1  

   استدل أصحاب القول األول على صحة ما ذهبوا إليه بالقياس.
إذ يرى المالكية والشافعية بأنه ال يحل ترك الصغير بدون كفالة وال توفية 
حـق حتـى يهلك ويضيع، فالحضانة فرض كفاية كالنفقة إذا فعله البعض 
سقط الحرج عن النـاس، وال يتعـين الوجوب إال على األب وحده، واألم 
يتعين عليها في حولي الرضاعة إذا لم يكن للطفـل أب، أو مال تستأجر 
على  تجبر  فإنها  سواها  ثدي  يقبل  ال  كان  إن  وكذلك  المرضعة،  منه  له 

إرضاعه.1
أدلة القول الثاني:  .2  

استدل الحنابلة على صحة ما ذهبوا إليه بالقياس أيضًا.
إذ يرى الحنابلة أن حضانة الطفل واجبة، إذ بدونها يهلك فيجب حفظه من 

ذلك، كمـا يجب اإلنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك.2
 والرأي الراجح:

    ما ذهب إليه أصحاب القول األول من أن الحضانة فرض كفاية ألن 
المقصود منهـا تربية المحضون ويقوم بذلك من توافرت فيه شروط معينة، 
1  انظر: ابن رشد: مقدمات، م2،ص -258 259،الجمل: حاشـية الجمـل، ج4،ص516،الرافعـي: العزيز، 

ج10،ص87.
الفقه  7296،الزحيلي:  ج10،ص  اإلسالمي،  الفقه  ج9،ص133،الزحيلي:  المغنى،  قدامة:  ابن  انظر:    2

الحنبلي، ج3،ص303 السرطاوي: شرح قانون األحوال، ج3،ص562.
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مساعدة  بإمكانهم  آخرون  ووجد  درجته،  كانـت  أيـا  الحاضـن  فقـد  فإذا 
الصغير وتربيته وتخلو عـن ذلـك، عندئـذ يتعـين الوجوب كما في القول 

الثاني، ويلحق اإلثم باآلخرين لتقصيرهم في حق المحضون.  
ثانيًا: أدلة مشروعية الحضانة: 

أ- من الكتاب: هناك آيات كثيرة دلت على مشروعية الحضانة نذكر واحدًا 
منها:

 1. قول اهلل تعالى: چھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  

ڭ  ڭڭچ  البقرة -  233
   ووجه الداللة: أن اهلل سبحانه و تعالى طالب األمهات بإرضاع أوالدهن، 

والحضانة من لوازم الرضاع، فدلت اآلية على مشروعية الحضانة.
ب- من السنة: 

وردت عدة أحاديث تدل على مشروعية الحضانة منها:
-1 ما روي عن َعْمُرو ْبُن ُشَعْيٍب، عْن َأِبيِه، َعْن َجدِِّه َعْبِد اهللَِّ ْبِن َعْمٍرو- 

D -، َأنَّ اْمَرَأًة َقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللَِّ، اْبِني َهَذا َكاَن َبْطِني َلُه ِوَعاًء، َوَثْدِيي 
َلُه ِسَقاًء، َوِحْجِري َلُه ِحَواًء، َوِإنَّ َأَباُه َطلََّقِني، َوَأَراَد َأْن َيْنِزَعُه َعنِّي. َقاَل َلَها 

َرُسوُل اهللBَِّ »َأْنِت َأَحّق ِبِه َما َلْم َتْنِكِحي« 1.
وجه الداللة:

يدل الحديث داللة واضحة على مشروعية الحضانة، وأن األم أحق بحـضانة 
طفلهـا من أبيه ما لم تتزوج.

2 -  ما روي عن أبي هريرة قال: »َسِمْعُت اْمَرَأًة َجاَءْت ِإَلى َرُسوِل اهللَِّ 
- B -، َوَأَنا َقاِعٌد ِعْنَدُه، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللَِّ، ِإنَّ َزْوِجي ُيِريُد َأْن َيْذَهَب 

1 الحديث أخرجه الحاكم، المستدرك على الصحيحين 2 - 225.
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 :B - ََِّفَقاَل َرُسوُل اهلل َنَفَعِني   ِبْئِر َأِبي ِعَنَبَة، َوَقْد  ِباْبِني، َوَقْد َسَقاِني ِمْن 
)اْسَتِهَما َعَلْيِه(. َفَقاَل َزْوُجَها: َمْن ُيَحاّقِني ِفي َوَلِدي؟ َفَقاَل النَِّبّي B : »َهَذا 

ِه، َفاْنَطَلَقْت ِبِه«.1  َأُبوَك، َوَهِذِه ُأّمَك؛ َفُخْذ ِبَيِد َأيِِّهَما ِشْئَت »َفَأَخَذ ِبَيِد ُأمِّ
وجه الداللة:

     يدل الحديث على أن الحضانة مشروعة، وأن االبن يخير بعد سن معينة 
)7 سـنوات( بين أبويه، ويذهب مع أيهما شاء على خالف بين العلماء.

 ج- من اإلجماع:
ذلـك  ودليل  الحضانة،  مشروعية  على  األئمة  من  أحد  بين  ال خالف     
أن عمـر بن الخطاب - D - طلق جميلة أم عاصم األنصارية، ثم أتى 
بينهما حتى  فتجاذباه  يأخذه منها،  أن  عليها، وفي حجرهـا عاصم، وأراد 
بكى الغالم، فانطلقا إلى أبي بكر الـصديق - D -، فقال أبو بكر لعمر: 
»خل بينها وبينه، فإن مسحها وحجرهـا وريحهـا خير له منك، حتى يشب 
الصبي« والصحابة رضوان اهلل عليهم حاضرون متـوافرون، ولـم ينكر 

أحد منهم ذلك، فكان إجماعًا«2.
وهكذا فقد انعقد اإلجماع على مشروعية الحضانة لمصلحة الولد، و لذلك 

وجبت إنجاء للطفل من الهلكة.3
د- ومن المعقول:

     أن اهلل خلق اإلنسان ضعيفًا، وأمر األبوين بوجوب رعايته والعناية 

1  أبو داود: سنن، كتاب الطالق، باب )من أحق بالولد( رقم الحديث)2277(،ج2،ص292،والنسائي: سنن، 
كتاب الطالق، )52( باب إسالم أحد الزوجين وتخيير الولد، رقم الحديث )3493(، ص844،الصنعاني: سبل 

السالم، ج3،ص228،الشوكاني: نيل األوطار، رقم الحديث 2975،ج7،ص130 - 131.
الموجود،ج5،  وعبد  معوض  تحقيق  الصنائع،  بدائع  ج1،ص37،الكاساني:  الهداية،  المرغيناني:  نظر    2

ص203،ابن رشد: مقدمات، م22،ص 258.
3  المقدمات الممهدات 1 - 562.
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به في كل شؤونه حتى يكبر و يتحمل مسؤولية نفسه، وهذا ال يتحقق إال 
بالحضانة، فدل ذلك على وجوب الحضانة.

ثالثًا: حكمة مشروعية الحضانة:
     الحكمة من مشروعية الحضانة، إنما هي تنظيم المسؤوليات المتعلقة 
برعاية الصغار، وتربيتهم. إذ ربما تفارق الزوجان، أو اختلفا، أو تعاسرا 

فيما يتعلق بالنظر لتربية صغارهما.
   فلو ترك األمر لما ينتهي إليه شقاقهما، أو لما يقرره المتغلب من الطرفين 
في الخصومة، كان في ذلك ظلم كبير للصغار، وإهدار لمصلحتهم، وربما 
سبب لهم الشقاوة والهالك. لذلك كان ال بّد من وضع ضوابط تحدد أصناف 
المسؤولين عن حضانة الصغار، ورعايتهم وتصنفهم حسب األولوية، بحيث 

ال تتأثر مصلحة الصغار، بأّي شقاق، أو خالف يقع بين أولياء ُأمورهم. 
رابعًا: مشروعية الحضانة وفقًا لقانون األحوال الشخصية اإلماراتي:

 لقد نظم قانون األحوال الشخصية اإلماراتي )رقم 28 لسنة 2005( أحكام 
الحضانة، وفّصل أحكامها في الفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب 

الثاني في المواد )142 إلى 158(. 
وقد استمد القانون اإلماراتي أحكامه من الشريعة اإلسالمية على اختالف 

مذاهبها.
     وما جاء في المذكرة اإليضاحية لقانون األحوال الشخصية اإلماراتي 
حول تبرير ثبوت حق الحضانة للطفل بأن اإلنسان في طفولته في حاجة 
يلزمه في  ما  وبكل  وتربية،  بأمره حفظًا  ويقوم  به،  يعتني  إلى من  ماسة 
حياته ومعاشه و رعاية مصالحه، واألبوان هما أقرب الناس إليه، وأكثرهم 
شفقة عليه، وأحسنهم رعاية لمصالحه، وهما مسؤوالن عنه أمام الخالق جل 
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وعال، ثم أمام المجتمع الذي تعتبر اإلنسان أجل و أهم شيء فيه1.
المطلب الثالث: حق الحضانة

تشارك األم األب في حضانة األوالد في الظروف العادية، فإذا ما حـصلت 
الفرقـة بينهما، أصبحت األم أحق من األب ومن سائر األقارب في حضانته. 
فهل الحضانة حق لألم، أم حق للصغير، أم حق مشترك بينهما؟ الحقيقة أن 
العلمـاء اختلفوا في هذه المسألة اختالفًا كثيرًا، وقسموها إلى عدة تقسيمات، 

حسب اعتبارات عدة:
- منهم من يرى أن صاحب الحق في الحضانة إما أن يكون األم أو األب 

أو الصغير.
-  والبعض اآلخر يرى أن صاحب الحق إما أن يكون األم أو الصغير أو 

هـي حـق مـشترك بينهما.
-  وتقسيم ثالث أن الحضانة إما أن تكون حقًا هلل عز وجل وإما أن تكـون 

حقـًا لـألم.
- وتقسيم رابع يرى أن الحق إما أن يكون لألم أو للصغير.

إمـا أن  الحـق  الرابع وهو أن صـاحب  التقسيم  والحديث هنا سيكون عن 
يكون األم أو الصغير وذلك ألن جميع التقسيمات سابقة الذكر تـدخل ضـمن 

هـذا التقـسيم.
أواًل: المسألة األولى:

اختلف الفقهاء في صاحب الحق في الحضانة على قولين:
1 - القول األول: ذهب بعض الحنفية وهو المفتى به عندهم، ومالك في 
الحنابلة  وبعض  الشافعية،  وبعض  المالكية،  عند  المـشهور  وهو  رواية 

1  المذكرة اإليضاحية لقانون األحوال الشخصية اإلماراتي 252
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والظاهرية إلـى القـول بـأن األم هـي صاحبة الحق في الحضانة.1
القول الثاني: ذهب محمد وأبو الليث والهندواني وخواهر زادة من الحنفية، 
وبعض  المالكية،  من  وآخرون  الماجشون  وابن  أخرى  رواية  في  ومالك 
الشافعية، وبعض الحنابلة، إلى القـول بأن: الصغير هو صاحب الحق في 

الحضان. 
ويرجع سبب الخالف: بين العلماء في هذه المسألة إلى وجه الداللـة مـن 

الكتـاب والسنة واإلجماع.
األدلـــة: استدل أصحاب القول األول بالكتاب والسنة واإلجماع والمعقول. 

أواًل: أما الكتاب فقوله تعالى: چھ  ھ  ھ   ھ  ےے  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭچ  البقرة -  233
وجه الداللة من اآلية الكريمة:

     أن األمر في اآلية محمول على الندب فال تجبر األم على الحـضانة، 
أو أن اآليـة محمولة على اإلنفاق وعدم التعاسر، وأنها وإن عجزت عن 
حضانة الولد فإن شفقتها تـدعوها إلى أن تحضنه لكن العجز هو الذي منعها 

من ذلك فال تجبر عليها.2
 ثانيًا: السنة:  حديث المرأة التي جاءت إلى النبي B: وقالت: ِإنَّ اْبِني َهَذا 
َكاَن َبْطِني َلُه ِوَعاًء، َوَثْدِيي َلُه ِسَقاًء، َوِحْجِري َلُه ِحَواًء، َوِإنَّ َأَباُه َطلََّقِني، 
َلْم  َما  ِبِه  َأَحّق  »َأْنِت   :B- اهللَِّ  َرُسوُل  َلَها  َفَقاَل  ِمنِّي،  َيْنَتِزَعُه  َأْن  َوَأَراَد 
الرائق، ج4،ص180،السمرقندي:  البحر  نجيم:  47،ابن   -  46 3،ص  ج  الحقائق،  تبيين  الزيلعي:  نظر    1
تحفة الفقهاء، ج1، ص230،ابن عابدين: حاشية رد المحتار، ج3،ص559 - 560،ابن عبـد البـر، الكافي، 
ص296،الدردير: الشرح الصغير، ج 3، ص632 - 633،ابن رشد: المقدمات م2،ص262، الخرشي: حاشية 
الخرشي، ج5،ص235،الدسوقي: حاشية الدسوقي، ج2،ص526،الحـصني: كفايـة األخيار، ج2،ص283 - 
284،البهوتي: شرح منتهى اإلرادات، م3،ص263،المرداوي: اإلنصاف، ج9،ص416،ابن حزم: المحلي، 

ج10،ص323،السرطاوي: شرح قانون األحـوال، ج3،ص563، قاسم: حقوق األسرة، ص392.
2  انظر: الزيلعي، تبيين الحقائق، ج3،ص 46 - 47.
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َتْنِكِحي«1.
في  الحق  األم هي صاحبة  أن  على  الداللة  واضح  الحديث  الداللة:  وجه 

الحضانة.
 ثالثًا: اإلجماع:

   قضاء أبي بكر بعاصم ألمه إذ قال لعمر: »خل بينها وبينه، فإن مـسحها 
وحجرهـا وريحها خير له منك، حتى يشب الصبي«.2 والصحابة رضوان 

اهلل عليهم حاضـرون، ولـم ينكر أحد منهم ذلك، فكان إجماعًا سكوتيًا.3
رابعًا: المعقول:

أ. األم أشفق على الطفل وأقرب إليه من الغير وال يشاركها في ذلك إال 
األب، لكنه ليس بنفس الدرجة، إضافة إلى أن عدم توليه الحضانة بنفسه 

إنما يعطي الطفل لغيره يقوم بعنايته.4
ب. أن النساء أخص وأقدر على التربية من الرجال.
2 - استدل أصحاب القول الثاني: بالكتاب والمعقول:

أواًل: أما الكتاب فقوله تعالى: چھ  ھ  ھ   ھ  ےے  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭچ  البقرة -  233
وجه الداللة من اآلية الكريمة:

     أن األمر للوجوب فتجبر األم على الحضانة لمصلحة الصغير. ويجبـر 
النفقة والصيانة على  األب علـى أخذه بعد استغنائه عن حضانة أمه ألن 

1  سبق تخريجه ص )14. وانظر لمرغيناني: الهداية، ج1،ص37،ابن رشد: المقدمات، 
م2،ص259،الحصني: كفاية األخيـار، ج2، ص283،الزركشي: شرح الزركشي، م6،ص31،ابن قدامة: 

المغنـي، ج8،ص133،أبـو زهـرة: األحوال الشخصية، ص406،قاسم: حقوق األسرة، ص391.
2  سبق تخريجه.

3  الكواكب المشرقة، ص 41،المرغنياني: الهداية، ج1،ص37،الزركشي: شرح الزركشي، م6،ص31،ابن 
قدامة: المغني، ج8،ص133،أبو زهرة: األحوال الشخصية، ص406، قاسم: حقوق األسرة، ص392.

4  انظر: الزيلعي: تبيين الحقائق، ج3،ص47،ابن نجيم: البحر الرائق، ج4، ص181، ابن قدامة: المغني، 
ج8،ص133.
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األب باإلجماع.1
ثانيًا: المعقول:

القيام  بتربيته بسبب عجزه عن  يتواله ويقوم  إلى من  بحاجة  الصغير  أن 
بشئونه فأحيانًا يحتاج إلى من يقوم بمنفعة بدنه وأحيانًا أخرى يحتاج إلى 
من يقوم على أحواله فنظر من أقدر في الجانب األول فوجد النساء أقدر 
فأعطيت للنساء من أجل مصلحة الصغير، كمـا جعلـت الوالية في المال 

إلى األب والجد، ألنهم أبصر وأقوم في التجارة من النساء.2
   ● َمن األحق بالحضانة في قانون األحوال الشخصية اإلماراتي؟

حق  له  من  على  االتحادي صراحة  الشخصية  األحوال  قانون  ينص  لم   
حق  أن  إلى  ذهب  أنه  المواد  نصوص  خالل  من  يظهر  لكن  الحضانة، 
الحضانة يثبت للمحضون كما يثبت للحاضن، وذلك يتضح من خالل مفهوم 
نص المادة )110 - 2( من القانون، إذ نص على أنه:« يصح في مسمى بدل 
الخلع ما تصح تسميته في المهر، وال يصح التراضي على إسقاط حق نفقة 

األوالد أو حضانتهم«.
كما نصت المادة )146 - 4( من القانون نفسه على أنه »إذا رفض الحضانة 
من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه، ويبلغه القاضي 
بذلك، فإن رفض أو لم يبِد رأيه خالل 15 يومًا انتقل الحق إلى من يليه 

أيضًا«.

1  انظر: الزيلعي: تبيين الحقائق، ج3،ص47.
2  نظر ابن نجيم: البحر الرائق، ج4،ص180.
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المبحث الثاني 
 ترتيب الحواضن

المطلب األول: حضانة النساء
جـسيمة  سـلبيات  لـه  أمه  من  الطفل  حرمان  أن  الحديثة  الدراسات  أثبتت 
تتمثل في تأخر نموه جسميًا وعقليًا ولغويًا واجتماعيًا، لذا حرصت الشريعة 

اإلسالمية أن يتربى الطفل في أحضان أمه 
 وفيما يلي توضيح آلراء في مسألة حضانة النساء:  

أواًل: المذهب الحنفي:
النساء أليق بالحضانة من غيرهن لشفقتهن على الصغير، لذلك قدمن علـى 
الفرقة  بعد  بحضانة طفلها  األحق  فهي  )األم(  الحاضنات  وأولى  الرجـال 

بطالق أو وفاة بإجماع العلماء إذا ما توفرت فيها الشروط المطلوبة.
والدليل على أن األم هي األحق أن امرأة جاءت إلى الرسول - B - فقالت 
له: َيا َرُسوَل اهللَِّ ِإنَّ اْبِني َهَذا َكاَن َبْطِني َلُه ِوَعاًء، َوَثْدِيي َلُه ِسَقاًء، َوِحْجِري 
َلَها َرُسوُل اهللَِّ -   َفَقاَل  َيْنَتِزَعُه ِمنِّي،  َأْن  َوَأَراَد  َأَباُه َطلََّقِني،  َلُه ِحَواًء، َوِإنَّ 

B: »َأْنِت َأَحّق ِبِه َما َلْم َتْنِكِحي«1.  
 )ثم أم األب وإن علت( اختلف في تقديم أم األب على الخالة ألم، فذهب 
أبو حنيفة في رواية وزفر ومحمد إلى تقديم الخالة ألم على أم األب واستدل 
على ذلك بحديث« الخالة بمنزلة األم« وذهب البعض إلى تقديم أم األب 
على الخالة ألنها من األمهات، وتحرز من الميراث السدس، وأشفق على 

األوالد من غيرها«2. 
1  سبق تخريجه.

ج4،ص369،  القـدير،  فـتح  شرح  الهمام:  ج5،ص207-209،ابن  الصنائع،  بدائع  الكاساني:  نظر:    2
البحـر الرائق،  السرخسي:المبسوط،ج5،ص210،ابن عابدين: حاشية رد المحتار، ج3،ص563،ابن نجـيم: 
ج4،ص182،الزيلعي: تبيين الحقـائق، ج3،ص47،المرغينـاني: الهدايـة، ج1،ص37، الكواكب المشرقة43.
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 )ثم األخت ألب وأم ثم ألم ثم ألب( فهي أي األخـت ألب وأم أولـى مـن 
على  الميراث  في  يقدمن  ولهذا  األبوين،  بنات  ألنهن  والخاالت،  العمـات 

غيرهن، ثم تقـدم األخـت ألم ألن الحق لها يأتي من جهة األم«1.
أما األخت ألب فذكر الفقهاء أنها مقدمة علـى الخالـة اعتبار قرب القرابة 
وهـذه  قربـًا  مرتبتهمـا  اتحاد  عند  باألب  المدلى  على  باألم  المدلى  وتقدم 
رواية كتاب النكاح وفي رواية كتاب الطالق الخالة أولى ألنها تدلى باألم 

وتلك باألب.2
واستدل القائلون بتقديم الخالة ألم على األخت ألب بقولـه - B: »الخالـة 

بمنزلـة األم«3. »وبنات األخت ألب وأم أو ألم أولى من الخاالت.
ألم  الخالـة  فتـرجح  األم،  لقرابة  ترجيحًا  العمات  من  أولى  الخاالت(  )ثم 
وأب علـى غيرها، ثم الخالة ألم، ثم الخالة ألب. )ثم العمات( حيث تقدم 
العمة الشقيقة ألب وأم على غيرها، ثم العمة ألم، ثم العمة ألب ولم يذكر 
بنات العم والعمة، وبنات الخال والخالة، إذ ال حضانة لهم ألن من شـروط 
الحضانة أن تكون المرأة ذات رحم4 محرم5، إضافة إلى أن الحضانة مبنية 
على الـشفقة، والرحم المحرم هي المختصة بذلك، فيتقدم األقرب فاألقرب 

من ذوات الرحم المحرم.6

1  انظر: المرغيناني: الهداية، ج1،ص37،ابن الهمام: شرح فتح القدير، ج4،ص369،ابن عابدين: حاشـية رد 
المحتار، ج3،ص563،ابن نجيم: البحر الرائق، ج4،ص182،السرخسي: المبسوط، ج5،ص211.

2  الزيلعي: تبيين الحقائق، ج3،ص47.
3  سبق تخريجه.

4  الرِحم: األقارب، ويطلق في الفرائض على األقارب من جهة النساء، والرحم هو من ال يحل نكاحـه كـاألم 
والبنت واالخت.. إلخ، انظر: ابن منظور: لسان العرب، ج2،ص1613،محمود: األداء، ص264.

5  المْحَرم: جمع محارم، من يحرم نكاحه حرمة مؤبدة. انظر: قلعجي وقنيبي: معجم لغة الفقهاء، ص411
6  انظر الكاساني: بدائع الصنائع، تحقيق معوض وعبد الموجود، ج5،ص210،205،الزيلعـي: 

تبيـين الحقائق، ج3،ص47.
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ثانيًا: المذهب المالكي  
الحضانة مرتبة بحسب الحنان والرفق، وأشفق الناس بالمحضون وأرأف به 
)األم( إذ ال خالف بين أحد من أهل العلم أن األم هي األحق بالحضانة من 
األب ومن سـائر األوليـاء من الرجال والنساء، والدليل على ذلك األحاديث 
التي وردت عن النبي B في تخيير الغـالم بين أبويه1. )ثم أم األم( أي 
جدة المحضون إن ماتت األم، فتقدم أم األم إذا لم يكن زوجها أجنبيـًا وإال 

سقطت الحضانة.2 
)ثم جدتها( أي جدة األم وإن علت بأن لم توجد أم األم.3 )ثم الخالة( أي أخت 
األم الشقيقة أو األخت ألم في المشهور ألن أقربـاء األم أحـق بالحضانة من 
األب. وفي قول آخر رواه ابن دهب عن مالك أن األب أحق من الخالة.4 

على  فتقدم  األم(  عمة  )ثم  غيرها.5  من  أحق  األم  خالة  أي  خالتها(  )ثم 
غيرها.6

ثالثًا: المذهب الشافعي:
إذا اجتمع النساء من أهل الحضانة يكون الترتيب كاآلتي:

لم  ما  به  أحق  -B: »أنت  الرسـول  لحديث  الجميع  )األم( على  تقدم   .1
حاشية  موسى:  ج3،ص252،ابن  المسالك،  تبيين  م2،ص259،اإلحسائي:  المقدمات،  رشد  ابن  انظر:    1
الخرشي، ج5،ص235،الدردير: الشرح الصغير، ج3،ص633،الدسوقي: حاشـية الدسـوقي، ج2، ص526.

2  نفس المراجع السابق.
حاشية  موسى:  ج3،ص252،ابن  المسالك،  تبيين  م2،ص259،اإلحسائي:  المقدمات،  رشد:  ابن  نظر    3

الخرشي، ج5،ص235،الدردير: الشرح الصغير، ج3،ص633.
حاشـية  الدسوقي:  ج3،ص252،  المسالك،  تبيين  م2،ص259،اإلحسائي:  المقدمات،  رشد:  ابن  انظر   4

الدسـوقي، ج2، ص526.
5  نفس المراجع السابقة.

المسالك،  تبيين  م2،ص259،اإلحسائي:  المقدمات،  رشد:  ابن  انظر  السابقة:  المراجع  نفس   6
ج3،ص252،الخرشي: حاشـية الخرشي، ج5،ص235،الدردير: الشرح الصغير، ج3،ص633،الدسوقي: 
حاشـية الدسـوقي، ج2، ص526،ابن عبد البر: الكافي، ص296،ابن جزي: قوانين األحكام، 

ص248.
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تنكحي«1 وألنها األكثر شفقة من غيرها على طفلها.2 فإذا ما فقد شرط من 
شروط الحضانة انتقلت إلى التي تليها من الحاضنات من حيـث قوة القرابة 

األقرب فاألقرب.
)ثم أم األم( وإن علت تقدم على أم األب ألنها األقوى في الميراث من   .2
أم األب وكذلك ال تسقط باألب بخالف أم األب إذا وجدت األم سقطت بها.3
)ثم أم األب( في الجديد وهو الصحيح فتقدم على األخت والخالة كأم   .3

األم ألنها وارثة، وعليه فالحضانة تكون لها ثم ألمهاتها وإن علون.
ألنهن  والعمات،  فالخاالت،  األخـوات،  ثـم  الجـد،  أب  أمهـات  ثـم   .4
راكضن4 الولد في الرحم، وشاركوا في النسب. ثم األخـت مـن األب واألم.
ثم األخت ألب، ثم األخت ألم، وفي قول تقدم األخت ألم على األخت   .5
ألب ألنهـا األقوى من جهة األم والصحيح أن األخت ألب تقدم على األخت 
مقام  تقوم  وألنها  البنات،  مع  والتعصيب5  الميراث  في  األقوى  ألنها  ألم 
األخت ألم وأب في الميراث فكذلك تقوم مقامها أما في القديم فتقـدم )األخـت 

أو الخالـة( علـى أم األب الحضانة فتقدم على األخت ألم.
1  سبق تخريجه.

2  نظر: الشافعي الصغير: نهاية المحتاج، ج7،ص215،الشيرازي: المهذب، ج2،ص170،الخطيب: مغني 
حاشية  الجمل:  ج2،ص148،  االقنـاع،  ج10،ص87،الخطيـب:  العزيـز،  ج3،ص452،الرافعي:  المحتاج، 
الشرقاوي:  إبراهيم وتامر، م6، ص243،الشرقاوي: حاشية  الوسيط، تحقيق  الجمل، ج4،ص516،الغزالي: 

ج2،ص352 األنصاري: الغرر البهية، ج8،ص591.
3  نفس المراجع السابق.

4  راكضن: من ركض،رْكضا، ورْكضه أي عدا مسرعًا، و ارتكاض من الصبي: أي اضطراب وتحرك الطفل 
في بطن أمه، واركضت الناقة أي تحرك ابنها في بطنها، جاء في التنزيل )اركض برجلك هذا مغتسل بـارد 
وشراب( سورة ص: آية:42،انظر: ابن منظور: لـسان العـرب، ج3،ص1718 - 1719،مـصطفى وآخرون: 

المعجم الوسيط، ج1،ص383،ابن زكريا: مجمل اللغة، تحقيق زهير سلطان، ص 397.
5  العصبة: الجمع عصبات، وهي نوعان عصبة نسبية وعصبة سببية، والعصبة النسبية ثالثـة أنواع:

العصبة بنفسه: كُل ذكر من أصول الرجل أو فروعه أو فروع أبيه أو فروع جده ال تدخل في نسبته إليه أنثى.
العصبة بغيره: هن النسوة الالتي فرضهن الميراث النصف والثلثان »وهن البنات وبنـات االبن واألخوات« 

عندما يكون معهن ذكر من أخواتهن، فإنهن يصرن عصبة له.
إذا  أنثى غيرها، وهي األخت تصير عصبة  اجتمعت مع  إذا  أنثى تصير عصبة  العصبة مع غيـره: هن كل 

اجتمعـت مـع البنت في الميراث قلجي وقنيبي:معجم لغة الفقهاء ص313.
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ابنة حمزة لخالتها وقال:  الرسول - B في  واستدلوا على ذلك: بقضاء 
الخالة تدلى من جهة األم، واألم ألب تدلى  »الخالـة بمنزلـة األم« وألن 
باألب، واألم تقدم على األب فتقـدم كـذلك الخالة، واألخت تقدم ألنها ركضت 
مع الولد في الرحم، وأم األب ليست كذلك، وعليـه فـإن الحضانة تكون حقًا 
لألخت من األب واألم، ثم األخت من األم، ثم الخالة، ثـم ألم األب، ثـم 

لألخت من األب ثم للعمة.1
)ثم الخاالت( فتقدم على العمات، ألنهن تساوين مع العمات في نفس درجة 
اإلرث إال أن الخاالت يدلين إلى األم، والعمات يدلين لألب فقدمن عليهن، 

فتقدم الخالـة ألم وأب علـى غيرهن، ثم الخالة ألب، ثم الخالة ألم.2
  )ثم العمات( ألنهن يدلين باألب، فتقدم العمة ألم وأب، ثم العمـة ألب، ثـم 
العمـة ألم، وعلى قياس المزني وأبي العباس فإنهم يقدمون الخالة والعمة 

من جهة األم على الخالة والعمـة لألب.
    )وتسقط الجدة( التي ال ترث مثل أم أبي األم التي تدلي بذكرين اثنين 
أحكام  فيشملها  تسقط ألنها من األصول  الثاني ال  والقول  علـى األصـح، 

األصول من عتق ولزوم نفقة،....إلخ.
ولكنها تتأخر في الحضانة عن األخريات، ويلحق بالجدة الساقطة كل محـرم 
تـدلى بذكر واحد كبنت ابن البنت وبنت العم لألم واألصح أن الحضانة تثبت 
لغير محرم مثل بنـت خالة وبنت عمة وبنتي الخال والعم للشفقة، والقول 

الثاني ال تصح حضانتهم لالحتياط فتختص بالرحم فقط.3
ج2،  الـشرقاوي،  حاشـية  ص639،الشرقاوي:  ج10،  الشرواني،  حواشي  والعبادي:  الشرواني  انظر:    1

ص352، الشيرازي: المهذب، ج2، ص171،الجمل: حاشية الجمل، ج4،ص517.
ج2،  الـشرقاوي،  حاشـية  ص639،الشرقاوي:  ج10،  الشرواني،  حواشي  والعبادي:  الشرواني  نظر:    2

ص352.
3  انظر: قليوبي وعميره: حاشـيتان، ج4،ص88،الـشرواني والعبـادي، حواشـي الـشرواني، ج10، ص 639 

.640  -
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رابعًا: المذهب الحنبلي: 
إذا افترق الزوجان ولديهما ولد فـ )األم( أحق بحضانة الطفل إذا ما تـوفرت 
فيهـا الشروط المطلوبة. )ثم األب( يقدم األب على غيره في الصحيح، ألنه 

أقرب من غيره وأكثر شفقة.1 
)ثم أمهاته( ألنهن يدلين لألب ويقدمن على الجد كما تقدم األم على األب.2 

)ثم الجد( يقدم على غيره ألنه أب، أو بمنزلة األب.3 
بعض  والطفل  بالجد،  يدلين  ألنهن  األخوات،  على  فيتقدمن  أمهاته(  )ثم   
منهن وذلك غير موجود في األخوات، ثم جد األب، ثم أمهاته ثم جد الجد 
ثم أمهاته. )ثم األخت لألبوين، ثم األخت لألب، ثم األخت لألم( فيتقدمن 
على غيرهن من النـساء لمشاركتهن في النسب، والتقدم في الميراث، ثم 
تقدم األخت ألم وأب، ثم األخـت ألم علـى األخت ألب، ألنها تدلى من جهة 

األم، ثم األخت ألب.
)ثم الخالة( تتقدم الخالة على غيرها ألنها تدلى باألم، فالشارع قدم خالة ابنة 
حمزة4 على عمتها صفية ألن صفية لم تطلب وطلبها جعفر نائبًا عن خالتها 

فقضى لها الشارع بالحضانة رغم غيبتها.
    وتقديم خالة األم على الخالة ألب خالف، والراجح تقديم الخالة ألم على 

الخالة ألب.5 
)ثم العمة( الشقيقة، ثم العمة ألب، ثم ألم. )ثم بنات إخوته وبنات أخواته( 
القناع،  كشاف  ج3،ص327،البهوتي:  المقنع،  قدامة:  ابن  ج9،ص133،  المغني،  قدامة:  ابن  انظر:    1

ج5،ص576.
ج8،  اإلنصاف،  ج8،ص230،المـرداوي:  المبدع،  مفلح:  ج9،ص133،ابن  المغني،  قدامة:  ابن  انظر:    2

ص416. 
3  نفس المراجع السابقة.

4  سبق تخريجه.
5  انظر: ابن قدامة: المغنى، ج9،ص133،ابن مفلح: المبدع، ج8،ص230، عبد الخالق، ج2،ص286،البهوتي: 

كشاف القناع، ج5،ص578. 
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فتقدم بنات األخ على غيرهن، ثم بنات أخواته.1 )ثم بنات أعمامه وبنات 
عماته( تقدم على غيرهن بنات أعمامه، ثم بنات عماته. )ثم بنات أعمام أبيه 
وبنات عمات أبيه( تقدم بنات أعمام أبيه، ثم بنـات عمـات أبيـه وهكذا يتقدم 

من ألبوين، ثم ألم، ثم ألب.
العربية  اإلمارات  دولة  في  الشخصية  األحوال  قانون  في  الحضانة   حق 

المتحدة:
    أما قانون األحوال الشخصية اإلماراتي  فالمادة رقم )146( تنص على 

ما يلي:
1 - يثبت حق حضانة الطفل لألم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يدلي 

باألم على من يدلي باألب ومعتبرًا فيه األقرب من الجهتين وذلك باستثناء 
ذلك  في  البت  عند  القاضي  يراعي  أن  على  التالي،  الترتيب  على  األب 

مصلحة المحضون:
 أ - األم. ب - األب. ج - أم األم وإن علت. د - أم األب وإن علت. هـ 
- األخوات بتقديم الشقيقة ثم األخت ألم، ثم األخت ألب. و - بنت األخت 
الشقيقة. ز - بنت األخت ألم. ح - الخاالت بالترتيب المتقدم في األخوات. 
ط - بنت األخت ألب. ي - بنات األخ بالترتيب المتقدم في األخوات. ك - 
العمات بالترتيب المذكور. ل - خاالت األم بالترتيب المذكور. م - خاالت 
األب بالترتيب المذكور. ن - عمات األم بالترتيب المذكور. س - عمات 

األب بالترتيب المذكور.
 2 - إذا لم توجد حاضنة من هؤالء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة 

انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب االستحقاق 

1  انظر: ابن قدامة: المغنى، ج9،ص133، البهوتي: كشاف القناع، ج5،ص578..
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في اإلرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على اإلخوة.
 3 - فإن لم يوجد أحد من هؤالء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل 

من الرجال غير العصبات على الترتيب اآلتي: الجد ألم، ثم األخ ألم، ثم 
فالخال ألب  الشقيق  الخال  بتقديم  األخوال  ثم  ألم،  العم  ثم  ألم،  األخ  ابن 

فالخال ألم.
 4 - إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى 

من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خالل خمسة عشر 
يومًا انتقل الحق إلى من يليه أيضًا.

 5 - في جميع األحوال ال يستحق الحضانة عند اختالف الجنس من ليس 

من محارم الطفل ذكرًا كان أو أنثى.
 6 - لألم حضانة أوالدها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي 

خالف ذلك لمصلحة المحضون. 
7 - لكل من األم واألب طلب ضم األوالد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت 
األم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي 

في الطلب اعتبارًا بمصلحة األوالد.
المطلب الثاني: حضانة الرجال

إلـى  الحـضانة  انتقلت  الحاضنات  إحدى  توجد  ولم  النساء  فقدت  ما  إذا 
الشروط  من  شرط  فقد  إذا  إال  آخر  إلى  حاضن  من  تنتقل  وال  الرجـال، 

الواجب توافرها فيه.
أواًل: المذهب الحنفي:

تنتقل الحضانة إلى العصبات من الرجال إذا فقدت النساء المحـارم، فيقـدم 
األقـرب تعصيبًا، فأولى الحاضنين من الرجال األب، فإذا ما فقد شرطًا من 

بروفيسور -  محمد خليل محسن الديسي



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السادس -  ديسمبر 2018م    68

الشروط انتقلت إلى الجـد أبي األب وإن عال، ثم األخ الشقيق، فاألخ ألب، 
العم  العم الشقيق، ثم  فـابن األخ ألب وإن نزل، ثم  الـشقيق،  ثم ابن األخ 
العم  ابن  الترتيـب،  إليهم حـسب  الغالم  يدفع  أبناء األعمام حيث  ثم  ألب، 
الشقيق، ثم ابن العم ألب وال تدفع الجارية إليهم ألنهم غير محارم وغير 
مـأمونين، كما ال تدفع إلى األم غير المأمونة، أما إذا كانت الجارية صغيرة 
ال تشتهى فـال مـانع مـن حضانته لها حيث ال فتنة وكذلك إذا كانت مشتهاة 
وابن العم مأمون تدفع إليه، وإذا لم يوجـد غير ابن العم فالقاضي له الخيار 

في رؤية األصلح للمحضونة.1
أورعهـم  فيقـدم  وأم  كإخوة ألب  الحضانة  له حق  من  اجتماع  حالة  وفي 
وأفـضلهم صالحًا ألنه األنفع للولد لتخلقه بأخالقه، وإن استووا في ذلك قدم 
أكبرهم سنًا ألنـه األقـرب لمنزلة األب واألكثر شفقة.2 وكذلك إذا وجد ثالثة 

أعمام في نفس الدرجة فيقدم أورعهم فإن استووا فأكبرهم سنًا.3
 ثانيًا: المذهب المالكي:

إذا انقطعت قرابات األم، اختلف في تقديم األب على قولين:
أحق  فهو  به  يدلين  ألنهن  قريباته  سائر  على  األب  يقـدم  األول:  القول   

بالحضانة منهن.
يقوم  ال  أنه  إال  به  يدلين  كن  وإن  منه.  أولـى  أقرباءه  إن  الثاني:  القول   
بالحضانة وإنما يستنيب غيره من النساء فقدمت الجدات من قبله عليه ويقدم 

هو على غيره من القريبات.4
البحر الرائق، ج4،ص183 - 184،المرغينـاني:  المبسوط، ج5،ص212،ابن نجيم:  1  انظر: السرخسي: 
المحتار،  رد  حاشية  عابدين:  ابن  ج1،ص230،  الفقهاء،  تحفة  38،السمرقندي:   - ج1،ص37  الهداية، 

ج3،ص563،الكاساني: بدائع الصنائع،تحقيق معوض وعبد الموجود، ج5،ص214 - 215.
2  انظر: الزيلعي: تبيين الحقائق، ج3،ص47،السرخسي: المبسوط، ج5،ص212

3  انظر: الكاساني: بدائع الصنائع، ج5، ص215.
4   انظر: ابن رشد: المقدمات، ج2،260،الخرشي: حاشية الخرشي، ج5،ص238.
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 ثم )أم األب( فإذا فقد منها شرط انتقلت إلى )أم أمه(، أو )أم أبيه( فإذا 
اجتمعن قدمت أم أمه على أم أبيه، ثم أم أم أمه، أو أم أم أبيه، أو أم أم أبي 
أبيه، أو أم أبي أمه، فإن اجتمعن قدمت أم أم أمه على أم أبي أمه وأم أم أبيه 

ألنهما في نفس المنزلة، ثم أم أم أبي أبيه وإن علون.
   ثـم األخت الشقيقة فاألخت ألم، ثم األخت ألب، ثم العمة الشقيقة، فالعمة 
العم لألب واألم ولألم دون  ثم عمات األب، وعمات  العمة ألب  ثم  ألم، 
األب، ولألب دون األم، فإن اجتمعت عمات العم لألب واألم، وعمات العم 
لألم، وعمات العم لألب، قدمت الشقيقة ثم لألم، ثم لألب، فإن فقـدن تقـدم 

أخوات الجد لألب ولألم.
وبنـات  بنات األخـوة  ثم  الجد لألب،  أخوات  ثم  الجد لألم،  أخوات  ثم     
األخوات، تقدم الشقيقات، ثم لألم، ثم لألب وفي قول عدم صحة حضانة 
بنات األخـوات، لكـن الصحيح أنهن حاضنات ألنهن ذوات رحم محرم، 
توجد  لم  فإذا  األخ،  بنت  قدمت  األخت،  بنت  مع  األخ  بنت  اجتمعت  فإذا 
واحدة رجعت الحضانة إلى العصبة، أما بنات العمات وبنات الخاالت فال 

حضانة لهن ألنهن غير محرمات على الصغير.1
ثالثًا: المذهب الشافعي:

   إذا ما فقدت النساء الحاضنات، فإن الحضانة تنتقل إلى كل ذكر محـرم 
وارث، وأول حاضن األب، فإذا ما فقد شرط، انتقلت الحضانة إلى الجد 

وإن عال، ثم تنتقل إلى من بعـدهم من العصبات.
     وذهب بعض الشافعية إلى أن الحضانة ال تنتقل إلى العصبات ألنهم ال 
1  نظر: الدردير: الشرح الصغير، ج3،ص634 - 635،الخرشـي: حاشـية الخرشـي، ج5،ص239، الدسوقي: 
ص296،اإلحسائي:  الكـافي،  م2،ص527،القرطبـي:  مقـدمات،  رشـد:  ج2،ص527،ابن  الدسوقي،  حاشية 

تبيين المسالك، ج3،ص253.

بروفيسور -  محمد خليل محسن الديسي
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يعرفـون بها فهم كاألجانب، فتثبت فقط لآلباء واألجداد، والرأي الثاني وهو 
المعمول به أن الحـضانة تنتقل إلى باقي العصبات مستدلين بحديث »الخالة 
ادعائهما  الرسول  - B -على جعفر وعلى  ينكر  لم  بمنزلة األم »حيث 
الحضانة بالعمومة، ثم األخ الشقيق، فاألخ ألب، ثم األخ ألم، ثم ابن األخ 
العم ألب،  ثم  الشقيق،  العم  ثم  ابن األخ ألم،  ثم  فابن األخ ألب،  الشقيق، 
ثم العم ألم، فإذا اجتمع األب والجد واألخ وابن األخ والعم، قـدم األقـرب 

فـاألقرب، األب..إلخ.
     ثم ابن العم على الصحيح ألنه وارث تتوفر فيه الشفقة وإن كان غير 
محرم، لكـن ال تسلم إليه الجارية المشتهاة، وإنما تسلم لثقة يعينها كبنته. 
المحرمية، وال حضانة البن  لفقـد شرط  له  أنه ال حضانة  الثاني  والرأي 
والعم  الخال  والمحرمية وكـذلك  اإلرث  لفقدهما شرطا  العمة  وابن  الخال 
ألم وأبي األم لفقدهما اإلرث دون المحرميـة، وكـذلك لـضعف القرابـة فـي 

األصح،والقول الثاني: لهم الحق في الحضانة لتوفر شفقة القرابة.1
 رابعًا: المذهب الحنبلي:

    يتقدم في حضانة الرجال العصبة منهم غير األب والجد وإن عال لما 
العصبات يكون األقرب  فترتيب  النساء، وعليه  فـي مطلـب حضانة  تقدم 
فاألقرب فيتقدم األخ الـشقيق، ثـم األخ ألب، ثم ابن األخ الشقيق، ثم ابن 
األخ ألب، ثم العم الشقيق، ثم العم ألب، ثم عم األب الـشقيق، ثم عم أبي 
األب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم ألب، إال أن ابن العم ليس لـه حـق 
حـضانة الصغيرة في الصحيح من المذهب؛ ألنه ليس بمحرم ويجرى ذلك 

ج2،ص171،الـشافعي  المهذب،  ج2،ص148-149،الشيرازي:  اإلقناع،  الشربيني:  الخطيب  انظر:    1
الصغير: نهاية المحتاج، ج7،ص217،الشراوني والعبـادي: حواشـي الـشرواني، ج10،ص640-642،قليوبي 

وعميره: حاشيتان، ج4،ص89.
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في كل عصبة غير ذي رحم.
والرأي الثاني: له حضانتها ألنه أولى من األجانب والحاكم، هذا إذا لم يكـن 

بيـنهم رضاع محرم وإال فله حضانتها.1
الرأي الراجح:

    ما ذهب إليه الحنفية وهو أن الحضانة تنتقل إلى العصبات من الرجال 
إذا فقد محـارم الصغير من النساء فيقدم األقرب تعصيبًا األب، ثم الجد أبو 
األب وإن عال، ثم األخ الـشقيق، فاألخ ألم، ثم األخ ألب وهكذا حيث يتقدم 
المذهب  قوة  مثل  ليست  األخرى  المـذاهب  أن  في حين  تعصيبًا،  األقرب 
الحنفي فالمالكية يشترطون وجود الرحم المحرم وإال فالحضانة تنتقـل إلى 
العصبة في حين أن الشافعية يقدمون الرحم الوارث وفي تقديم الرحم غيـر 
الـوارث أو العكس خالف، أما الحنابلة فإنهم يقدمون العصبات من الرجال 

مثل الحنفية إال أنهم يستثنون األب والجد. 
المطلب الثالث: حضانة النساء والرجال معًا

     في حالة فقد النساء الحاضنات، والرجال الحاضنين، فإن الحضانة تنتقل 
ويقدم  والرحم  التعصيب  يقدم حسب درجة  معًا كل  والرجال  النـساء  إلى 
الحاضن  إلى  انتقلت  الحاضنين شرطًا  أحـد  فقد  ما  فإذا  فاألقرب  األقرب 

اآلخر وهكذا.
أواًل: المذهب الحنفي:

     إذا فقد العصبات انتقلت الحضانة إلى ذوي األرحام على الترتيب فيرى 
أبو حنيفة أنه إذا فقد النساء الحواضن وكذلك الرجال، فإن األخ ألم أولى 

الحاضنين ثم ابن األخ، ثم العم ألم، ثـم الخال الشقيق.
ج9،  المغني،  قدامة:  ج9،ص420،ابن  االنصاف،  ج3،ص328،المرداوي:  المقنع،  قدامة:  ابن  نظر:    1
منتهى  شـرح  البهـوتي:  الخالق، ج2،ص387،  عبد  تحقيق  اإلرادات،  منتهى  النجار:  137،ابن   - ص136 

األرادات، م3،ص264،ابن مفلح: المبدع، ج8،ص 233 - 234.
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    ثم الخال ألب، ثم الخال ألم، لما لهؤالء من والية في النكاح فكذلك في 
الحضانة ألنها والية، ويحضن الذكر مولى العتاقة1، ألنه آخر العصبات، 
بخالف األنثى فـال يحـق لـه حضانتها، وإذا كان في المحارم من اإلخوة 
واألعمام فاسق فال حق لـه ألنـه ال يـؤمن علـى المحضون، وإذا اجتمع كل 
من سبق قدم أصلحهم وإن كانوا في درجة واحدة فـأورعهم، فـإن تساووا 
فأسنهم2، وُذكر في بدائع الصنائع أنه ال يحق لكل ذكر من قبل النساء في 

حضانة الولد، مثل األخ ألم، والخال وأبو األم لعدم توفر العصبة فيهم.3
ثانيًا: المذهب المالكي:

   يتقدم العصبة من الرجال في الحضانة، فأول الحاضنين الوصي4، ثم 
األخ الشقيق، ثم األخ ألب، ثم الجد األدنى، وال يتقدم الجد األعلى، رغم 
أنه أولى من األخ في مرتبـة الميـراث. وكذلك العكس ابن األخ يتقدم على 

الجد في حق ميراث الوالء.
والسبب فـي ذلـك أن ترتيـب الحضانة في العصبة ال يجري على ميراث 
المال، أو ميراث الوالء، أو الصالة على الجنازة، ثم ابن األخ، ثم العم، ثم 
ابن العم، ثم ابن ابن العم وإن نزل حيث يتقدم األقرب فـاألقرب، ثـم أب 
الجد، ثم عم العم، ثم ابن عم العم، وإن نزل، ثم جد الجد، ثم والده، ثم والد 
جد الجد، ثم والده... إلخ. وإن اجتمع متساوون قدم األكثر شفقة وإن تساووا 
1  مولى العتاقة: هو من ينزل منزلة ابن العم، انظر األزهري: تهـذيب اللغـة، ج15،ص451،مـولى العتاقة: 
عصبة سببها العتق من أعتق رقيقًا كان له الوالء عليه، فهو عصبته وله ميراثه إن لم يكـن لـه وارث، قلعجي 

وقنيبي: معجم لغة الفقهاء ص313.
2  نظر: المرغيناني: الهداية، ج1،ص38،ابن الهمام: شرح فتح القدير، ج4،ص371،الزيلعي: تبين الحقـائق، 

ج3،ص48،ابن نجيم: البحر الرائق، ج4،ص184،ابن عابدين: حاشية رد المحتار، ج3،ص564.
3  انظر: الكاساني: بدائع الصنائع، ج5،ص215.

الصغار، والوصي من األضداد  القائم على شئون  له، وهو  الذي يوصى ويوصى  الشخص  الوصي: هو    4
الوسيط،  المعجم  وآخرون:  ج6،ص4854،مصطفى  العرب،  لسان  منظور:  ابن  انظر:  أوصياء،  والجمع 

ج2،ص1050.
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قدم األكبر سنًا.1 وجـد األم والخـال مختلف فيهما على قولين:
األول: ال حضانة لهما.

الثاني: قال اللخمي يحق لجد األم الحضانة لتوفر الشفقة والحنان لديه.2
ثالثًا: المذهب الشافعي:

    في حالة اجتماع الذكور واإلناث تقدم األم على الجميع، ثم أم األم وإن 
علت، ثـم األب وهو ظاهر النص فيقدم على الخالة واألخت من األم.

أحق  األخت  إن  وقيل  الفرعي  على  أنثى  أو  ذكر  من  األصل  ويقدم      
لمعرفتها بالحضانة، ثم األخوات، ثم الخالة، ثم العمة، ثم األخوة األشقاء، 
ثم اإلخوة ألب، ثم اإلخوة ألم، ثم ابن األخ الشقيق، ثم ابن األخ ألب، ثـم 
ابـن األخ ألم، ثم العم الشقيق، ثم العم لألب، ثم العم لألم حيث يقدم األقرب 
فاألقرب حسب ترتيـب الميراث، وتقدم بنات األخوات على بنات اإلخوة 

كما تقـدم األخـت علـى األخ.
    واألصـح أن الحضانة تثبت لغير ذي محرم كبنتي الخالة والعمة، وبنتـي 
الخـال والعـم، بحيـث إذا كـان المحضون ذكرًا تستمر الحضانة حتى يبلغ 
حد الشهوة ثم بنات الخاالت يتقـدمن علـى بنـات األخوال، وبنات العمات 

يتقدمن على بنات األعمام وهكذا...3
رابعًا: المذهب الحنبلي:

     إذا ما فقدت النساء الحاضنات وكذلك الرجال العصبات، فهل للرجال 
ذوي األرحـام حضانة أم ال خالف على قولين:

وقرابة  رحمًا  لهم  ألن  األطفال  حضانة  للرجال  يحق  األول:  القول   -  1
1   انظر: الدردير: الشرح الصغير، ج3،ص635 - 636، الخرشي: حاشية الخرشي، ج5،ص239 - 240.

2  انظر: الدردير: الشرح الصغير، ج3،ص636.
الـشرواني، ج10،  90،الشرواني والعبـادي: حواشـي  قليوبي وعميرة، حاشيتان، ج4،ص89 -  انظر:     3

ص642،643،الحصنى: كفاية األخيار، ج2،ص285،.

بروفيسور -  محمد خليل محسن الديسي
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يرثون بها عند فقد مـن هو أولى منهم فيشبهون البعيد من العصبة.
2 - القول الثاني: ال يحق للرجال حضانة األطفال فإذا ما فقدت حـضانة 
العـصبات انتقـل األمر إلى الحاكم وذلك ألن الرجال ال يحضنون بأنفسهم 

وكذلك ليس لديهم واليـة لعـدم تعصيبهم فأشبهوا األجانب.1
وعلى القول األول إذا ما فقدت حضانة العـصبات انتقلـت الحـضانة إلـى 
أب األم وأمهاته، فيقدم على الخال ألن الخال يسقط بالميراث عند وجود 

أب األم، وفي تقـديم أب األم على األخ ألم قوالن:
يـسقط  بـالفرض  وارث  ألنه  األم  أب  على  ألم  األخ  يقدم  األول:  القول   
األرحام فيتقدم عليهم، والقول الثاني: يتقدم أب األم وأمهاته على األخ ألم، 
ألن أبا األم يـدلى باألبوة في حين أن األخ ألم يدلى بالبنوة، واألب يتقدم 

على ابنه فـي الواليـة وكـذلك فـي الحضانة ألنها نوع والية، ثم الحاكم.2

المبحث الثالث
شروط 

استحقاق الحضانة و مدتها
    تعد الحضانة من الواليات الخاصة، والغرض منها صيانة المحضون 
ينظر  لذلك، والبعض  الحاضن أهال  إذا كان  إال  يتأتى  ورعايته، وهذا ال 
إليها على أنها حق للحاضن، وأنها مزية ينبغي أن يناطح السحاب من أجل 
فوزه بها، ولكنها في أول األمر ونهايته حق للصغير المفتقر إلى من يرعاه، 

ج9،  المغني،  قدامة:  ج2،ص421،ابن  اإلنصاف،  ج3،ص328،المرداوي:  المقنع،  قدامة:  ابن  انظر:    1
ص136 137-،ابن النجار: منتهى اإلرادات، تحقيق عبد الخـالق، ج2،ص387.

المغني، ج9،  قدامة:  اإلنصاف، ج2،ص421،ابن  المقنع، ج3،ص328،المرداوي:  قدامة:  ابن  انظر:     2
ص136 137-،.
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وليست حقا ألحد سواه.
      وليس كل من جاء في ترتيب المستحقين للحضانة من يكون أهال لها، 
فللحضانة شروط اشترطها الفقهاء، من شأنها أن ال تثبت الحضانة إال لمن 
توفرت فيه، وهذه الشروط أنواع ثالثة: شروط عامة في النساء والرجال، 
عليه  متفق  وبعضها  بالرجال،  خاصة  وشروط  بالنساء،  خاصة  وشروط 
كالحرية والعقل والبلوغ والقدرة واألمانة وعدم كون األنثى متزوجة بأجنبي 
عن الصغير، وكون الحاضن ذات رحم من الصغير، وبعضها مختلف فيه 

كالرشد واإلسالم.1
ثالثة  في  وسأذكرها  أقسام  ثالثة  إلى  الحضانة  استحقاق  شروط  وتنقسم 

مطالب:
المطلب األول: الشروط العامة في النساء و الرجال

وهذه الشروط منها ما هو متفق عليه، و منها ما هو مختلف فيه:

الفرع األول: الشروط المتفق عليها في الحاضن 
الشرط األول: البلوغ

اتفق الفقهاء على أن الصغير غير المميز ال حضانة له، ألنه عاجز عن 
رعاية شؤون نفسه فكيف له أن يقوم برعاية غيره2. أما الصغير المميز 
الصغير  أن  فيرون  المالكية  أما  و  له3،  حضانة  ال  أنه  على  فالجمهور 
المميز العاقل غير المضيع للمال يستحق الحضانة إن كان مستوفيًا لسائر 
1  البدائع: 41 - 4-42، الدر المختار وابن عابدين:: 871 - 2-874، 879، 880، الشرح الصغير: 758 
- 2-762، مغني المحتاج: 454 - 3-456،259، غاية المنتهى: 249 - 3 وما بعدها، كشاف القناع: 579 

- 5، المهذب: 169 - 2، بداية المجتهد: 56 - 2. 
2  حاشية ابن عابدين3 - 555-556، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج7 - 231

3  حاشية ابن عابدين3 - 556-555،

بروفيسور -  محمد خليل محسن الديسي
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شروطها1.
إن  حيث  الحضانة،  لتولي  شرط  البلوغ  أن  الجمهور  قول  هو  والراجح 
الحضانة والية نظر، وهي منوطة بمصلحة الصغير، و ال تتحقق مصلحة 

الصغير بحضانة صغير مثله2.
الشرط الثاني: العقل

     الجنون مانع  من موانع الحضانة سواء كان الجنون أصليًا أو طارئًا، 
مطبقًا أو متقطعًا، ألن الحضانة والية و المجنون ليس من أهلها. وهذا محل 

اتفاق بين الفقهاء 3.
فإذا كان  العقل،  الرشد مع  الحضانة  استحقاق  المالكية في       واشترط 
الحاضن سفيهًا في عقله، أو في المال فال أحقية له في الحضانة، لئال يتلف 

مال المحضون. 
موقف قانون األحوال الشخصية اإلماراتي:

تنص المادة )143( على أنه: )يشترط في الحاضن:
 1 - العقل، 2 - البلوغ والرشد...(

فقد اشترط القانون في الحاضن أن يكون عاقاًل، فال حضانة للمجنون سواء 
كان الجنون أصليًا أو طارئًا، مطبقًا أو متقطعًا، ألن المجنون يحتاج إلى من 

يتولى رعايته، فكيف له أن يرعى غيره.
     والذي يتكرر إغماؤه لفترات متقاربة فهو أيضا ال يستحق الحضانة، 

أما إذا كان نادر الحدوث، فإنه ال يؤثر في استحقاق الحضانة.
    ويثبت الجنون بشهادة معتمدة من وزارة الصحة، أو لجنة طبية يشكلها 

1  الشرح الكبير للشيخ الدردير و حاشية الدسوقي2 - 529
2  شروط ثبوت حق الحضانة د -  رشدي أبو زيد 167

3  الشرح الكبير للشيخ الدردير مع حاشية الدسوقي2 - 528، مغني المحتاج 5 - 195

أحكام الحضانة بين الشريعة اإلسالمية  وقانون األحوال الشخصية اإلماراتي
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وزير الصحة.
حضانة  فال  رشيدًا،  بالغًا  يكون  أن  أيضًا  الحاضن  في  القانون  ويشترط 
للصبي، وال فرق بين المميز وغير المميز، ألن الصبي يحتاج إلى من يقوم 

برعايته، فكيف له برعاية غيره.
     وقد أخذ القانون بقول المذهب المالكي في اشتراط الرشد مع البلوغ، 

فال يستحق السفيه المبذر لماله الحضانة تبعًا لقانون األحوال الشخصية.
ذلك،  لتحديد  المالكي  المذهب  إلى  فيرجع  البلوغ،  سن  النص  يذكر  ولم 
أو اإلنزال  البلوغ باالحتالم مع اإلنزال، أو اإلحبال،  للولد يكون  بالنسبة 

ألي سبب.   
     وبالنسبة للبنت يعرف البلوغ بالحيض أو الحبل. وإذا لم تظهر العالمات 

فيتحقق البلوغ بالسن وهو ثمان عشرة سنة. 
الفرع الثاني: الشروط المختلف فيها في الحاضن

الشرط األول: األمانة
 اختلف الفقهاء في تحديد مفهوم األمانة في الحضانة: فيقول ابن عابدين:« 
المراد بكونها أمينة أن ال يضيع الولد عندها باشتغالها عنه بالخروج من 

منزلها في كل وقت«1
و يقول الدسوقي في حاشيته: »األمانة هنا حفظ الدين«.2 و يقول الرهوني: 
»تفسر األمانة بالصالح في الدين«. 3 ويقول الباجوري: »العفة واألمانة 

جمع بينهما لتالزمهما«.4

1  حاشية ابن عابدين 3 - 556
2  الشرح الكبير للشيخ الدردير مع حاشية الدسوقي 2 - 528

3  حاشية الرهوني على مختصر خليل4 - 253
4  حاشية الباجوري2 - 198

بروفيسور -  محمد خليل محسن الديسي
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     موقف قانون األحوال الشخصية اإلماراتي:
     اشترط القانون أن يكون الحاضن أمينًا، و ذكر ذلك في المادة)143(، 
وتقول المذكرة اإليضاحية في ذلك: )فمن ليست له األمانة، كيف يؤتمن على 
مصلحة المحضون، نفسه، وجسمه، وأدبه، وخلقه، ودينه، فمن كانت سيئة 
السيرة بحيث ال تؤتمن على أخالق المحضون، فال تكون أهاًل للحضانة، إذ 
أن الصغير يقّلد من يالزمه، وينسج على منواله، وال يفهم من هذا أن الفسق 
مسقط للحضانة مطلقًا، فغير المتدينة أهل في الجملة للحضانة، إال إذا أدى 
الحضانة  إذ أن  فينزع منها حينئذ،  الطفل،  إلى اإلضرار بمصلحة  فسقها 

يراعى فيها حق المحضون قبل حق الحاضن(1.
الشرط الثاني: القدرة على تربية المحضون

    حيث أن المقصد األساسي الذي تقوم عليه الحضانة هو حفظ المحضون 
على   القدرة  لديها  تكون  أن  الحاضنة  أو  الحاضن  في  فيشترط  ورعايته، 
تربية المحضون و رعايته، فمثال المريضة التي منعها مرضها من الحركة 
غير قادرة على رعاية المحضون، وتتنوع صور عدم القدرة على تربية 

المحضون، وفيما يلي ذكر الصور مع بيان الحكم في هذه الحاالت:
أواًل: العاهة المانعة من القيام بالرعاية:

أو  السمع  وفقد  والشلل،  العمى،  مثل  بالرعاية  القيام  من  المانعة  العاهات 
الكالم، ينظر إلى حالة الحاضن فإذا كانت العاهة تمنعه من القيام برعاية 
يتولى  من  عنده  وجد  إذا  أما  الحضانة،  من  يمنع  فإنه  المحضون  وحفظ 

شؤون المحضون و يرعاه فال يسقط حقه  في الحضانة.
ثانيًا: المرض الذي ال ُيرجى برؤه:

1  المذكرة اإليضاحية لقانون األحوال الشخصية اإلماراتي 254

أحكام الحضانة بين الشريعة اإلسالمية  وقانون األحوال الشخصية اإلماراتي
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    ويقصد به المرض الذي ينهك صاحبه بحيث يعجز عن القيام بأمور 
يتولى  من  المريض  عند  وجد  إذا  أما  غيره.  شؤون  يتولى  فكيف  نفسه، 

شؤون المحضون نيابة عنه، فال يمنع من الحضانة1.
موقف قانون األحوال الشخصية:

يشترط القانون القدرة على رعاية المحضون، فإذا كان المرض يحول دون 
ذلك يعد مانعًا من الحضانة إال إذا وجد من يرعى المحضون فال يمنع من 
الحضانة، و يرجع في تقدير المرض الذي يمنع من استحقاق الحضانة إلى 

القاضي.
ثالثًا: حضانة المسن:

     المسن الذي تقدم به السن بحيث أصبح عاجزًا عن القيام بأموره، و من 
باب أولى أمور غيره فهذا ال حضانة له، أما إذا كان عند الحاضن المسن 

من يخدمه و يخدم المحضون فإنه يستحق الحضانة. 
الشرط الثالث: السالمة من األمراض المعدية و الخطيرة

     يشترط في الحاضن أن يكن سليمًا من األمراض المعدية، التي ينتقل 
ضررها إلى المحضون وذلك مثل البرص والجذام وغيرها. فيرى الفقهاء 
أن هذه األمراض المعدية تمنع من استحقاق الحضانة ابتداء أو استمرارًا 

حفاظًا على صحة و حياة المحضون 2. 
     موقف قانون األحوال الشخصية:

     لقد أخذ القانون بهذا الشرط في الحاضن تحقيقًا لمصلحة المحضون 
وحفظًا على سالمته، فنص في المادة )153 - 5( يشترط في الحاضن...5 - 

السالمة من األمراض المعدية الخطيرة...(
1  حاشية ابن عابدين 3 - 556

2  مغني المحتاج5 - 197،  كشاف القناع5 - 499

بروفيسور -  محمد خليل محسن الديسي
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الشرط الرابع: عدم الحكم على الحاضن بجريمة من الجرائم الواقعة على 
العرض

    لقد نص قانون األحوال الشخصية اإلماراتي على هذا الشرط في الفقرة 
الخامسة من المادة )143(، و عليه فيشترط في الحاضن أال يكون قد سبق 
عليه في جريمة من الجرائم الواقعة على العرض، فإذا كان الحاضن قد 
فإنه يسقط حقه في  العرض  الواقعة على  الجرائم  حكم عليه بجريمة من 

الحضانة.
     ويقصد بالجرائم الواقعة على العرض تلك الجرائم التي  ورد النص 
عليها في قانون العقوبات االتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديالته، حيث ورد 
في  الثاني  الكتاب  السابع من  الباب  من  الخامس  الفصل  في  عليها  النص 

المواد من )354 إلى 370.(
وهذه الجرائم تشمل: جرائم االغتصاب، وهتك العرض، والفعل الفاضح 
والمخل بالحياء، وجرائم التحريض على الفجور والدعارة. إن هذا الشرط 
يجد تبريره في الفقه اإلسالمي حيث أن الفقه اعتبر أن الحاضن إذا اشتهر 

بالفسق فإنه تسقط الحضانة عنه.
فالقانون اعتبر أن الحكم على الحاضن بجريمة من جرائم العرض يثبت أن 

الحاضن فاسق، وهذا يمنعه من الحضانة.
المطلب الثاني: الشروط الخاصة بالرجال

إذا كان المستحق للحضانة رجاًل، فإنه يشترط فيه شروطًا خاصة باإلضافة 
إلى الشروط العامة التي سبق ذكرها، وهذه الشروط هي:
الشرط األول: أن يكون محرمًا للمحضون إذا كان أنثى.

أحكام الحضانة بين الشريعة اإلسالمية  وقانون األحوال الشخصية اإلماراتي
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     إذا كان المحضون ذكرًا فال يشترط هذا الشرط، أما إذا كان الحاضن 
رجاًل والمحضون أنثى، فال بد أن نفرق بين حالتين:

ما دون  المحضونة صغيرة غير مشتهاة و هي  كانت  إذا  األولى:  الحالة 
السابعة، فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة و بعض األحناف 1 إلى أنه 

ال يشترط في هذه الحالة أن يكون الحاضن ذا رحم محرم من الصغيرة.
بينما ذهب بعض األحناف وهو وجه عند الشافعية2، إلى اشتراط أن يكون 
الحاضن ذا رحم دون نظر إلى سن الصغيرة حتى ولو كانت غير مشتهاة، 

وذلك سدًا لذريعة الفتنة.
الثانية: إذا كانت الصغيرة مشتهاة أو مطيقة للوطء كأن تكون في  الحالة 

السابعة فأكثر كما نص الحنابلة3.
محرم  رحم  ذا  يكون  أن  الحاضن  في  يشترط  أنه  على  اجمعوا  فالفقهاء 
منها، فإذا لم يكن العاصب أو طالب الحضانة محرمًا منها فإنه ال حضانة 
له عليها، وذلك حذرًا من الخلوة ودرءًا للفتنة، ومن ثم فال تسلم الصغيرة 

إليه4.
   موقف قانون األحوال الشخصية اإلماراتي:

وكانت  رجاًل،  كان  إذا  الحاضن  حق  في  الشرط  بهذا  القانون  أخذ      
المحضونة أنثى. وذلك في المادة )144 - 2( حيث نصت على أنه: )يشترط 
في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:...2 - إذا كان 

رجاًل:...ب - أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى..(.

1   الشرح الكبير للشيخ الدردير و حاشية الدسوقي2 - 529، نهاية المحتاج7 - 228، شرح منتهى 
اإلرادات3 - 250

2   فتح القديرللكمال ابن الهمام4 - 370،  نهاية المحتاج7 - 227
3  كشاف القناع 5 - 497

4   الشرح الكبير للشيخ الدردير و حاشية الدسوقي2 - 429، نهاية المحتاج 7 - 228

بروفيسور -  محمد خليل محسن الديسي
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      إن لفظ األنثى في النص جاء مطلقًا دون قيد، ولتفسير هذا اللفظ يرجع 
إلى المذهب المالكي، ألنه األصل العام لهذا القانون، وكما ذكرنا سابقًا أن 
المذهب المالكي يفرق بين األنثى المطيقة المشتهاة وبين غير المطيقة أي 
غير المشتهاة، ويشترط أن يكون الرجل محرمًا في حالة األنثى المطيقة 
فالمقصود  إذا  المطيقة،  في غير  ذلك  يشترط  السابعة، وال  فوق  ما  وهي 
باألنثى في النص القانوني هي األنثى المشتهاة، وهي من جاوزت السابعة.
الشرط الثاني: أن يكون عند الرجل الحاضن من يصلح للحضانة من النساء
     اشترط المالكية في الحاضن الذكر كاألب وغيره أن يكون عنده من 
يصلح للحضانة من النساء كزوجة، أو أم، أو خالة، أو عمة، أو خادمة، 
به  تقوم  يقدر على تحمل رعاية األطفال كما  الرجل ال  أو متبرعة، ألن 
النساء، فإن لم يكن عند الرجل الحاضن من النساء من تقدر على القيام بحق 

الحضانة للصغير، فال حق له في الحضانة.
موقف قانون األحوال الشخصية اإلماراتي:

أخذ القانون بهذا الشرط، وجاء في نص المادة )144 - 2 - أ( أنه:)أن يكون 
عنده من يصلح للحضانة من النساء(. فإن لم يكن عند الرجل من النساء من 
تصلح للحضانة، فإنه يسقط حقه فيها، والقاضي هو من يقدر مدى صالحية 
من يذكرها الرجل من النساء للقيام بشؤون المحضون، في ضوء ظروف 
ووقائع الدعوى. وبررت المذكرة اإليضاحية هذا الشرط بأن الرجل وحده 

ليس له صبر على تربية األطفال كالنساء في األعم األغلب 1.
الشرط الثالث: أن يتحد الحاضن مع المحضون في الدين 

في جانب كل من  والقانون  الشرع  اشترطه  الشرط  هذا      ونظرًا ألن 
الحاضن إذا كان رجاًل، والحاضنة إذا كانت امرأة، فإننا سنتكلم عنه عند 

1  المذكرة اإليضاحية لقانون األحوال الشخصية اإلماراتي 254

أحكام الحضانة بين الشريعة اإلسالمية  وقانون األحوال الشخصية اإلماراتي
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الكالم على شروط الحاضنة الخاصة.
المطلب الثالث: الشروط الخاصة بالنساء

الشرط األول: خلو الحاضنة من زوج أجنبي عن المحضون
الحاضنة  فإذا تزوجت  أمًا أو غيرها،  الحاضنة  وهذا الشرط سواء كانت 
بأجنبي عن المحضون فال حق لها في الحضانة، ويجد هذا الشرط أساسه 
في حديث الرسول - B -، فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده« 

أن امرأة أتت النبي -  B- أنت أحق به ما لم تنكحي«1. 
الشرط الثاني: اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون

    يقصد باتحاد الدين أن يكون كل من الحاضن والمحضون على دين 
واحد، فمثاًل إن كان المحضون مسلمًا فيجب أن يكون الحاضن مسلمًا حتى 
يتحقق اتحاد الدين، وهذا القدر اتفق عليه الفقهاء. أما إن كان المحضون 
على غير دين اإلسالم، فقد اختلف الفقهاء في كون الكفر هل يعتبر كله ملة 

واحدة أم تتعدد األديان بتعدد الملل:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثالثة أقوال:

فالكفر كله  ديانة واحدة،  يعتبرون  المسلمين جميعًا  القول األول: إن غير 
ملة واحدة مهما اختلفت الديانات. وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية وهو 

إحدى الروايتين عن اإلمام أحمد2.
ودليلهم: قول اهلل تعالى: ﴿ َوالَّذيَن َكَفُروْا َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض﴾ األنفال - 73.
و وفقًا لهذا القول لو كان المحضون نصرانيًا، فال مانع أن يكون الحاضن 

يهوديًا أو نصرانيًا أو غير ذلك.
القول الثاني: إنه تعدد الديانات بتعدد الملل، فالكفر ملل مختلفة، فاليهودية 

1  الحديث تم تخريجه
2  المبسوط للسرخسي 30 - 30، مجمع األنهرفي شرح ملتقى األبحر2 - 748، مغني المحتاج3 - 25، 

المغني البن قدامة7 - 167

بروفيسور -  محمد خليل محسن الديسي



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السادس -  ديسمبر 2018م    84

ملة، و النصرانية ملة، والمجوسية ملة، والوثنية ملة. وهو ما ذهب إليه 
المذهب، وهو رواية عن  في  المشهور  المدونة، وهو  المالكية في ظاهر 

اإلمام أحمد1.

ودليلهم: قوله تعالى: چ  چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ            ڦ    ڦ  ڄ    
الحج 17،  فقد ذكرهم القرآن معطوفًا بعضهم على بعض والعطف يقتضي 

المغايرة.
نفس  على  والحاضن  المحضون  يكون  أن  يشترط  القول  لهذا  ووفقًا      
نصرانيًا  الحاضن  يكون  أن  فالبد  نصرانيًا،  المحضون  كان  فلو  الديانة. 

وهكذا.
القول الثالث: إن غير المسلمين ثالث ملل، اليهودية، و النصرانية، وغيرهم 

من المجوس والمشركين والوثنيين حيث أنهم ليسوا من أهل الكتاب.
    وهذا القول رواية المدنيين عن اإلمام مالك و صوبه ابن يونس، وبه 
بن  وعمر  وعطاء  شريح  قول  وهو  يعلى،  أبو  القاضي  الحنابلة  من  قال 

عبدالعزيز والضحاك و غيرهم 2.
القول الراجح: أرى أن القول الثاني هو الراجح وخاصة فيما يتعلق بأمر 
ديانة هم األحق برعاية صغيرهم على ذلك  الحضانة، حيث أن أهل كل 

الدين.
ثانيًا: مدى اشتراط إسالم الحاضن أو الحاضنة إذا كان المحضون مسلمًا:

 اختلف الفقهاء في ذلك على ثالثة أقوال:

1  الشرح الكبير و حاشية الدسوقي4 - 486، المغني البن قدامة 7 - 167
2  الشرح الكبير و حاشية الدسوقي4 - 486، المغني البن قدامة7 - 167
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القول األول: إنه يفّرق بين حضانة النساء و حضانة الرجال.
فإذا كان الحاضن رجاًل فإنه يشترط اتحاد الدين أي إسالم الحاضن. أما إذا 
كانت الحاضنة امرأة ّأما أو غيرها، فال يشترط اتحاد الدين، أي ال يشترط 
أو  الكفر،  الصغير  يعقل  أن  إلى  تستمر في حضانتها  الحاضنة، و  إسالم 

يخاف عليه منه.
    فإذا خيف عليه أن يألف الكفر، فإنه ينزع منها و إن لم يعقل بعد، و يضم 

إلى المسلمين. وهذا القول ذهب إليه الحنفية 1 والظاهرية 2.
القول الثاني: إنه ال حضانة للكافر على المسلم، فيشترط إسالم الحاضن، 
الشافعية  إليه  ذهب  ما  وهو  غيرها.  أو  أما  امرأة،  أو  رجاًل  كان  سواء 

والحنابلة و هو رواية ابن وهب عن اإلمام مالك3.
    ووفقًا لهذا القول فإن الكافرة ال حضانة لها على المسلم بحال، وتثبت 

حضانة الكافرة للكافرة، والمسلم أو المسلمة على الكافرة 4.
شروط  فيها  توافرت  إذا  للمسلم  الكافرة  تجوز حضانة  إنه  الثالث:  القول 
أن  إال  شرعًا.  انتهائها  حين  إلى  حضانتها  وتستمر  األخرى،  الحضانة 
يخاف على الطفل أن يألف الكفر، أو إذا خيف على المحضون الفساد كأن 
تغذيه لحم خنزير أو تسقيه خمرًا، فإنه ينتزع منها، و لكن تضم الحاضنة 

ومحضونتها لمسلمين يكونون قرباء عليها.
    وهذا سواء كان الحاضن ذكرًا أو أنثى، أما أو غير أم، ذمية كانت أو 
مجوسية. و هذا ما ذهب إليه المالكية و أبو ثور وأبو سعيد االصطخري 

1  بدائع  الصنائع4 - 42، حاشية ابن عابدين3 - 556، مجمع األنهر1 - 483
2  المحلى البن حزم11 - 352

3  نهاية المحتاج7 - 229، كشاف القناع5 - 498، الروض المربع 1 - 629
4  نهاية المحتاج 7 - 229
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من الشافعية 1.
الرأي الراجح: الراجح هو القول الثاني وهو القائل باشتراط إسالم الحاضن 
سواء كان رجاًل أو امرأة، أما أو غيرها. تحقيقًا لمصلحة الصغير و حتى 

ينشأ على اإلسالم و ال يألف الكفر.
ما الحكم إذا كان الحاضن مرتدًا؟

اشترط الحنفية في الحاضنة عدم الردة، حتى و لو ارتدت عن اإلسالم بطل 
تابت  لو  و  الصبي،  به  فيتضرر  تحبس  المرتدة  الحضانة، ألن  في  حقها 

وأسلمت يعود حقها لزوال المانع 2.
موقف قانون األحوال الشخصية اإلماراتي:

نصت المادة )144( في كل من البند )ب( من الفقرة األولى، و البند )ج( من 
الفقرة الثانية، على أنه: يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة 
زوج  من  خالية  تكون  أن   - أ  امرأة:  كانت  إذا   -  1 السابقة:  المادة  في 
أجنبي عن المحضون دخل بها، إال إذا قدرت المحكمة خالف ذلك لمصلحة 
المحضون. ب - أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة 
)145( من هذا القانون. 3 - إذا كان رجاًل: أ - أن يكون عنده من يصلح 
للحضانة من النساء. ب - أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى. 

ج - أن يتحد مع المحضون في الدين.
وتنص المادة )145( على أنه:)إذا كانت الحاضنة أما وهي على غير دين 
لمصلحة  ذلك  خالف  القاضي  قدر  إذا  إال  حضانتها  سقطت  المحضون 
المحضون على أال تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكرًا 

كان أو أنثى(.
1  الشرح الكبير و حاشية الدسوقي 2 - 529

2  بدائع الصنائع 4 - 42
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    فالقانون لم يفسر المقصود باتحاد الدين، فيرجع لتفسيره إلى المذهب 
المالكي ألنه األصل العام لهذا القانون، حيث أن المالكية يرون أن كل ملة 
تعد دينًا مستقاًل، فاتحاد الدين يعني اتحاد الديانة بين الحاضن و المحضون 
وكذلك  مثله،  يهودي  إال  يحضنه  فال  يهوديًا  الصغير  كان  فلو  مطلقًا. 

النصراني والمسلم.
المبحث الرابع

 سقوط الحضانة وانتهاؤها
المطلب األول: سقوط الحضانة وعودتها

الفرع األول: أسباب سقوط الحضانة
    نصت المادة )152( من قانون األحوال الشخصية على أنه: )يسقط حق 

الحاضن في الحضانة في الحاالت التالية:
1 - إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين )143( و)144(.

فقد جاءت المادة 143 بشروط عامة في الحاضن سواء كان رجاًل أو امرأة، 
وعليه فمتى اختل أحدها سقط الحق، فمثاًل لو جن الحاضن، أو تبتت عدم 
أمانته في حفظ المحضون، أو كان فاسقًا فسقًا مؤثرًا على مصلحة الصغير، 
أو أصبح الحاضن غير قادر على الحضانة لعجز أو مرض أو كبر في 
السن، أو أصيب بمرض معٍد، أو حكم عليه في جريمة من جرائم العرض، 

فكل ذلك يسقط حقه في الحضانة.
     وأما المادة 144 فقد جاءت بشروط خاصة بالحاضن الذكر، و شروط 
سقط  المذكورة  الشروط  هذه  أحد  اختل  فمتى  األنثى،  بالحاضنة  خاصة 
من  عنده  يعد  ولم  رجاًل،  الحاضن   كان  إذا  فمثاًل  الحضانة،  في  الحق 
يصلح للحضانة من النساء فإن حقه في الحضانة يسقط. وكذلك لو تزوجت 

بروفيسور -  محمد خليل محسن الديسي
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الحاضنة من أجنبي ودخل بها ولم ير القاضي أن مصلحة الصغير في البقاء 
معها،فإن حقها في الحضانة يسقط.

2 - إذا استوطن الحاضن بلدًا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
نصت المادة 148 فقرة )1( على أنه:)يجب على األب أو غيره من أولياء 
المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه(، فولي النفس ملزم 
بالنفقة على المحضون وهو ملزم بتوجيهه وتعليمه، لذلك منع القانون انتقال 
بلد تبعد عن ولي المحضون،ألن االنتقال يمنع  إلى  بالمحضون  الحاضنة 
الولي من القيام بواجباته، و جاء ذلك في نص المادة 152 فقرة 2، أنه من 
مسقطات الحضانة: )2 - إذا استوطن الحاضن بلدًا يعسر معه على ولي 

المحضون القيام بواجباته.(
األحوال  لقانون  وفقًا  السفر  أو  االنتقال  بسبب  الحضانة  سقوط  شروط   

الشخصية:
1 - أن تكون النقلة بقصد االستقرار أو االستيطان.

2 - أال تكون النقلة أو االستيطان بقصد اإلضرار بالحاضنة أو األم وانتزاع 
الولد منها.

القيام  المحضون  ولي  على  معه  يعسر  بعيد  بلد  إلى  النقلة  تكون  أن   -  3
بواجباته.

4 - أنه إذا كانت الحاضنة هي األم فإنه يشترط لسقوط حقها في الحضانة 
باالنتقال أن تكون ُمبانة من األب.

   وهذا الشروط نصت عليها المادة )151( فقرة 3 إذ تقول: )ال يجوز إسقاط 
حضانة األم الُمبانة لمجرد انتقال األب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة 
إال إذا كانت النقلة بقصد االستقرار، ولم تكن مضارة لألم و كانت المسافة 

أحكام الحضانة بين الشريعة اإلسالمية  وقانون األحوال الشخصية اإلماراتي
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بوسائل  نفسه  اليوم  في  والعودة  المحضون  دون رؤية  تحول  البلدين  بين 
النقل العادية( 

موقف الفقه اإلسالمي من هذا المسقط:
    اختلف الفقهاء في السفر واالنتقال بالمحضون على قولين:

القول األول: إنه إذا أراد أحد األبوين السفر بالولد ثم العودة به - كالسفر 
للتجارة و الزيارة- و اآلخر مقيم، فالمقيم أحق بحضانته، ألن في السفر 

إضرارًا بالولد.
و إن كان السفر لإلقامة و الطريق آمن و البلد الذي يريد االنتقال إليه آمن، 
فاألب أحق به سواء كان هو المسافر أو المقيم، ألن األب هو من يتولى 
رعايته و تأديبه و حفظ نسبه، فإن لم يكن الولد في بلد األب ضاع. و هذا 

قول الجمهور من المالكية و الشافعية و الحنابلة 1.
واشترط الحنابلة في ذلك عدم مضارة األم و انتزاع الولد منها.

القول الثاني: وهو قول الحنفية 2، أنه إذا أراد األب االنتقال بالمحضون  
فاألم أحق، و إن أرادت األم االنتقال به و كان بعد انتهاء عدتها منه، فإن 
كان االنتقال إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق به، وإن كان 
إلى بلد آخر فاألب أحق به، ما دام البلد بعيدًا، أما إذا كان البلد قريبًا بحيث  
يمكن لألب رؤية الولد و يمكنه الرجوع قبل الليل، فإنه ال تسقط حضانتها، 
متى كان البلد الذي انتقلت إليه ليس أقل حااًل من البلد الذي كانت تقيم فيه، 

حتى ال تتأثر أخالق الصبي. 
فإن  لذا  الصغير،  مصلحة  على  القولين  كال  في  الفقهاء  حرص  لقد      
القيم:  ابن  يقول  الصغير.  مصلحة  حسب  مناسب  هو  ما  يقرر  القاضي 

1  الشرح الكبير وحاشية الدسوقي2 - 531، مغني المحتاج5 - 210، كشاف القناع5 - 500
2  بدائع الصنائع 4 - 44
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»وهذه أقوال كلها كما ترى ال يقوم عليها دليل يسكن القلب إليه، فالصواب 
النظر واالحتياط للطفل في األصلح له واألنفع من اإلقامة أو النقلة، فأيهما 
كان أنفع لهو أصون و أحفظ روعي، وال تأثير إلقامة وال نقلة، وهذا كله 
ما لم يرد أحدهما بالنقلة مضارة اآلخر، وانتزاع الولد منه، فإن أراد ذلك 

لم يجب إليه« 1.
3 - إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير 

عذر.
نصت المادة )152 -  3( من القانون، والتي اعتبرت أن من ضمن المسقطات 

للحضانة:
)إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر(، 
فيجب على مستحق الحضانة المبادرة إلى طلبها قبل مضي ستة أشهر من 
تاريخ علمه بأحقيته في الحضانة، وإال سقط حقه، وذلك حفظًا على مصلحة 

الصغير.
ويشترط لسقوط الحق في الحضانة بسبب سكوت صاحب الحق أو الولي 

في طلبها ما يلي:
1. علم مستحق الحضانة بحقه في الحضانة أو علم بالسبب المسقط لحضانة 

الحاضن السابق ومع ذلك سكت عن المطالبة به.
تاريخ علمه  السكوت مدة ستة أشهر قمرية تحسب من  2. االستمرار في 

بأحقيته.
3. انتفاء وجود عذر لسكوته عن المطالبة بحقه في هذه المدة.

4. أال يعود الحق في الحضانة لمن سقطت عنها قبل طلبه، حتى لو كان 

1 زاد المعاد5 - 414
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ذلك خالل الستة أشهر.
5. كون  المحضون ال يزال في سن حضانة النساء.

موقف الفقه اإلسالمي من السكوت عن طلب الحضانة كسبب مسقط لها:
لقد ذكرت كتب المالكية  هذا السبب لسقوط الحضانة  حيث يقول الدردير: 
)و شرطها لألنثى الحاضنة و لو أمًا الخلو عن زوج دخل بها، فإن دخل بها 
سقطت الشتغالها بأمر الزوج، فليس الدعاء للدخول كالدخول،...إال أن يعلم 
من له الحضانة بعدها بتزوجها و دخولها، مع علمه بأنه مسقط، و يسكت 
بعد ذلك العام بال عذر، فال تسقط حضانة المتزوجة، فإن لم يعلم بالدخول، 
أو علم و جهل الحكم أو سكت دون عام، أو عامًا لعذر انتقلت إليه، و سقط 

حق الدخول بها ما لم تتأيم قبل قيامه عليها( 1. 
4 - إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز 

البدني.
   اشترط المالكية عدم سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها،يقول 
الخرشي في سياق كالمه عن ترتيب الحاضنات: )..... ثم أمها ثم جدة األم 
إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها( والضمير في انفردت يعود 
على جدة الطفل و جدة أمه، و المعنى أن كاًل منهما ال تستحق الحضانة إال 
بشرط انفرادها بالسكنى بالطفل عن أم سقطت حضانتها بالتزويج أو غيره، 
و لك أن تقول ال خصوصية لهما بذلك، بل كل من استحق الحضانة يشترط 

فيه أن ينفرد بالسكنى عن التي سقطت حضانتها( 2. 
حيث  الخصوص،  هذا  في  المالكي  بالمذهب  اإلماراتي  القانون  أخذ  وقد 
اشترط عدم سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها، و قد فرق 

1  الشرح الكبير للدردير بهامش حاشية الدسوقي 2 - 529،530
2 الشرح الكبير و حاشية الدسوقي 2 - 527
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بين حالتين:
الحالة األولى: إذا كان سقوط حق الحاضنة لسبب غير العجز البدني، كفقدان 
األمانة، أو عدم اتحاد الدين،أو لزواجها من أجنبي عن المحضون ودخل 
بها، ففي هذه الحاالت يعد سكن الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها 

مسقطًا لحضانة الجديد أيضًا.
فإنه ال  البدني،  العجز  لسبب  الحاضنة  إذا كان سقوط حق  الثانية:  الحالة 
مانع من سكنى الحاضنة الجديدة معها، مادامت ستقوم على أمر العناية به 

و رعايته 1. 
الفرع الثاني:عودة الحق في الحضانة بعد سقوطه

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول األول: إن الحق في الحضانة يعود لمن سقط عنها متى زال سبب 
سقوطه. و هذا قول الجمهور من الحنفية 2 والشافعية 3 والحنابلة 4 وبعض 

المالكية 5.
أدلة أصحاب القول األول:

1 - قول النبي - B -:)َأْنِت َأَحّق ِبِه َما َلْم َتْنِكِحي(.
التزوج،  الحضانة هي  للتعليل، فعلة سقوط  تنكحي  لم  حيث إن عبارة ما 
فمتى حصل الطالق فقد زالت العلة، و بزوالها يعود الحق، ألن الحكم يدور 

مع العلة وجودًا و عدمًا 6.
     وإذا كان هذا في مانع الزواج من األجنبي فإنه يسري في كل مانع، 

1  المذكرة اإليضاحية لقانون األحوال الشخصية اإلماراتي ص 263
2  بدائع الصنائع 4 - 42

3  روضة الطالبين9 - 101
4  كشاف القناع 5 - 500، المغني البن قدامة9 - 310

5   الشرح الكبير و حاشية الدسوقي 2 - 532
6  زاد المعاد5 - 404
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فلو تابت المرتدة مثاًل و أسلمت، عاد حقها في الحضانة لزوال المانع1.
2 - إن المقتضي للحق في الحضانة هو قرابتها الخاصة، و إنما عارضها 
مانع كالنكاح لما يوجبه من إضاعة الطفل و اشتغالها بحقوق الزوج األجنبي 
منه عن مصالحه، فإذا انقطع النكاح بموت أو فرقة زال المانع، و المقتضى 
قائم، فترتب عليه أثره، و هكذا كل من قام به من أهل الحضانة مانع منها، 
ككفر أو فسق أو انتقال، فإنه ال حضانة له، فإذا زالت الموانع عاد حقهم 
في الحضانة، و ذلك عماًل بالقاعدة الفقهية:)إذا زال المانع عاد الممنوع( 2.
-3 إن الحضانة فيها حق للحاضنة وحق للصغير، وأن أقوى الحقين هو 
حق الصغير، فإذا سقط حق األم فال تقدر على إسقاط حق الصغير أبدًا، 
هنا  العائد  وذلك ألن  الحضانة،  لها  عادت  حقها،  عاد  فمتى  قائمًا،  فيظل 
غير الساقط، ألن حقها يثبت في الحضانة شيئًا فشيئًا، فيسقط الكائن فقط 
القسم  في  حقها  الزوجتين  إحدى  إسقاط  على  قياسًا  المستقبل،  يسقط  وال 

لضرتها3.
القول الثاني: إنه يجب التفرقة بين أسباب السقوط، فإذا كان سبب السقوط 
اضطراريًا كالمرض والسفر ونحوهما، فإنه يعود الحق في الحضانة متى 
زال العذر، أما إذا كان سبب السقوط اختياريًا كزواج الحاضنة، أو تنازلها 
عن الحضانة بإرادتها، فإن الحضانة ال تعود إليها إذا زال السبب.  وهذا ما 

ذهب إليه المالكية في المشهور عندهم 4.
أدلة أصحاب القول الثاني:

َلْم َتْنِكِحي(. حيث إن قوله ما لم     قول النبي - B -: )َأْنِت َأَحّق ِبِه َما 
1  بدائع الصنائع4 - 42
2  زاد المعاد5 - 404

3  حاشية ابن عابدين 3 - 955
4  حاشية الدسوقي2 - 235
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فإذا  نكاحك،  إلى حين  الحضانة مؤقت  للتوقيت، أي أن حقك من  تنكحي 
نكحت، انقضى وقت الحضانة، فال تعود بعد انقضاء وقتها، كما لو انقضى 

وقتها ببلوغ الطفل واستغنائه عنها1.
    أما إذا سقطت الحضانة لعذر اضطراري كالمرض مثاًل، فيمكن أن يعود 

لها الحق كما كان عند زوال العذر االضطراري ألنه ضرورة.
مصلحة  فيه  وألن  أدلتهم،  لقوة  ذلك  و  األول،  القول  هو  الراجح:  القول 

للصبي.
 موقف قانون األحوال الشخصية اإلماراتي:

    نصت المادة )153( على أنه: )تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال 
سبب سقوطها(. 

ونالحظ هنا أن القانون قد أخذ بقول الجمهور في هذه المسألة و لم يفرق 
بين المانع االضطراري واالختياري، و ذلك مراعاة لمصلحة المحضون.

وتبرر المذكرة اإليضاحية أخذها بمذهب الجمهور في هذه المسألة بقولها: 
الممنوع(  عاد  المانع  زال  )إذا  الشرعية  القاعدة  في  داخل  كله  ذلك  إن 

والقاعدة المقررة أيضًا )العلة تدور مع المعلول وجودًا و عدمًا(2
النساء  حضانة  انتهاء  بها  ويقصد  الحضانة  مدة  انتهاء  الثاني:  المطلب 

وانتقالها إلى العصبات.
الفرع األول: انتهاء مدة الحضانة عند الفقهاء

    اختلف الفقهاء في المدة التي تنتهي عندها حضانة النساء، لينتقل الطفل 
بعدها إلى حضانة الرجال وفيما يلي بيان آراء الفقهاء حول هذه المسألة:

1  زاد المعاد5 - 504
2 المذكرة اإليضاحية لقانون األحوال الشخصية اإلماراتي ص 351
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أواًل: رأي الحنفية
     إذا كان المحضون ذكرًا: فيرى الحنفية أن الحضانة على الذكر تستمر 
يلبس  فيأكل وحده، و يشرب وحده و  النساء،  إلى أن يستغني عن خدمة 

وحده. 
    وقد قّدر اإلمام الخصاف ذلك بسبع سنين أو ثمان سنين، و هو المفتى 

عليه في المذهب، و بعد ذلك يسلم الغالم إلى أبيه أو عصبته.    
وإذا كانت المحضونة أنثى: فيرى الحنفية أن تبقى الجارية عند األم و الجدة 
إذا كانت عند غير األم والجدة فحتى تشتهي،  أما  تبلغ،  حتى تحيض أي 

وقدر ذلك بتسع سنوات، وبعدها تسلم إلى أبيها أو عصبتها من المحارم.
    وال يخير الولد أو البنت بعد بلوغه حد انتهاء الحضانة، بل يتم تسليم 
من بلغ منهما إلى عصبته، ألن الطفل لقصور عقله يختار من عنده الدعة 

لتخليته بينه وبين اللعب، فال تتحقق مصلحة الصبي في االختيار1.
ثانيًا: رأي المالكية: 

المذهب،  في  المشهور  وهو  يبلغ  المالكية: حتى  عند  للغالم  الحضانة  حد 
وهناك رواية أخرى عن اإلمام مالك أنه حتى يثغر، أي تنبت أسنانه بعد 

سقوطها. وال تخيير عندهم للغالم بعد البلوغ، فيسلم إلى عصبته.
   ثالثًا: رأي الشافعية

    لم يفرق المذهب الشافعي بين الذكر واألنثى، حيث يرى أن مدة الحضانة 
لكليهما إلى سن التمييز، وهي سبع سنين، وبعدها يخّير الولد بين أبويه،  

فيسلم إلى ما يختار.

1  بدائع الصنائع4 - 44
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رابعًا: رأي الحنابلة 
   ذهب الحنابلة إلى أن األم أحق بالغالم إلى أن يبلغ سبع سنين، ثم بعد ذلك 
يخّير بين أبويه وهذه أصح الروايات والمشهورة عن اإلمام، ولكن بشرط 

أن ال يكون الغالم معتوهًا أو مجنونًا.
والرواية الثانية: أبو األب أحق به من غير تخيير.

    أما إذا كان المحضون أنثى فالمشهور من مذهب اإلمام أحمد أن األم 
أحق بها إلى سبع سنوات، ثم تنتقل إلى األب من غير تخيير، ألنه األصلح 
لها، ألنها تحتاج إلى التأديب والصون والحفظ، وألنها بعد ذلك قد تتزوج، 

و إنما تخطب البنت من أبيها، لذا فهي ال تخير1.
الفرع الثاني: انتهاء مدة الحضانة في قانون األحوال الشخصية اإلماراتي

نصت المادة 156 من القانون على أنه: )1 - تنتهي صالحية حضانة النساء 
ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة، و األنثى ثالث عشرة سنة ما لم تر المحكمة 
مد هذه السن لمصلحة المحضون و ذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج األنثى.
أو مريضًا مرضًا  معتوهًا  المحضون  كان  إذا  النساء  - تستمر حضانة   2

مقعدًا، ما لم تقتض مصلحة المحضون خالف ذلك.( 
 سن انتهاء الحضانة بالنسبة للذكر واألنثى:

     نالحظ أن القانون جعل حد الحضانة للذكر هو بلوغه إحدى عشرة سنة 
بشرط أن يكون عاقاًل وغير عاجز، بينما حد الحضانة لألنثى هو بلوغها 
ثالث عشرة سنة بشرط أن تكون عاقلة و غير عاجزة، وبعد ذلك يذهب 

الطفل إلى أبيه أو عصبته.
    أما إذا كانت معتوهة أو عاجزة فإن حضانة النساء تستمر عليها، ما لم 

1  زاد المعاد5 - 714، المغني البن قدامة9 - 003-403، كشاف القناع5 - 105
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تقتض المصلحة خالف ذلك.
التأدب  إلى  يحتاج  الولد  وذلك ألن  واألنثى،  الذكر  بين  القانون  ميز  لقد   

والتخلق بآداب الرجال، فيلحق بأبيه بعد بلوغه سن الحادية عشرة. 
    أما البنت فتبقى عند أمها لمدة أطول، و ذلك ألنها تحتاج لتتعلم آداب 

النساء والتخلق بأخالقهن، ثم تنتقل بعد ذلك إلى أبيها.

الخاتمة:
وأخيرًا وبعد هذا االستعراض ألحكام حضانة الطفل نذكر فيما يلي بعض 

النتائج والتوصيات وهي:
أ. النتائج:

1. إن قانون األحوال الشخصية اإلماراتي قد أصاب كبد الحقيقة عندما أخذ 
بالرأي الراجح لدى الفقهاء فيما يتعلق بحضانة الطفل، إذ لم يعتمد كلية على 

مذهب اإلمام مالك.  
2. أن الحضانة في أغلب القوانين الوضعية هي تكليف يكلف به الوالدان 
رعاية مصلحة الطفل الصغير عندما تصبح الحياة الزوجية مهددة بالفراق، 
إحدى  جعلها  أو  عنها  التنازل  أو  عنها  االمتناع  ذلك  له  لمن  يجوز  وال 
شروط العقد.لكنها في الفقه اإلسالمي قد أخذت بعدة أشكال فمنهم من يعتقد 
إنها تكليف وآخر يعتقد أنها حق وتكليف في آن واحد. وقد اعتمد المشرع 

الفرنسي هذا الرأي أيضًا.
3. عندما يضع المشرع قوانين األسرة وخاصة فيما يتعلق بتنظيم روابط 
اآلباء واألبناء لتحقيق المصلحة االجتماعية ويكلف الوالدين بحضانة الطفًل 
اختيارات  عن  عبارة  الحقوق  ألن  بها،  للقيام  حقوقًا،  بإزائه  فسيمنحهم 
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التكاليف حتى ال يتعرض لهما شخص ثالث مما  تمكنهما من امتثال تلك 
يجعلهما يتحمالن ما ينجم عن هذه التكاليف.

القوانين الوضعية رغم كثرتها لكنها لم تستطع أن تحقق السعادة  4 - إن 

المختلفة، ألن  الحياة  المنشودة للطفل واألم بحيث تمكنه من خوض سبل 
حياة الطفل وكيفية ارتباطه مع والديه تتطلب أمورًا كثيرة دقيقة لطيفة تتالءم 
المناسبة  الحلول  وضع  في  إخفاقها  في  السبب  هو  وهذا  الطفولة  ومعنى 
والسليمة، ألنها أمور يجب على أفراد المجتمع أن يدركوها ثم ينجزوها 
حاالت  في  إال  القضائية،  باألحكام  تستقيم  ال  فالحضانة  واشتياق  بحب 
لمسؤولياتهم  إدراكهم  لعدم  أو  أخالقيًا  الوالدين  استقامة  عدم  من  خاصة 
بالنحو الصحيح عندها ال بد للقضاء من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحلها 
ألجل مصلحة الطفل نفسه.لذا ال يمكن للقوانين واألنظمة الحقوقية أن تعيها 
وتحددها ألنها غير قادرة على تصورها فكيف لها أن تنظر إليها وتأخذها 

بنظر االعتبار.
ب.  التوصيات:

ومن التوصيات التي يمكن لنا أن نشير إلى بعضها:
1 - قد بلغ الفقه اإلسالمي في مسائل الحضانة مستوى بحيث يرى أن الطفل 
ينمو ويتربى في ظل عواطف األب واألم وأن تراعى مصالحه  البد أن 
ويتربى بهذا البعد، فاإلسالم بهذا العمل ال يريد أن يكون فيها دارًا لأليتام 
ألنه أراد من المسلمين أن يحتضنوا أيتامهم ويربوهم كما يربون أوالدهم 
العمل  إال من خالل  إليه  يصار  ما ال  أبوية، وهو  نظرة  إليهم  وينظرون 
بالشريعة وما فيها من حلول لمعاناة الطفولة واألمومة السباقة وذلك قبل 

أربعة عشر قرنًا.
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2 - أصبح من الضروريات المؤكدة أن تتوحد األحكام المنظمة للوالية على 
قانوني  تنظيم  الطفل وأولوية األم في ذلك عبر جمع شتاتها وتبويبها في 

متكامل يضمن الحماية المنشودة للطفل.
هي  صغيرها  حضانة  في  األم  وأولوية  الصغير  مصلحة  رعاية  إن   -  3

العسر  نأخذها ومن منطلق رفع  لنا أن  اتفق عليها  التي  المشتركة  النقطة 
والحرج ونخرج آخذين بصيغة شاملة تصب في مصلحته شرعًا وقانونًا 

خاصة وأن واقع األمر في الحضانة يقتضي ذلك.
4 - وعمومًا ما يحسب للمشرع سعيه الدؤوب إلى تفعيل دور األم بما فيه 
ضمان لمصلحة المحضون ألن المشرع عندما يقرر الحجر على القاصر 
ويمنعه من التصرف في ماله كليًا أو نسبيًا بحسب درجة تمييزه، يجب عليه 
أن يسمي وليًا يكلف بتمثيل القاصر المحجور عليه قانونًا وإدارة مصالحه 
جميع  لألم  يصبح  وتباعًا  المالية،  ذمته  على  حركية  يضفي  حتى  المالية 

السلطات التي كانت لألب على مال أبنائها القصر.
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مصادر البحث ومراجعه:
1- القرآن الكريم

أواًل: المراجع المتعلقة بالحديث الشريف
بها  اعتنى  الباري،  فتح  مع  مطبوع  البخاري،  اسماعيل:صحيح  بن  محمد  البخاري،   -1

عبدالعزيز بن باز، دار السالم - الرياض،ط1
2- النيسابوري، اإلمام الحافظ أبي عبداهلل الحاكم:المستدرك على الصحيحين،ط:دار الكتب 

العلمية - بيروت
ثانيًا: المراجع المتعلقة بالفقه 

 أ. الفقه الحنفي:
1- الكاساني، أبو بكر بن سعود أحمد: بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، طبعة دار الكتب 

العلمية، الطبعة الثالثة، 1402ه، 1982م.
2- ابن نجيم،زين الدين: البحر الرائق شرح كنز الدقائق فى فروع الحنفية، طبعة دار الكتب 

العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 1418ه، 1997.
3- السرخسي، شمس بن محمد بن أبى سهل: المبسوط، طبعة دار المعرفة، بيروت، لبنان، 

الطبعة األولى، 1406ه، 1986م.
4- ابن عابدين، محمد أمين بن عمر: رد المحتار على الدر المختار، حاشية ابن عابدين، طبعة 

دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1423ه، 2003م.
5- ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد: شرح فتح القدير، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ط 

1، 1415هـ - 1995م.
ب. الفقه المالكي:

حجي،  محمد  تحقيق:  الممهدات،  المقدمات  القرطبي:  أحمد  بن  محمد  الجد،  رشد  ابن   -1
بيروت، لبنان، دار الغرب اإلسالمي. ط1، 1408هـ -1988م.

1. الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، 
تحقيق: زكريا عميرات، بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية ط 1، 1416هـ - 1995م.

3- الخرشي، محمد بن عبداهلل بن علي: شرح الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي، 
بيروت - لبنان، المكتبة العصرية، ط 1، 1427هـ - 2006م.

4- الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، تحقيق: 
محمد عبد اهلل، بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، ط1، 1417هـ - 1996م.

العلمية  الكتب  دار  الحكام،ط:  تحفة  اإلحكام شرح  و  االتقان  أحمد،  بن  القاسمي، محمد   -5
-بيروت، لبنان

التاج و اإلكليل شرح مختصر خليل،  العبدري،  6- المواق، أبي عبد اهلل محمد بن يوسف 
مطبوع بهامش مواهب الجليل، ط: دار الفكر، بيروت، لبنان

ج. الفقه الشافعي:

أحكام الحضانة بين الشريعة اإلسالمية  وقانون األحوال الشخصية اإلماراتي
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لبنان، الطبعة  الطالبين، طبعة دار بن حزم، بيروت،  النووي،يحيى بن شرف: روضة   -1
األولى، 1423ه، 2002م.

2- الرملي، محمد بن أحمد بن حمزة. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، بيروت- لبنان، دار 
الكتب العلمية، 1414هـ - 1993م

3- الشربيني، محمد بن الخطيب:مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، بيروت - 
لبنان، دار الفكر، ط 1، 1419هـ - 1998م.

4- النووي، أبو زكريا محي الدين بن شرف. المجموع شرح المهذب. حققه و أكمله: محمد 
نجيب المطيعي، دار الفكر، 1415هـ - 1995م.

د. الفقه الحنبلي:
1- البهوتي، منصور بن يونس الحنبلى: كشف القناع عن متن االقناع، دار الفكر، بيروت، 

لبنان، الطبعة األولى، 1402هـ، 1982م
2- ابن القيم،محمد بن أبي بكر: زاد المعاد في هدي خير العباد،بيروت، لبنان، الرسالة، ط3، 

1419هـ - 1998م.
3- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم: الفتاوى الكبرى، ط: مكتبة ابن تيمية، مصر

4- ابن قدامة، عبداهلل بن أحمد المقدسي:المغني، تحقيق: التركي و الحلو، الرياض، السعودية. 
دار علم الكتب،ط5، 1426هـ -2005م.

5- البهوتي، العالمة منصور بن يونس،شرح منتهى اإلرادات، ط: عالم الكتب، بيروت -لبنان
ثالثًا:  المراجع القانونية

1- أبو زيد، الدكتور رشدي شحاتة،شروط ثبوت حق الحضانة، ط: دار الفكر العربي
2- قانون األحوال الشخصية اإلماراتي رقم 28 لسنة 2005

3- المذكرة اإليضاحية لقانون األحوال الشخصية اإلماراتي، ط: النيابة العامة بدبي، اإلمارات
رابعًا: القواميس اللغوية، و المعاجم المتخصصة.

1- جمال الدين أبى الفضل محمد بن مكرم بن منظور األنصاري اإلفريقي المصرى: لسان 
العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، د.ت.

2- الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري: المصباح المنير، بيروت - لبنان، مكتبة لبنان، 
1987م.

3- الرازي، اإلمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: مختار الصحاح، ط: المطبعة األميرية 
ببوالق،مصر.

بروفيسور -  محمد خليل محسن الديسي





وقفة عند برامج الحوار التلفزيوني

أعد البحث: د. عبدالعزيز محمود عبداهلل أبارو
أستاذ علوم االتصال المشارك بالجامعات السودانية
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مستخلص البحث:
    تقوم مشكلة البحث على فرضية مفادها: أن الحوار اإلذاعي هو عبارة 
عن مساجلة كالمية تجري بين طرفين أو أكثر في موضوع ما من خالل 
وتقنيته.  الجهاز  لخصوصية  أن تخضعه  بعد  التلفزيون  أو  اإلذاعة  جهاز 
فإن هذا كله يستوجب مجموعة من األسس والضوابط والشروط والمفاهيم 
لغرض تحقيق األهداف التي قام الحوار من أجلها مما يتطلب البحث عن 

دور هذه األسس والشروط والضوابط وما يمكن أن تحققه.
يهدف البحث إلى التعرف على عوامل ضعف آلية الحوار التلفزيوني ابتداء 
من تحديد المفهوم مرورًا بالقواعد واألسس التي يقوم عليها الحوار وقوفًا 

عند قوالب الحوار التلفزيوني.
أدوات  إلى  باإلضافة  التحليلي  الوصفي  المنهج  على  البحث  منهج  ويقوم 

المالحظة والمصادر والمراجع وشبكة المعلومات الدولية »اإلنترنت«.
ويختتم البحث بخاتمة تتضمن التوصيات أهمها:

   وضع رؤية استراتيجية للحوار التلفزيوني تشمل كل متطلبات المرحلة 
اآلنية والمستقبلية واالهتمام بالتدريب باعتباره المدخل والمخرج في فلك 
باإلضافة  وفنيًا(،  وفكريًا  )لغويًا  بالحوار  القائم  المذيع  وصقل  الحوار. 
وسيلة  الحوار  جعل  في  وأساسية  مهمة  ركيزة  تمثل  أخرى  لتوصيات 
اإلنسان للتعبير عن حاجاته ورغباته وميوله وأحاسيسه ومواقفه ومشكالته.

المقدمة:
    يعد الحوار من أهم أسس الحياة االجتماعية وضرورة من ضروراتها، 
فهو وسيلة اإلنسان للتعبير عن حاجاته ورغباته، وميوله وأحاسيسه ومواقفه 
وسيلة  الحوار  أن  مثلما  المختلفة،  حياته  شئون  تصريف  إلى  ومشكالته، 

د. عبدالعزيز محمود عبداهلل أبارو
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للعطاء، واإلبداع والمشاركة  أفكاره وتجاربه وتهيئتها  تنمية  إلى  اإلنسان 
في تحقيق حياة متحضرة.

   إذًا من خالل الحوار يتم التواصل مع اآلخرين والتفاعل معهم، والفرد 
يستطيع أن يتواصل مع من حوله حواريًا مستخدمًا فنون اللغة، والحوار 
سواء كان باالستماع أو  الحديث أو القراءة أو الكتابة، أي أن الفرد يتواصل 

ويتحاور مع من حوله أما مرسال فيتكلم أو مستقباًل فيسمع أو يقرأ.
    من هنا أجد أن الحوار يعد ظاهرة صحية في المجتمع، وركيزة فكرية 
أفكار  من  يريده  ما  يوصل  أّن  من خاللها  الفرد  يستطيع  ووسيلة  وثقافية 
إلى اآلخرين بالحجة والبرهان، مثلما أنه يعد الوسيلة األسلم واألسمى إلى 

الدعوة والتواصل مع اآلخر.
ذاته  يحقق  ال  اإلنسان  أن  ومع  المختلف،  اآلخر  بوجود  إال  يتحقق  وال 
في اإلنسانية وال يتيح المعرفة إال بااللتقاء أو الحوار مع اإلنسان اآلخر 
المتكلم، وبه  الجديدة في ذهن  تتولد األفكار  به  إذ  الخالق معه،  والتفاعل 
تتضح المعاني وتغنى المفاهيم، ألن الحوار في مستوياته العليا هو إنتاج 

المعرفة الراقية التي تتحاور مع كافة ضروب المعرفة اإلنسانية.
أهمية موضوع البحث وأسباب اختياره:

     يأتي موضوع البحث »وقفة عند برامج الحوار التلفزيوني”:
وقد دفعني الختياره األسباب  التالية:

ما  الخبرة  من  ملكت  ومذيعًا  باالتصال  قائمًا  باعتباري  مالحظاتي  أواًل: 
يعينني أن أقف على أسس نجاح الرسالة اإلعالمية، والحوار بال شك رسالة 
مشكلة  منه.  الهدف  ليحقق  وقوالبه  قواعده  على  التعرف  ينبغي  إعالمية 
البحث فرضية مفادها: أن معوقات الحوار اإلذاعي تجاه بلوغه الغايات، 

وقفة عند برامج الحوار التلفزيوني
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يرجع إلى عوامل عديدة أهمها:
عدم االختيار الدقيق من جانب المقدم أو المحاور للشخصيات التي تمتلك 
من عناصر الجاذبية ما يجعلها مدعاة للتحاور معها أو تملك من المعلومات 

ما يهم المجتمع من قضايا واهتمامات.
أهداف البحث:

1 - التعرف على آلية الحوار التلفزيوني. 
2 - معرفة األسس والقواعد التي يعتمد عليها الحوار. 

3 - التعرف على القوالب الفنية للحوار التلفزيوني.
4 - التعرف على مشكالت الحوار ومعوقاته.

5 - اإللمام بدور الحوار وأهميته في تزاوج األفكار وتبادل الرؤى.
6 - اإللمام بأشكال الحوار وتقنياته واستراتيجياته. 

7  اإللمام بأهمية الحوار العلمي المنطقي الذي يستند على الحجة والبراهين.  
أدوات  إلى  التحليلي، باإلضافة  الوصفي  المنهج  البحث على  ويقوم منهج 
المعلومات  وشبكة  والدوريات  والمراجع  والمصادر  المنظمة  المالحظة 

الدولية »اإلنترنت«.
ويتضمن البحث المباحث التالية:

المفاهيم والمصطلحات:
)الحوار - المذيع، البرامج الحوارية(.

2 - أسس إقامة الحوار:
)هدف الحوار - أهمية الحوار ووسائله وأنواعه ومشكالته(.

3 - المذيع في البرامج الحوارية:
)خصائص المذيع وصفاته ومقوماته األساسية(

د. عبدالعزيز محمود عبداهلل أبارو
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4 - نحو رؤية مستقبلية لتقديم رسالة البرامج الحوارية التلفزيونية:
 )موضوع الحوار - إعداد وتنفيذ البرامج الحوارية - ترتيبات الحوار داخل 

األستديو - طرق وضع األسئلة في برنامج الحوار()1(.
المبحث األول:

المفاهيم  والمصطلحات
مفهوم الحوار لغة واصطالحًا:

الحوار لغة »الحور، الرجوع.. والمحاورة والمحور والمحورة الجواب. 
وتحاوروا  النطق  ومراجعة  والحويرة  الحيرة  وبالكسر  والحوار  التحوير 

وتراجعوا2
الحوار اصطالحًا:

للحوار عدة تعريفات في االصطالح، تذكر منها االتي:
1 -  يعرف )ابراهيم(، الحوار »بأنه أسلوب يجري بين طرفين سوق كل 
منهما من الحديث ما يراه ويقتنع به أو يراجع الطرف اآلخر في نقطة أو 

فكرة قاصدًا بيان الحقائق وتقريرها من وجهة نظره)3(.
2 -  يعرف )عبدالمجيد( المحاورة بأنها »عرض لوجهة نظر، أو هي نوع 

من توضيح الخصائص )4(.
األفكار  المتحاوران  يتبادل  أن  »هو  بأنه  الحوار  الحسن  يوسف  يعرف 
والحقائق والمعلومات والخبرات، التي تزيد من معرفة كل فريق باآلخر 
بطريقة موضوعية، مع ما قد يكون بينها من تالق أو اختالف مع احتفاظ 
هي  بالتي  والمعاملة  المتبادل  االحترام  من  جو  في  بمعتقداته  طرف  كل 
السيارة  والصحف  والتلفزيون  كاإلذاعة  وخارجه  السودان  داخل  المختلفة  االعالم  بوسائل  الباحث  عمل    1

والعالقات العامة ألكثر من أربعين عامًا
2 مجد الدين محمد يوسف، القاموس المحيط،مؤسسة الرسالة »1998« مادة حور ص381

3  عبدالستار إبراهيم »مهارات الحوار »الطبعة االولي ص40
4  خليل عبدالمجيد »الحوار والمناظرة »دار المنار ص 18«

وقفة عند برامج الحوار التلفزيوني
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أحسن بعيدًا عن نوازع التشكيك ومقاصد التجريح. وفي هذا البحث يرى 
الباحث أن تعريف )نسمة( يمثل المصطلح األمثل لمفهوم الحوار وهو أن 
)الحوار هو حديث يدور بين اثنين أحدهما المذيع أو من يقوم بدوره في 
المستمعين، ويتلقى اإلجابة عنها  يهم  طرح األسئلة حول موضوع معين 
على  الضوء  وإلقاء  القضايا  ومناقشة  والمعلومات،  األفكار  تقديم  بهدف 

شخصيات بذاتها(
تعريف المذيع في اللغة:

هو الشخص الذي يذيع وينشر الخبر فذاع الخبر أي نشره وأذاع أي أفشى 
والمذياع الشخص الذي ال يكتم الخبر)1(.

بصوته  المعلومات  وتقديم  نقل  يحترف  الذي  الشخص  هو  واصطالحا: 
للجماهير بواسطة اإلذاعة )راديو - تلفزيون( وبطريقة تخضع لمواصفات 

معينة.)2(
البرامج الحوارية:

في  بدوره  يقوم  أو من  المذيع  أحدهما  اثنين  بين  يدور  إذاعي  هي حديث 
ويتلقى  والمشاهدين  المستمعين  يهم  معين  موضوع  حول  األسئلة  طرح 
وإلقاء  القضايا  ومناقشة  والمعلومات،  األفكار  تقديم  بهدف  عنها  اإلجابة 

الضوء على شخصيات بذاتها.

1  مختار الصحاح، ص 205
2  جالل الخوالدة، المذيع التلفزيوني التدريب والتأهيل، ص14

د. عبدالعزيز محمود عبداهلل أبارو
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المبحث الثاني
أسس إقامة الحوار
أواًل: هدف الحوار:

لكل حوار هدف وهو الوصول إلى نتيجة مرضية للطرفين، وتحديد الهدف 
يخضع لطبيعة المتحاورين إذ إن حوار األطفال غير حوار المراهقين أو 
الراشدين، وغير الحوار مع الموظفين، وبذلك فقد يكون الحوار لتصحيح 

بعض المفاهيم وتثبيت بعض األفكار وقد يكون لتهذيب سلوك معين.
ثانيًا: أهمية الحوار:

يعد الحوار من أحسن الوسائل الموصلة إلى اإلقناع وتغيير االتجاه الذي 
قد يدفع إلى تعديل السلوك إلى الحسن، ألن الحوار ترويض  للنفوس على 
قبول النقد، واحترام آراء اآلخرين، وتتجلى أهميته في دعم النمو النفسي 
والمشاعر  الصراعات  من  النفس  وتحرير  الكبت  مشاعر  من  والتخفيف 
عالجية  بنائية  وسيلة  أنه  في  تكمن  فأهميته  والقلق؛  والمخاوف  العدائية 

تساعد في حل كثير من المشكالت.)1(
ثالثًا: وجود قضية يجري الحوار بشأنها:

إن الحوار مثل الحقيقة ال يتولد من فراغ، إنما يقوم على أساس فكرة أو 
موضوع يستحق البحث والمناقشة وتبادل اآلراء مع الغير ألن عدم وجود 
الفكرة أو الموضوع يحول الحوار إلى سفسطة كالمية توصل المناقشة إلى 
طريق مسدود، ويكون هم المتنافسين فيه إحراز الغلبة ونيل الشهرة دون 
هدف منشود. إن من حقوق البشر حق االختالف فإذا جاء من يلغي الحق 
األخير فهذا هو االستبداد الحقيقي، فاالختالف حق طبيعي وذلك الختالف 

المصالح.

والتوزيع  للنشر  الدولية  االفكار  ماكميالن،بيت  ساندي  االتصاالت،  إجراء  سلمان،  تيسير  سامي   -   1
1996م،ص47-45
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رابعًا: وجود طرفين متحاورين:
تتحقق  حتى  واحد  طرف  من  أكثر  وجود  الحوار  برنامج  في  بد  ال     
المحاورة، فال يمكن أن يكون الحوار فاعاًل إال إذا تم طرح أكثر من رأي 
أو فكرة في موضوع محدد، ذلك ألن الحوار مع طرف واحد مثل الحوار 
مع النفس يظل حوارًا ذاتيًا ال يمكن االطالع عليه إال إذا أفصح عنه صاحبه 
كما يحدث ذلك أحيانًا في البرامج التي يقيمها بعض المختصين النفسانيين 

والطرفان هما:
أ -  المحاور:

وهو المذيع الذي يقوم بعملية الحوار والتحاور مع الضيق وتنظيم األدوار 
ووضع األسئلة وتوجيه الحوار وتلخيص نتائجه.

ب -  الضيف:
الضيف أو الضيوف هم أصحاب موضوعات يجب أن يزاح عنها الستار 
وتحدد أهمية الموضوعات وفقًا لمضمونها ومدى ارتباطها بمشاكل المواطن 

وهمومه.
خامسًا:

الوسيلة التي من خاللها يتم الحوار:
لم يعد اإلعالم قلمًا وورقة ومطبعة يدوية فحسب، كما لم تعد وسائل اإلعالم 
اصطناعية  وأقمارًا  تكنولوجيا  أصبح  بل  فحسب،  وتلفاز وصحافة  إذاعة 

وشبكة عنكبوتية وهي وسائل اليوم التي تقوم بوظيفة اإلعالم )1(.

1  ايمان صالح الدين عبدالحميد،مقدمة في علم النفس اإلعالمي دار للطباعة(القاهرة،ص106
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سادسًا: 
   معوقات ومشكالت الحوار: 

أ -  المشكالت والمعوقات الشخصية:
  وهي بعض التصرفات التي تصدر من المتحاورين داخل االستديو )أثناء 
الثرثرة - اإلبطاء في الكالم واللف والدوران،  البث( وهي كثيرة منها - 
وإخفاء  والبراهين،  األدلة  وغياب  العرض،   في  الموضوع  عن  االبتعاد 

جزء من الحقيقة، التعصب الشديد واالنفعال.
ب -   المشكالت والمعوقات الموضوعية:

    وهي معوقات قد ال يكون ألطراف الحوار  يد فيها ولكنها تؤثر سلبُا 
في الحوار وهي - الضوضاء والتشويش، تباين المفاهيم، واختالف األجيال 
مما يؤدي إلى صعوبة في الحوار وعدم بناء تواصل علمي ومنطقي سليم 

بين المتحاورين.
وفي رأي الباحث إن مشكالت الحوار تكمن أيضًا في النقاط التالية:

1.قراءة األسئلة من ورقة أمام الضيف.
2.استخدام الجمل الطويلة المركبة.

3.استخدام األلفاظ المرتجلة والمكررة.
4.التعليق على اإلجابة باإليجاب أو السلب.

5.السخرية عند إجابة الضيف.
6.التفات المذيع ونظره لساعته مرة تلو األخرى.

7.فقدان )االتصال بالنظر( للضيف أثناء المحاورة.
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سابعًا: 
أنواع الحوار:

    سبق وقلنا إن الحوار هو حديث يدور بين اثنين أحدهما )المذيع( أو من 
يقوم بدوره في طرح األسئلة حول موضوع معين يهم المستمعين، ويتلقى 
مناقشة  أو  والمعلومات،  األفكار  تقديم  بهدف  )الضيف(  اإلجابة عنها من 
القضايا أو إلقاء الضوء على شخصيات بذاتها، وهو أنواع، حيث يصنف 
لمضمونها  وفقًا  إما  بينها  الفصل  يتم  أنواع  خمسة  إلى  اإلذاعي  الحوار 
اإلعالمي أو وفقًا للدور الذي يقوم به الضيف تجاه الظاهرة، أو الحدث، أو 

الموضوع وهي:
1. حوار الرأي)1(:

تجاه   الناس  آراء  أو عرض  أفكار جديدة  تقديم  النوع  هذا      ويستهدف 
قضية ما، بهدف الوقوف على الرأي العام وكيف يفكر، أو بهدف المساهمة 
في تشكيل الرأي العام ويستوي هنا صاحب الرأي إن كان مفكرًا أو أديبًا 

أو عالمًا أو مواطنًا عاديًا)2(.
2. حوار المعلومة:

    ويهدف هذا النوع من الحوار إلى إعطاء معلومات معينة للجمهور في 
موضوع ما أو قضية محددة تهمهم ويرى التلفزيون أن من واجبه إعطاء 

المشاهد معلومات عنها بهدف التثقيف أو التوجيه وزيادة الوعي.
3. حوار الشخصية:

المختلفة  بجوانبها  التعريف  بهدف  معينة  شخصية  استضافة  منه  الهدف 
ومجاالتها  المتميز،  إنتاجها  عاداتها،  أسرارها،  حيث  من  للمشاهدين 

1 محمد فتحي )التحاور والمحاورة(مجلة الفن االذاعي، ص12
 2
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المتميزة.......الخ.
وهناك أنواع للشخصيات وهي:)1(

شخصية مشهورة ومعروفة للمشاهدين مثل رجال السياسة، العلم، الفن أو 
الرياضة.

شخصية عادية ارتبطت بشخصيات مشهورة فازدادت أهميتها.
شخصية عادية ولها تاريخها المشرف:

أو شخصية أثارت انتباه الناس لفوزها بجائزة من الجوائز  أو تكون شخصية 
عادية تتمتع بذكاء خاص لها اتجاهات طريفة أو غريبة.هذه األنواع الثالثة 
العمل  تطوير  مع  ولكن  الحوار  برامج  في  قديمًا  شائعة  كانت  التي  هي 

اإلذاعي ظهرت أشكال جديدة وهي:
4. حوار الرواية:

   ويكون الضيف المتحاور معه مشاركًا في الحدث أيًا كانت درجة هذه 
المشاركة أو بمعنى أنه جزء من الحديث.

5. حوار الشهادة:
   قد يكون معد البرنامج غير معاصر للحدث او الموضوع الذي يتناوله في 
برنامجه وال يعرف اي من المشاركين فيه حتى يمكنه من الحصول على 
معلومات منهم مباشرة، وفي هذه الحالة يلجأ إلى الشهود الذين عاصروا 
وقوع الحدث بشكل ما وعايشوا تفاصيله، ولكنهم لم يشاركوا فيه بما يساعد 

على التعرف بجوانب الموضوع )برنامج شاهد على العصر(.
وتري )جيهان( أّن الحوار هو التواصل مع الطرف اآلخر من المستضافين 
لمختلف البرامج اإلذاعية وغالبيتهم ممن ال يمتهنون مواجهة الميكروفون 
عبر  التحدث  من  طبيعي  إنساني  وخوف  برهبة  ويشعرون  والكاميرا 

1  عبدالعزيز الغنام )انتاج البرامج االذاعية - راديو وتلفزيون( القاهرة - االنجلو المصرية ص 39
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أولويات  من  ويصبح  والكاميرا  الميكروفون  االنتشار  الهائل  الجهاز  هذا 
وتحويلها  والخوف  الرهبة  هذه  لحظات  امتصاص  المحاور  ومسئوليات 
للشخصية  يحقق  بما  ولباقة  بكل حميمية  والتواصل  الود  إلى لحظات من 
للحوار..  موضوعي  واسترسال  الجهاز  هذا  مع  تآلف  من  المستضافة 
أمور  الذين تشغلهم  المحاورين  العادية في حياة  الرهبة من األمور  وهذه 
وتخصصات أخرى في الحياة اليومية ليس من بينها التحدث أو الحوار في 

هذه القضايا الكبيرة إذاعيًا.  
ويرى )مكاوي(  وكثير من الباحثين أن  أنواع الحوار سبعة هي:

1 - الحوار المنفرد:
    هو التقليدي الذي ينفرد الُمحاور من مقدمي البرامج بالضيف للحصول 
على المادة المطلوبة لبرنامجه مستخدمًا في ذلك كل المرغبات والمشهيات 
لتسهيل مهمة المحاور والوصول إلى أعماقه اإلنسانية دون افتعال أو تعمد 
إحراجه أو استنطاقه بما ال يرغب ويريد فليس من مهمة المحاور اإلذاعي 
الموضوعية  عن  بعيدًا  بأخذه  للضيف  نفسي  توتر  إحداث  التلفزيوني  أو 
إجابة  المطلوب  التساؤالت  لكل  للتصدي  المبتغاة من استضافته واختباره 

عنها.
 وما تشاهده وتسمعه من برامج تفتعل إحراج الضيف بأسئلة مباشرة وشديدة 
برامج  من  نوعية  النهاية  في  هي  الصراحة  مسميات  تحت  الخصوصية 
المشاهير  من  الضيوف  غالبية  إلحجام  استمرارها  يصعب  التي  اإلثارة 
القبول بها حفاظًا على مكانتهم وصورتهم  وأصحاب الشعبية الجماهيرية 
العامة، ورغم هذا يستطيع المحاور المتمكن أن يلف ويدور بكل لباقة حول 
للضيف  إحراجًا  يسبب  ال  بما  والتساؤالت  األحاديث  مثار  الموضوعات 
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وفي نفس الوقت يخرج منه بإجابات في مجموعها ترد عن كل التساؤالت 
وعالمات االستفهام )1(.

الثقة في حواره  ومقدم برامج المنوعات من المحاورين مطالب بنقل كل 
معدية  والتمكن  الثقة  هذه  الضيوف،  من  المحاور  إلى  الميكرفون  أمام 
بطريقة أو بأخرى للضيف سواء بالتمكن في الحديث أو اإليقاع المطلوب 
لنوعية الحوار الذي  تفرضه وتقتضيه طبيعة البرنامج. فإذا كان البرنامج 
من برامج السهرة الطويلة فال مانع من اإليقاع الهادئ الذي يتيح فرصة 
استرسال واستعادة الذكريات لضيوف هذه النوعية التي يخصص لها برامج 

يصل توقيتها إلى أكثر من نصف ساعة.
   أما إذا كان الحوار في البرامج القصيرة فال بد أن يكون اإليقاع سريعًا 
بحكم ضيق الوقت والتركيز الشديد في األسئلة إلجابات سريعة وموضوعية 
في حدود التوقيت الذي ال يتعدى دقائق معدودة ال تحتمل التطويل أو التكرار 
في الحوار وسواء كان الحوار طوياًل أو قصيرا فمسئولية المحاور واحدة 
من حيث اإللمام بتفاصيل الشخصية المحاورة والموضوع الذي يتطرق إليه  

بكل التفاصيل التي تتصل من  قريب أو بعيد بموضوع الحوار)2(.
2 - الحوار الثالثي:

   هو شكل من أشكال الحوار في برامج المنوعات حيث المقدم يستضيف 
اثنين من المحاورين تتطابق  أو تتناقض وجهات نظرهما في العديد من 
الموضوعات المطروحة للنقاش وهو ما يلقي مسئولية خاصة على المحاور 
الحياد وإتاحة الفرصة كاملة لكل طرف من طرفي الحوار  من ضرورة 
في توقيت موحد لكل إجابة مراعيًا تحقيق االسترسال في الحوار المزدوج 

1  حسن عماد مكاوي، إنتاج البرامج والراديو، )الخرطوم: مطالع الخرطوم للعملة،ط1،2005(
2  سهير جاد، البرامج الثقافية اإلعالم اإلذاعي،الهيئة المصرية العامة للكتاب،1997م،ص67
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للضيفين، هذا إلى جانب الرؤية الواضحة المسبقة للمقدم في إعداد األسئلة 
التجميع  مرحلة  في  أوراق  على  إعدادها  إلى  لجأ  ولو  حتى  ذهنيًا  إعدادًا 
والتحضير لكن عليه أن يحرقها قبل البدء حتى ال يرتبط بها بالتقاط نقاطها 
من ورقة اإلعداد لتضيع عليه المتابعة الدقيقة في الحوار الذي يمكن أن 
يفجر العديد من األسئلة الموضوعية التي ما كان يخطر على بال المقدم 
الوصول إليها ألن اإلصرار على وجود ورقة األسئلة وقت التسجيل يعيدنا 
إلى زمن السؤال والجواب الذي كان معمواًل به في بدايات ظهور اإلذاعات 
زمن الرقابة المشددة... وهو ما يتعارض تمامًا مع زمن الحوار اإلذاعي 
والتلفزيوني المسترسل من واقع ما يفجره المحاور من قضايا ينطلق منها 
من  العديد  منها  يتفجر  أن  يمكن  التي  وآرائه  فكره  بوحي  للرد  الضيف 
األسئلة التي غالبًا تثري الحوار بموضوعية قد ال تتحقق في واقع األمر من 
خالل ما سبق إعداده. إن اليقظة الشديدة من جانب المحاور بكل ما يصدر 
المستمعين  يثير متابعة  المحققة ألفضل مستوى حواري  من الضيف هي 
والمشاهدين ويؤكد تواجد المقدم أو المحاور لدى المتلقين ويضع اسمه على 

خريطة أسماء المشاهير ممن لهم بصمة في عالم الحوار.
وإذا كانت هذه اليقظة مطلوبة وضرورية في الحوار المنفرد فإنها مطلوبة 
له  المتصدي  يكون  أن  يجب  الذي  الثالثي  الحوار  في  بدرجات مضاعفة 
مسلحًا بكل الثقة والموضوعية واللباقة في مواجهة ضيفين لهما من الشأن 
الفني الكثير والذي يجب أن يتحقق بنفس المستوى للمقدم قائد الحوار في 

هذا اللون.
3 -  الحوار الجماهيري:

    يمكن القول عن هذا اللون من الحوار إنه أصبح سمة حوار العصر 
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مسمى  تحت  تقديمه  فرص  وإتاحة  الفضائية  القنوات  انتشار  مع  الحديث 
برامج التوكشو أو البرامج الجماهيرية ونلمس من خالل ما نشاهده في هذه 
النوعية ضرورة وجود المحاور النجم المتمكن من مواجهة الجماهير سواًء 
بحضورها وتواجدها في األستوديو للتسجيل أو عند المشاهدين عبر الشاشة 

والمستمعين في حالة برامج اإلذاعة.
    وهذه النوعية ليست حديثة كما يتصور البعض وليست وليدة اإلرسال 
التلفزيوني عبر القنوات الفضائية لكنها نوعية سبق تواجدها في العديد من 
البرامج اإلذاعية على مدى سنوات اإلرسال اإلذاعي قبل دخول التلفزيون 

وقنواته إلى ساحة اإلعالم العربي...
فقد حفل تاريخ البرامج اإلذاعية بالكثير من هذه النوعية التي تعتمد على 
العامة والقدرة على مواجهة  التمكن في الحوار والثقافة  محاور غاية في 
التي  البرامج  من  النوعية  هذه  يجعل  مسرح  أو  أستوديو  داخل  الجماهير 
التعامل والوقوف أمام الجماهير  ال يتصدى لها إال من يملك القدرة على 
إلجراء حوار قد يكون منفردًا لكنه يعتمد تفجير العديد من الجوانب الغريبة 
جماهير  معها  تتجاوب  التي  الطرافة  بكل  الضيف  جانب  من  والنوادر 
يحقق  بما  واالستحسان  والضحك  بالتصفيق  معها  وتنفعل  الحاضرين 
وصواًل لمادتها بكل الحيوية إلى جماهير المستمعين عبر الراديو والشاشة 
وهو ما يسمى بعدوى انتقال االنفعال إلى المتلقين الذين يستمعون لألغنية 
المسجلة داخل أستوديو بأذن والمسجلة من حفل تتجاوب فيه الجماهير بأذن 
أخرى رغم أنها نفس األغنية حيث الحيوية التي تحقق بالتواجد الجماهيري 
الذي له شروط للحضور تتمثل في الجاذبية الشديدة والمتعة التي يعيشها 
الضيوف  من  منتقاة   نوعيات  مع  البرنامج  حلقات  تسجيل  المتلقي خالل 
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والموضوعات واألطروحات التي تسهم في قضائه وقتًا يعادل في متعته 
متعة حضوره مسرحية أو فيلمًا سينمائيًا.)1(

ضرورة  من  البد  الجماهيرية  البرامج  من  المتعة  هذه  تتحقق  ولكي     
االختيار الدقيق من جانب المقدم أو المحاور في هذه النوعية للشخصيات 
فيها من عناصر  يتوافر  ما  بكل  الحلقات  لهذه  ونجومًا  فرسانًا  تمثل  التي 
ثقافيًا  المختلفة  جوانبها  حقيقة  اكتشاف  في  والمفاجأة  والطرافة  الجاذبية 
جماهير  تجاوب  في  كبيرة  درجة  إلى  المؤثر  الفطري  وبأسلوبها  وفكريًا 
المستمعين والمشاهدين بحضور ويقظة المقدم وبإعداده المسبق الجيد في 
اختيار واكتشاف كل شخصية حتى لو اقتضى األمر منه التفرغ للجلوس 
معها ساعات طويلة وأيامًا لالطالع على كل ما خفي من مضمونها واختيار 
مقدم  نوعية  في  مهم  وشرط  الحاضرين..  جماهير  أمام  للطرح  أفضلها 
البرامج الجماهيرية يجب االلتزام به بكل دقة وهو التأكد من قدرته والتمكن2 
والحضور الذهني في إدارة هذا الحوار أمام الجماهير فليس كل مقدم بقادر 
على التعامل مع الجماهير بالحياد الفطري في تعامالتنا فكثيرًا من مقدمي 
البرامج في الحوار المنفرد ال يقتربون من هذه النوعية لعدم قدرتهم على 
التركيز في الحوار في حضور الجماهير وهو ما ينأى بهم بعيدًا عن هذه 
في  القدرة  من  كبيرًا  جزءًا  لها  ممارستهم  عند  تسحب  قد  التي  النوعية 
السيطرة على جماهير الحاضرين المختلفة أهواؤهم ومشاربهم ومستوياتهم 
الثقافية ويتسببون في أحيان كثيرة في إحداث ضوضاء وإزعاج يوثر على 

المحاور وضيوفه على المسرح )1(.

1 محمد منير حجاب، اساسيات، البحوث االعالمية واالجتماعية، )القاهرة،دار الفجر للنشر والتوزيع2003 
ص 35 

2 )2( هاشم الجاز، االعالم السوداني، دار جامعة القران الكريم للطباعة والنشر،ط 3، 3002(،ص 84.
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4 -  حوار المداخالت:
    من السمات الرئيسية لعصرنا الحديث عصر ثورة االتصاالت واألقمار 
أطراف  يجمع  الذي  ومداها  والمسموعة  المرئية  بقنواتها  االصطناعية 
المعمورة من أقصاها إلى أدناها كالقرية الصغيرة التي كانت في السابق 
القارات والمحيطات فتالشت المسافات بين  كوكبًا مترامي األطراف بين 
الشعوب وأصبحت الرؤية واضحة بكل حدث سياسي أو اجتماعي أو فني 
أو رياضي في نفس يوم ولحظة وقوعه ونشطت وتنوعت القنوات الفضائية 
يسمى  كان  ما  وأصبح  واألخبار.  التفاصيل  كل  تنقل  السماء  في  السابحة 
بالسبق اإلعالمي قاصرًا على من سيكون األول في إذاعة ونقل الخبر. أما 

التفاصيل فواحدة ومكررة بين كل القنوات التلفزيونية واإلذاعية.
من  جديدًا  لونًا  بالضرورة  أوجدت  االتصاالت  في  الكبيرة  الثورة  هذه    
الحوار تحت مسمى )التداخالت( سواء عبر التلفون أو الشاشة عن طريق 
األقمار وقنواتها الصاعدة والهابطة وأصبح حوار التداخالت من ضرورات 
ما يقدم للمشاهد حتى في نشرات األخبار التي أصبح الحوار من المتداخلين 
لمزيد من تفاصيلها يجرى بين المذيع والمتداخل من واقع الحدث والخبر.

     أصبح الحوار في التداخالت السياسية في نشرات األخبار أو البرامج 
السياسية محددًا بمضمون الخبر الذي يدور حوله الحوار للرد على تساؤالت 
عديدة تدور في أذهان المتلقين وتبحث عن إجابة شافية يحاول الحصول 
عليها المحاور المذيع للنشرة لكن في حدود الخطوط العامة لسياسة كل بلد 
بالنسبة للحوار مع مراعاة للمحاذير الخاصة في التصدي لطرح تفاصيلها 

ضمن الخط اإلعالمي الملتزم تجاه نوعية تداعيات الخبر وأبعاده.
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5 - التحاور عبر مواقع التواصل اإللكتروني:
    لم تعد أدوات الحوار تقتصر على المشافهة أو الكتابة المباشرة فالتطور 
العلمي والتقني أفرز صورة أخرى ال تتطلب الحضور البدني، بل يكفي أن 
يعرض صاحب الرأي فكرته في الموقع، فيتناولها المتلقي بالنقد واإلضافة 

والتحليل، وقد يتعرض لألدلة والبراهين بالرد والنقد أيضًا.
والحوار اآللي يحقق السرعة واالقتصاد في الجهد والمال والوقت، وينتشر 
بين أكبر عدد ممن يهتمون بموضوع الحوار، األمر الذي يشجعهم على 

الدخول إلى الموقع والمداخلة في الموضوع.
6 -  الحوار المفاجئ:

ويرى الباحث أن للحوار نوعًا آخر يختص باألحداث وباألمور المفاجئة 
وهو ما يسميه )بالحوار المفاجئ( حيث يستضاف فيه شخص أو مجموعة 
الحدث  حول  آراء  أو  معلومات  على  الحصول  بقصد  األشخاص  من 

وتوصيلها للجمهور.
أو  لقبه(،  أو  لمنصبه  )نظرًا  أهمية وظيفته  بحكم  إما  الضيف  ويستضاف 

يعرف شيئًا عن الحدث المفاجئ أو شاهده.
    أما كيفية تناول الحوار، فتتم بعد البحث عن المعلومات التي تكفي لوضع 
أسئلة منطقية ومترابطة، ووضع قائمة باألسئلة تكون جيدة في مضمونها، 
بعيدة عن اإليحاء، وتدور داخل الموضوع ال خارجه، في تسلسل وترابط 

متزن، وواضحة وسهلة الفهم.
7 -  الدائرة الحوارية الخالقة )الحوار على الهواء الطلق(:

بين  الحوار  جانب  إلى  الحوار(  )مدرسة  عليها  تقوم  التي  القاعدة  إن     
المجموعات والمثقفين، أيضًا هي تقوم على قاعدة اإلبداع، إن كان اإلبداع 
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عبر  وعكسها  مختلفة،  حوارات  فتح  في  اإلذاعي  المبدع  يمارسه  الذي 
وقت  في  تحمل عدة مضامين،  متنوعة،  تشكيلية  وتعبيرية  جمالية  صور 
واحد مع استصحاب مؤثرات صوتية طبيعية من ذات البيئة التي يجري 
حولها الحوار، وحوار أيضًا بين اإلبداع داخل األستوديو واإلبداع القادم 
من الخارج إلى جانب إبداع متصور في مساحات المستمعي. إذن مدرسة 
الحوار تنتقل من حوار بين رؤيتين جماليتين إلى ثالث رؤى جمالية، تزيد 

وتنقص حسب الرسالة اإلذاعية المرسلة.
   حيث يرى رائد هذه المدرسة أن العمل اإلذاعي أو االعالمي بصورة 
)تحرر  األستوديو  في  الجالسة  النخب  قيود  من  يتحرر  أن  يجب  عامة، 
رسالتها من صفحات الكتب وأضابير المكتبات( إلى الهواء الطلق ومتلقي 
بين  وحوارية  متفاعلة  صورة  اإلعالمي  العمل  إن  الرسالة،  هذه  ينتظر 
يتم  التفاعل  وهذا  وجمهورها،  اإلعالم  وسيلة  بين  وجمهورها،  اإلذاعة 
في صيغة حوارية إبداعية، ينتفي فيها المعلم واألستاذ فالكل يأخذ ويتعلم 
التفاعل اإلبداعي، لذلك جاءت فكرة  من اآلخر، واألفكار تخرج من هذا 

اللقاءات خارج األستوديوهات)1(.   
)المرسل  اإلبداع   من  قطبين  على  يقوم  اإلذاعي  اإلبداع  مادام  إذن      
والمرسل إليه( وأن التفاعل يكون من خالل الرسالة التي يتلقاها المرسل 
إليه، ومن  إليه  فمن األفضل أن يتم حوار مباشر بين الرسالة والمرسل 
ويصبح  للرسالة،  للمرسل  نفسه  إليه  المرسل  يتحول  الحوار  هذا  خالل 
الجمالي،  إطاره  من  يخرج  ال  حتى  الحوار،  على  المشرف  هو  اإلذاعي 

www. بلحظة  لحظة  السودان  اخبار  السودانية،  الراكوبة  صحيف  عبدالرحمن،  صالح  العابدين  زين    1
alrakoba.com

*رائد هذه المدرسة أ. د صالح الدين الفاضل ارسد، مدير االذاعة السودانية سابقًا، وعميد كلية اآلداب بالجامعة 
األهلية بأم درمان.
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بمعنى إذا أردنا الحديث عن ثقافة الشكرية أو العرب الرحل أو النوبة، فبداًل 
من أن يقوم شخص بالبحث في المصادر واستخراج المعلومات منها حول 
هذه الثقافة، يجب أن يكون االتصال مباشرًا مع أهل هذه الثقافة وهؤالء 
يتحدثون عن ثقافتهم دون أية رتوش ومن خالل صورهم الجمالية البيئية، 
ويبقى دور اإلذاعي هو مشرف على هذا الحوار، حتى ال يجعله  يخرج 

عن الدائرة المرسومة له.
هذه النقلة في أن يكون المرسل إليه هو مرسل الرسالة، سوف تخلق صورًا 
بأن  اآلخرين  تستفز  اآلخر  الجانب  ومن  جانب،  من  للبيئة  قريبة  جمالية 
يكونوا على أهبة االستعداد للحديث عن ثقافاتهم. إذن ما هو الهدف من كل  

ذلك؟
 وفي رأي الباحث أن هناك عدة أهداف متداخلة في هذا المنهج: 

   أوال -عندما يكون االتصال مباشرة بالعينة المقصودة في الحوار، وهي 
حميمية  عالقة  هناك  تصبح  اإلذاعة،  خالل  من  بنفسها  ثقافتها  تقدم  التي 
بين الجهاز والمجتمع، ويعتقد هؤالء أنهم يمتلكون جزءًا في هذا الجهاز، 
المجتمع والجهاز، وهذه تعمق الصلة والثقة بين  وتزول أّي حواجز بين 

االثنين معًا.
 ثانيًا - أي مجموعة تأتي لكي تشارك في الحوار ولكي تكون هي جزءًا 
من الرسالة اإلذاعية، سوف تخلق دافعًا وحافزًا تنافسيًا إيجابيًا في المجتمع، 
أي أن كل مجموعة سوف ترغب في تقديم ما لديها، وهنا يحصل حوار 

الثقافات بعيدًا عن دائرة الرسميات، وهذا يعمق الروابط المشتركة. 
ثالثًا - إن الحوار نفسه يوسع دائرة المشاركة، وهنا الحوار ليس قاصرًا 
على ثقافة المجموعات إنما حوار يطال كل مناحي الحياة، ثقافية واجتماعية 
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ولكنها  رسالة  لصانع  المستمع  يتحول  أن  في  سياسية،  وحتى  واقتصادية 
رسالة حوارية تعتمد على العديد من اآلراء في الفكرة الواحدة. 

 رابعًا - يصبح المجتمع نفسه هو الذي يقدم المبادرات اإلذاعية  بداًل من 
إذاعية،  لبرامج  مبادرات  بتقديم  الناس  تطالب  مجموعة  هناك  تكون  أن 
إن الحوار سوف يكون دافعًا ألن تقدم المجموعات مبادراتها في البرامج 
اإلذاعية وهذا ما يسميه  البعض »الدائرة الحوارية الخالقة« إذن بقدر ما 
تعطي اإلذاعة تأخذ من المجتمع األفكار والتصورات، األمر الذي يوسع 

الخيال االجتماعي.
خامسًا- إن الحوار ال يتم على منهج الوعظ واإلرشاد، أنما تتخلله صور 
جمالية متعددة باعتبار أنه يحتوي على العديد من الموضوعات ويتم االنتقال 
من صورة إلى أخرى حتى تمنع الملل عند المستمع وتجعله في حالة من 

التخيل المستمر - متابعا تلك الصور الجمالية.
لبناء قاعدة  سادسًا - إن الحوار ال يكون إال من خالل رؤيتين، تؤسسان 
اعتراف اآلخر، وهذه في حد ذاتها تقلل فرص بروز العنف في المجتمع، 

وتوسع من دائرة الحوار حتى يصبح جزءًا من الثقافة الوطنية.
المبحث الثالث

المذيع في البرامج الحوارية 
خطواته  كل  عليه  تحسب  الحوار  برامج  في  التلفزيوني  المذيع  إن      
بعدًا  لها  موضوعات  يناقش  أو  يحاور  ما  كثيرًا  ألنه  وسكناته  ولفظاته 
عميقًا في المجتمع والحياة فلذلك البد أن يتمتع بالخصائص التالية: وأولها 
خاصية الفضول  curiosity وهي اللهفة لمعلومة والتشوق لمعرفة كل ما 
يمكن معرفته حول الموضوع أو الحدث. الصبر patience وهو الخاصية 
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 Biasبالنسبة للمذيع الذي يدير الحوار. االنحياز principle quality الرئيسة
الذين  النقاش مع األشخاص  وهو اعتبار مهم ينبغي أن يراعى في إدارة 
ربما يكون لهم الميل للموافقة حول موضوع يثير الخالف أو الجدل بشدة، 
يسلم المذيع بقولهم دون أن يعلق. ألن ذلك ال يشكل هاجسًا، سيما عندما 
إلى  الموافقة  الحالة ال تحتاج  يكون الموضوع عاديًا أو معروفًا ففي هذه 

اقامة دليل أو إبداء أسباب.)1(
   والمذيع الماهر »الحاذق« هو الذي يحاور الضيف باستراتيجية متعمقة 
في أغوار أسئلة بعيدة المدى من شأنها أن تكشف عن أدوار وموضوعات 
جديدة، كما يجب على المذيع أن يستخدم لغة واضحة غير تقليدية وغير 
غامضة سيما في مجال المصطلحات الدقيقة والمحددة.ومن هنا يمكن أن 
نحدد صفات وخصائص المذيع في برامج الحوار التلفزيوني على النحو 

التالي: 
فباإلضافة للموهبة والكفاءة والقدرة الصحفية هنالك مقومات أساسية ولها 

دور كبير وفعال في نجاحه ومن ذلك في رأي الباحث:
حضور الشخصية:

    يتأثر حضور الشخصية للمذيع التلفزيوني بمظهره العام وطبيعة قدراته 
ودوافعه وردود أفعاله العادية المفاجئة وحضور الشخصية وحدها دون أن 

يفعل أي شيء كفيلة بأن تجعله ناجحًا في أدائه.
ب  سرعة البديهة  وحسن التصرف:

يحتاج المذيع التلفزيوني بصفة ملحة إلى سرعة البديهة وحسن التصرف 
في كثير من المواقف التي تواجهه وغالبًا ما تكون هذه المواقف  متنوعة 

1  عبد الحميد الحديدي، واجبات المذيع )مجلة( الفئه اإلذاعي. القاهرة اتحاد اإلذاعة والتلفزيون( ص 6
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وقد تصيبه فيها حالة اإلحراج.
ج - االهتمام بالمظهر:

احترام المذيع لمظهره هو احترامه لجمهوره ومشاهديه ومحبيه.
د- سعة الصدر والنضج والوعي:

وإذا  للتجريح  األمر  يصل  وقد  للنقد  مهنته  في  المذيع  يتعرض  ما  دومًا 
تعرض لمثل هذه المواقف عليه أن يتحلى بالوعي والنضج ويضبط أعصابه 
فعليه  النقد  هذا  أسباب  على  وقف  فإذا  تصرفه  وحسن  حكمته  ويستخدم 

محاولة التعرف على أخطائه والسعي لمعالجتها بترّو وذكاء.
هـ - الحيدة والموضوعية:

  الحيدة هي نقاء أي إنسان وعدم التعصب ألي رأي دون األخذ بالموضوعية 
وهي إعطاء صفة الوسطية واالعتدال لألفكار.

الحوار  برامج  في  المذيع  وخصائص  صفات  أهم  أن  )شبلي(  ويرى 
التلفزيوني هي )1(:

المرونة: 
    وهي حالة »مطاطية« تمكن المذيع من إجراء كافة أشكال الحوار في 
شتى الموضوعات، ومع أشخاص مختلفين مهما كانت الظروف والمناسبات 
والقدرة على االنتقال من موضوع إلى آخر في المقابلة أو الندوة أو المناقشة 
تبعًا للظروف التي تتطلب ذلك. وهذا ما اعتمدته التلفزة األمريكية في نقل 
حوارات الواليات المتحدة وإيران في شأن قضية »أسرى إيران إبان عهد  
الرئيس األمريكي كارتر »حيث اتبعت أجهزة التلفزة األمريكية أسلوبًا مرنًا 

للخروج بهذه القضية من عنق الزجاجة )2(.

1  كرم شلبي: المذيع التلفزيوني وفن تقديم البرامج )جدة ن دار الشروق(ص25
   2
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القدرة على االتصال الجيد:
    إن اإلصغاء هو االنتباه أثناء الكالم مع المتابعة ألنها تمكن المذيع من 
يتميز  األحيان  كثير من  أسئلة جديدة وفي  واستنباط  الجيد  السؤال  توجيه 
المذيع الجيد بعدم التعصب للخروج من قائمة األسئلة المعدة مسبقًا، وذلك 
حتى يكون مرنًا في أسئلته يستطيع تغيير مسارها وفقًا لما يتطلبه الموقف.

الفضول وحب االستطالع:
    وهنا يأتي البحث والتدقيق والفحص لكل معلومة قدمت من قبل الضيف، 
وذلك حتى  يتمكن المذيع من كشف كل ما يهم المستمع، واستنطاق الضيف 
للنقاش،  المثار  الموضوع  حول  المعلومات  من  قدر  أكبر  على  للحصول 
وهنا تتجلى مهارة المذيع وخبراته في استعمال أشكال األسئلة المختلفة - 

لالستنطاق - واالستنباط وإنجاح الحوار.1
اإلصرار والمثابرة:

    وهو أن عملية اختيار الضيوف والموضوعات التي يمكن أن تشكل أولوية 
الحوار، تحتاج إلى عناء وبحث مستمرين، وذلك ال يتأتى إال باإلصرار 
على طرق أبواب المسئولين والعلماء وغيرهم والمثابرة على ذلك فقد صار 
الذي يجب أن يتحدث في  المسئول  أصعب ما يمكن أن يوجد هذه األيام 
العامة  قضية حساسة أو أمر يهم المجتمع أو قضية تهتم بتقديم الخدمات 
للمواطن. وذلك يحتاج لمذيع صبور ملحاح حتى يتسنى له تقديم الضيف 
المناسب ثم الموضوع المناسب أمام الجمهور المناسب الذي يحسب عليك 

كل هنة وقعت فيها في اختيار الضيف أو الموضوع.
القدرة على ضبط األعصاب:

    ونعني أن المذيع سيقوم من خالل المقابلة بلقاء الكثير من األشخاص 
1  رسائل االعالم ودورها في السياسة الخارجية
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بأمزجتهم المختلفة قد يكون أحدهم عدوانيًا أو مستفزًا فعلى المذيع أن يتحلى 
شخص  إلى  اإلهانة  وتوجيه  االستفزاز  فإن  األعصاب،  وضبط  بالصبر 
تعتبر أمرًا يذم عليه سواء كان هذا من جانب الضيف أو غيره، عليه يجب 
على المذيع أن ال يستجيب إلى تلك االستفزازات ويستعين بقول الشاعر 

العربي:
“إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل”

    حتى يكسب بذلك تعاطف المشاهدين بتحليه بهذه الروح الطيبة، وبالتالي 
تضاف مثل هذه الصفات في الرصيد الشخصي للمذيع مقدم الحوار.

أن يكون مضيافًا:
   فالمضياف صفة كريمة ال تكون إال في الكرام ومن هنا يجب أن يعامل 
وتهيئة  للنفس  إكرام  الضيف  إكرام  ففي  للتلفزيون  زائرًا  بصفته  الضيف 
وإدخال اإلحساس الجميل فيه، ثم يأتي بعد ذلك اإلصغاء إليه دونما زيف أو 
منافقة، وحواره بهدوء وروية، واحترامه، إبداء االهتمام فيما يقول ويبدي 

من رأي1
البروز والتألق:

نظر  في  الضيف  أن  ذلك  بالمذيع  الخاصة  الجاذبية  تصنع  سمة  وهو     
المذيع  فعلى  وقضاياه  آرائه  في طرح  والنجم  المتألق  هو  دائمًا  الجمهور 
أال يكون شخصية »منطقية »بل يجب أن يكون بارزًا من خالل تعليقاته 
عن  وخلفياته  واللغوية،  المعلوماتية  ذخيرته  واستخدام  الذكية،  وأسئلته 
الضيف والموضوع واستخدام أسلوبه المهذب ومقدراته الصوتية المتفردة 

حتى يتسنى له إبراز دوره وتألقه كنجم إلى جوار الضيف.
المبحث الرابع

1  عبدالستار الصيني - الحوار الذاتي - واالخر مرجع سابق ص87
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نحو رؤية مستقبلية لبرامج الحوار التلفزيوني
     ولكي نضمن حوارًا علميًا ومنطقيًا يستند إلى الحجة والدليل والبرهان 
بعيدًا عن األهواء والشهوات.   بعقلية مرنة وأسلوب واضح  الفكرة  ويقدم 

ويرى الباحث مراعاة التالي:
أواًل:  موضوع الحوار:

النقاش  الذي سيجري  الموضوع  تقيم حوارًا دون تحديد      ال يمكن أن 
كان  هنا  ومن  للمستمع،  خباياه  يكشف  أن  المذيع  ويريد  حوله  والتحاور 
الموضوع قد يكون سياسيًا، اجتماعيًا، أو ثقافيًا....الخ، أو الوقوف على آراء 

الضيوف وأفكارهم واتجاهاتهم حول الموضوع أو القضية محل النقاش.
ويتلخص األمر حول الموضوع هنا في هذه النقاط:

أهمية الموضوع:
إن األهمية في اختيار الموضوع تكمن في اهتمام أكبر قاعدة  من المشاهدين 
بها وأن يكون موضوعًا نابضًا بالحياة - آنيًا ألن معيار االهتمام الجماهيري 
ال يكون إال بذلك، فالمشاهدون يحتاجون إلى حوار يضيف إليهم جديدًا، أن 
ينقل إليهم حدثًا فريدًا، ويحبذ أن يكون ارتباط الموضوع بالضيف ارتباطًا 
وثيقًا فذلك يزيح كل عوائق وسدود البرنامج. فالموضوع الجيد يملك لب 

المذيع قبل أن ينتقل هذا اإلحساس عبر المضيف إلى المشاهدين.
2ـ الحصول على المعلومات المهّمة:

وبالتالي  الضيف  نفسية  فهم  في  المذيع  سالح  الموضوعي  البحث  قاعدة 
يتمكن من طرح أسئلة الحوار بشكل طبيعي خاٍل من التعقيد ويبين ما خفي 

منها سيما المصطلحات العلمية، دون أن 
يشعر الضيف بأنه أفهم منه في هذا الصدد ألن الرسالة تعني المضمون 
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ما  غالبًا  فالمذيع  بمكان  األهمية  من  بها  فالعناية  للمستمع  المقدمة  والمادة 
يتوقف عليه نجاح البرنامج أو فشله، خاصة برامج الحوار()1(،وذلك من 

خالل الحصول على معلوماته الجيدة.
3ـ مصادر جمع معلومات الحوار )1(:

      هناك مصادر متعددة لجمع معلومات الحوار ويمكن أن يتم البحث 
النشرات   - المجالت   - الصحف   - الكتب  منها:  مختلفة  عدة مصادر  في 
 - العلمية  الموسوعات   - الكتيبات   - الهيئات  أو  الوزارات  التي تصدرها 
المجالت العلمية - الزيارات الميدانية - االتصال بالناس ويعّد مصدرًا جيدًا 

للمعلومات. 
ومن خالل تلك المصادر يمكن أن يحصل المعّد على معلومات كافية سواء 
يساعد على وضع  المتحاور معه مما  أو عن شخصية  الحوار  لموضوع 

قائمة جيدة من األسئلة تدور حول الهدف الرئيس للموضوع.
ثانيًا: اختيار الشخصية للحوار:

   البد من اختيار الشخص الذي سيتم الحوار معه ويتم االختيار وفقًا لعدة 
اعتبارات: 

أنه يتولى منصبًا مهمًا في المجتمع حيث إن الشخص المسؤول يجذب الناس 
لمتابعة حديثه.

الشخصيات المشهورة التي تعمل شيئًا محببًا إلى الناس مثل الفنانين والعبي 
الكرة. 

المتخصصون في المجاالت المختلفة والذين يستطيعون التعبير عن آرائهم. 
الشهود الذين رأوا شيئًا وقع في حضورهم مما يجعلهم ذوي فائدة بالنسبة 

1  د. سوزان أحمد القليني  انتاج برامج الراديو والتلفزيون، دار النشر المصرية اللبنانية، الطبة االولى 2008، 
ص 24. 
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للموضوع المطروح.  
شخصيات من الجمهور العام وقعت لهم أحداث خاصة أو شيء مهم يجعلهم 

في دائرة الضوء. 
    يجب على المعّد أن يعرف كيفية اختيار الشخص المناسب وفقًا لالعتبارات 
السابقة. وعندما يقرر اختيار الشخص المناسب لموضوع الحوار يجب أن 

يبرر في بداية اللقاء السبب في إجراء هذا الحوار اإلذاعي )1(.
اختيار أفضل الضيوف في البرامج اإلذاعية: 

    عندما تعرف لماذا تختار شخصًا معينًا إلجراء الحوار معه عندئٍذ يجب 
أن تقرر ما إذا كان هذا الشخص هو المناسب للتحدث أمام الميكرفون أم 

ال، ومن خالل ذلك تحدد مجموعة من العوامل هي: 
الميعاد المناسب الذي يناسب  سهولة الوصول إلى المتحاور معه وتحديد 

موعد تسجيل البرنامج. 
 اختيار الشخص الذي يستطيع أن يعبر عن رأيه أو وجهة نظره بسهولة 

ووضوح، ولديه معلومات كثيرة في الموضوع المحدد للبرنامج. 
أو  تردد  دون  بوضوح  الميكرفون  أمام  التحدث  يجيد  الذي  الشخص  ج  

خوف.
د  الشخص أو الشخصية المحّببة لدى الجمهور المستمع. 

   ولكن أحيانًا عند اختيار الشخصية المناسبة للحوار تكشف أثناء إجراء 
الحوار أن هذا الشخص ال يجيد اإلجابة عن األسئلة المطروحة فعندئٍذ يجب 
على المذيع أن يساعد هذا الشخص على اإلجابة الواضحة واالسترسال في 
لماذا؟  التي تجعل اإلجابات مفتوحة **  الحديث من خالل بعض األسئلة 

كيف؟ ماذا؟.
1   -هبة بهجت السمرى، دار النشر المصرية اللبنانية، انتاج البرامج للراديو، الطبعة االولى 2008، ص 14.                   

د. عبدالعزيز محمود عبداهلل أبارو



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السادس -  ديسمبر 2018م    132

   أو يطلب منه المذيع إبداء رأيه لوجهة نظر في الموضوع المطروح أو 
إعطاء مثال كداللة على الحديث؛ فكل ذلك من شأنه أن يساعد المتحدث 

على االسترسال في الحديث.1  
 ثالثًا  األسئلة المناسبة للحوار اإلذاعي:

   لكي تحدد األسئلة المناسبة للحوار اإلذاعي البد أن يحدد وقت الحوار 
مسبقًا والمعلومات التي نريد الحصول عليها من خالل إجراء الحوار مما 

يساعدنا على وضع األسئلة المناسبة. 
   واألسئلة المناسبة للحوار اإلذاعي وهي األسئلة التي تدفع المتحاور معه 
على اإلجابة التفصيلية أو هي التي يرغب المتحاور معه في اإلجابة عنها 

وتتمثل فيما يلي: 
طرح أسئلة كيف ولماذا حيث إن اإلجابة عنها تشمل رأي أو وجهة نظر 
المتحاور معه ويمكن أن تقود إلى المزيد من المعلومات التي نحتاج إليها 

في الحوار. 
تحديد المصطلحات بدقة إذا كانت األسئلة تشمل مصطلحات تخصصه في 

مجال معين. 
تجنب االختصارات في طرح السؤال مثل قول المذيع في المؤتمر الذي 
يشمل  ولكن  غير صحيح  الشكل  بهذا  السؤال  طرح  أخيرًا.  فيه  شاركت 
السؤال اسم المؤتمر وتاريخه حتى يتأكد المتحاور معه أن المطلوب  تحديدًا 

هو مؤتمر معين. 
4ـ طرح السؤال الذي يستطيع أن يتجاوب معه المتحاور معه ألنه يقع في 

نطاق علمه ومعرفته. 

1   د -  هبه بهجت السمرى، دار النشر المصرية اللبنانية، انتاج البرامج للراديو، الطبعة االولى 2008، ص 
    .129
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5ـ طرح أسئلة يعرف المذيع إجابتها مسبقًا ولكن يجب أن يطرحها ليعرضها 

للمستمع. 
6ـ وضع أسئلة توضيحية أو أسئلة متابعة إلجابات الضيف. 

7ـ وضع أسئلة سهلة وبسيطة يفهمها الجمهور العام على اختالف مستوياته.
8ـ تجنب األسئلة المغلقة التي تكون إجاباتها نعم أو ال. 

9ـ تجنب األسئلة التي ال حدود إلجاباتها مثل ما هي إنجازات الحكومة؟.   
 ثانيًا: إعداد وتنفيذ البرامج الحوارية:

بالبحث عن  ويبدأ  دقيق  إعداد  إلى  تحتاج  أنواعها  بكل  الحوارية  البرامج 
الموضوع وهنالك قاعدتان أساسيتان لإلعداد:

القاعدة األولى: المباشرة والتركيز على النقاط المراد معرفتها: 
وهنا يكون المعد يبحث عن إجابة ألسئلة عامة  وأن يكون السؤال مباشرًا 

ومركزًا على النقاط المطلوبة ومعرفة وقائعها.
 القاعدة الثانية: إعداد وصياغة السؤال بشكل سليم:

       فالسؤال الذي ال يصاغ لغويًا بشكل سليم وصحيح قد ال يفهم المتحاور 
يكون  ودومًا  عليها  الحصول  المراد  غير  بإجابات  يأتي  وقد  حقيقته  معه 
اإلعداد للبرنامج التلفزيونية متدرجًا تحت )من يقول( وهنا القائل هو المذيع 
الذي يترجم أفكار المعّد، وكذلك )ما يقول( وهي الفكرة التي يراد توصيلها 

للجمهور، )ولمن يقول( وهو الجمهور المستهدف.
ويجب مراعاة  اآلتي في البرامج الحوارية:

1 -  عدم قراءة األسئلة من ورقة أمام المذيع ألن من شأنه يصرف المذيع 
عن متابعة حديث الضيف ومقاطعته عند اللزوم ولكن يمكن وضع كلمات 

تذكره بترتيب األسئلة.
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2 -  عدم السماح للضيف بقراءة األسئلة مسبقًا فقد يدمج إجابتين في إجابة 
واحدة.

3 -  الجلوس بثبات أمام الضيف وعدم التحرك بكثرة ألن ذلك من شأنه أن 
يصرف انتباه الضيف عن الحديث وعلى عدم التركيز في تحديد اإلجابات.

ثالثًا: ترتيبات الحوار داخل األستديو:
إعداد البرامج الحوار يحتاج لهيكلة واضحة وتحتوي على ثماني  خطوات:

الخطوة األولى:
الكاميرا. وسؤال  الضيف من مواجهة  تهيئته وإزالة خوف       وتشمل 
عدم  مراعاة   مع  فيها  يتحدث  أن  يريد  التي  الجوانب  أهم  من  الضيف 

الخوض في كل التفاصيل حتى ال تفقد المقابلة التلقائية.
الخطوة الثانية:    تحديد الهدف من الحوار:

     من القواعد األساسية للحوار إبراز الغاية وتوضيحها مع التركيز على 
أن يكون الهدف محددًا ومقبواًل في النفوس والمشاعر بعد اجتيازه مرحلة 

القبول العقلي.
الخطوة الثالثة: تحديد الموضوع:

       في برامج الحوار التلفزيوني البد أواًل من تحديد موضوع الحوار 
الحوار واضحًا معلومًا لألطراف  ففيه يكون  العملية برمتها،  ألنه جوهر 
الموضوع  فإن تحديد  أو معاصرًا  قديمًا  الموضوع  المشاركة، سواء كان 
الموضوع  اختيار  يتم  أن  يجب  المحاورة وال  أساسي من عوامل   عامل 
وفق مزاج  المؤسسة التلفزيونية، بل يجب أن يكون االختيار وفقًا ألهميته 
وأولويته في حياة الناس وحاجتهم إليه، حتى ال يتحول الحوار إلى نوع من 
اللجاج والسخرية. وذلك لضبابية الفكرة وعدم وضوحها، إضافة إلى أن 

وقفة عند برامج الحوار التلفزيوني
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عدم تحديد الموضوع ال يتيح فرصة للحكم  عليه.  فالقاعدة تقول )الحكم 
على الشيء فرع من تصوره( فال يمكن إصدار حكم في مسألة معينة بدون 

تحديد عناصرها ومالمحها األساسية.
الخطوة الرابعة: تحديد المفاهيم:

     يتطلب الحوار االتفاق على معاني المصطلحات والمفاهيم التي يتم 
استخدامها في برامج الحوار؛ ألن هذه المصطلحات إذا صارت محل 
المذيع ستزداد  أن مهمة  يعني  فهذا  المتحاورين  بين  نزاع  أو  خالف 
عناء ومشقة وربما تحول دون مواصلة الحوار، بل ربما يتوقفون في 

منتصف طريق المحاورة، وذلك الختالفهم في تفسير المفاهيم.
الخطوة الخامسة: تحديد اآلليات:

   وهي مجمل اإلجراءات التنظيمية التي تساعد على بلوغ الحوار إلى 
مسعاه النهائي وهذه اإلجراءات واألدوات يجب أن تكون واضحة من 

خالل اآلتي:
1.اختيار المعلومات المعروضة للحوار والـتأكد من صحتها.

2.استبعاد الحكم الذهني المسبق عند مناقشة القضايا.
عالقة  لهم  الذين  والمختصين  الخبرة  بذوي  االستئناس  3.ضرورة   

بالموضوع المطروح للمناقشة )كل أمر خال من دون الخبراء ال ينجو 
من الخلل(.

4. استخدام المناهج العلمية والمنطقية أثناء الحوار من خالل التفكير 
والتحليل واالستنباط ليكون الحوار عقالنيًا رشيدًا.

5.استخدام تقنيات الربط الداخلي والخارجي لضمان اتصال ناجح بين 
المحاورين والجمهور المشاهد واستخدام وسائل تقنية فاعلة لالستفادة 

د. عبدالعزيز محمود عبداهلل أبارو



من التغذية العكسية الفورية.)االستفتاء عبر النت(.
6.ترتيب عناصر الحوار خطوة خطوة ابتداء بالجزئيات وصواًل إلى 

الكليات والنتائج الكبرى التي هي هدف الحوار وغايته.
برنامج  إنتاج  في  فنيًا  المشاركة  األطراف  لكل  المستمر  7.الحضور 
الحوار المحدد للتأكد من سد الخلل في حينه وبناء تصور يقوم على 

التفكير الجماعي للفريق الفني في المؤسسة التلفزيونية.
الخطوة السادسة:  مقدمة الحوار:

      ويتم فيها تقديم الضيف ومهنته والموضوع المطروح فالمقدمة 
توضيح  في  أساسيًا  جزءًا  باعتبارها  للحوار  الحقيقي  المفجر  هي 
جميع أركان الحوار ويشترك في المقدمة توفر سمتين هما الوضوح 

واالختزال.
الخطوة السابعة:  متن المقابلة )جسم المقابلة(:

     يحتوي على وقائع إدارة الحوار والنقاش حول جوانب الموضوع 
ويجب  و)ممنطقة(  مرتبة  األسئلة  وتكون  المحاور  وطرح  المختلفة 
أن تكون األسئلة مباشرة تؤدي إلى إجابات مباشرة دون غموض مع 
مراعاة الوقت المتاح حتى يتم الحصول على كل ما يتعلق بالموضوع 

من معلومات خالل ذلك الوقت.
الخطوة الثامنة:  ختام المقابلة:

      في ختام المقابلة عادة يذكر بموضوع الحلقة ويقدم تلخيصًا موجزًا 
لما تم طرحه وخالصة ما توصلت إليه المقابلة ويعرف مرة أخيرة 
بالضيف الذي شارك وشكره على المشاركة وما قدمه من معلومات 

للمشاهدين. ومن ثم يشكر المشاهد ويختم اللقاء.1
1  عبدالعزيز غنام،مرجع سابق، ص173
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طرق وضع األسئلة في برامج الحوار:
من أهم الطرق المتبعة في وضع األسئلة وطرحها أربع طرق وهي:

الطريقة األولى: طريقة القائمة:
   وفي هذه الطريقة يقوم المعّد أو المقدم بوضع األسئلة وفقًا لجوانب 
قائمة  في  ويرتبها  المناسبة  الصياغة  ويصوغها  المختلفة  الموضوع 
األسئلة ومن مميزاتها اإللمام بكافة جوانب الموضوع وتغطيته تغطية 

شاملة.
الطريقة الثانية: طريقة المحاور والنقطة األساسية:

   وتقوم هذه الطريقة على وضع النقاط الرئيسة ورؤوس المواضيع 
التي يدور حولها النقاش، ومن أهم مميزاتها الحيوية واإلحساس بطابع 
المرونة وعدم التقّيد باألسئلة وهذا أمر مطلوب في المقابلة التلفزيونية 

إلحداث الحيوية والقضاء على الرتابة.
الطريقة الثالثة: الطريقة المختلطة:

       وتقوم هذه الطريقة على قائمة مختلطة تجمع بين األسئلة المهّمة 
ومن  عنها،  واإلجابة  المعلومات  نوعية  على  تركز  التي  واألساسية 

مميزاتها أنها تجمع بين مميزات الطريقتين السابقتين.
الطريقة الرابعة: طريقة القائمة الذهنية:

      وتقوم هذه الطريقة على أسلوب االرتجال وتسمى أيضًا طريقة)األسئلة 
الذهنية( وأساس هذه الطريقة الخبرة والممارسة والتدريب فهي أكثر 

مرونة في قابلية تغيير مجرى وأسلوب النقاش)1(.
في نهاية البحث تم التوصل إلى التوصيات التالية:

1 - على معدي برامج الحوار مراعاة أن الحوار التلفزيوني يعّد من 

1  حمدى أدهم،المقابالت االعالمية،ص40
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أحسن الوسائل الموصلة لإلقناع وتغيير االتجاه الذي قد يدفع إلى تعديل 
السلوك إلى الحسن. وتتجّلى أهميته في دعم النمو النفسي والتخفيف 
من مشاعر الكبت وتحرير النفس من الصراعات والمشاعر العدائية 
والمخاوف والقلق. فأهميته تكمن في أنه وسيلة بنائية عالجية تساعد 

في حل كثير من المشكالت.
على معّدي الحوار االستئناس بدراسة الرأي العام وقضاياهم، فال يأتي 

الحوار كرّد فعل لما يطرأ من أحداث.
 على المحاور أن يثق بأن ضيوفه ومصادر معلوماتهم غير مشكوك 

فيها وهو ما يدعهم للحذر خالل الحوار.
 على المحاور اكتساب المهارة في إدارة الحوار.

5 -على المحاور التلفزيوني قيادة الحوار دون افتعال أو تعّمد استنطاق 
الضيف بما ال يرغب.

6 - كثير من الضيوف أو غالبيتهم ال يمتهنون مواجهة الميكرفون أو 
الكاميرا، ويشعرون برهبة وخوف طبيعي من التحدث، فمن أولويات 
إلى  وتحويلها  الرهبة  هذه  لحظات  امتصاص  المحاور  ومسئوليات 

لحظات ود وتواصل معهم.
7 - في برامج الحوار القصيرة )الحوار اإلخباري( البد من أن يكون 
األسئلة  في  الشديد  التركيز  مع  الوقت،  ضيق  بحكم  سريعًا  اإليقاع 

إلجابات سريعة.
وإتاحة  الحياد  مراعاة  المحاور  على  الثالثي  الحوار  برامج  في   -  8

الفرصة كاملة لكل طرف من طرفي الحوار ومراعاة توقيت كل إجابة 
للطرفين.
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9 - على المحاور االنتباه واليقظة الشديدة بكل ما يصدر من الضيف 
حتى يخرج مستوى الحوار بما يثير متابعة المستمعين والمشاهدين.

المحاور  أو  المقدم  المذيع  الدقيق من جانب  االختيار  10 - ضرورة 

للشخصيات التي تمثل نجومًا في المجتمع أو ذات ثقافة وفكر.
األقمار  طريق  عن  أو  التلفون  عبر  )المداخالت(  حوار  حالة  في 
ضمن  الحوار  بمضمون  االلتزام  باإلخراج  القائمين  على  وقنواتها، 

الخط اإلعالمي للبرنامج.
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المستخلص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على تطبيق إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم 
العالي ومدى االهتمام بعضو هيئة التدريس والطرق التي ُتدار بها ومستوى 
مقدمة  الدراسة   تناولت  وقد  وتفعيلها  وتحسينها  تطويرها  ووسائل  أدائها 
اشتملت  التي  الدراسة  خطة  إلى  السابقة،باإلضافة  الدراسات  من  وعددًا 
على مشكلة الّدراسة والتي تتمثل في معرفة أثر إدارة المعرفة على األداء 
في مؤسسات التعليم العالي في السودان وتمت صياغتها في عدة تساؤالت 
نذكر منها،هل يتم استخدام التقنية لتحسين األداء بكلية اإلمام الهادي؟ وهل  
ُتطبق إدارة كلية االمام الهادي مواردها المادية والبشرية لنشر واستثمار 
الوصفي  التاريخي  المنهج  الّدراسة  وانتهجت  األداء؟  لتحسين  المعرفة 
التحليل  نتيجة  وجاءت  اإلحصائي  والتحليل  المحتوى  دراسة  ومنهج 
باستخدام   فرضياتها  من  والتحقق  واختبارها  النتائج  بعرض   اإلحصائي 
برنامج التحليل اإلحصائي SPSS وأسلوب االختبار إليجاد العالقة ومعامل 
التحديد وتوصلت الدراسة إلى حزمة من النتائج أبرزها تأكد وجود عالقة 
ارتباط ذات داللة غير معنوية بين إدارة المعرفة واألداء في المؤسسات 
التعليمية وأثبتت الّدراسة ايضًا وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مفهوم 
كما  توظيفها.  في  الهادي  اإلمام  كلية  إدارة  المعرفة ومجلس  إدارة  ودور 
تطبيق  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  الّدراسة   خالل  من  ظهر 
إدارة المعرفة في المعامالت اإلدارية والتنظيمية بجودة عالية داخل أوساط 
كلية اإلمام الهادي، ومن خالل نتائج الّدراسة تم التوصل إلى التوصيات 
وأهمها االهتمام بالمؤسسات التعليمية وتوفير بيئة معرفية لجميع المستويات 
العالمية  الجامعات  ومنافسة  الحديثة  المعلوماتية  الثورة  لمواكبة  اإلدارية 

د.  عاجب الطيب عاجب 
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ثقافة  نشر  في  واإلسراع  عالية،  ذات جودة  وإدارية  تعليمية  لتقديم خدمة 
بالكلية،واالستمرار في تقنين  التي تتطلب تفاعاًل مع واقع العمل  المعرفة 
عملية إجراءات التسجيل في الكلية إلكترونيًا إلقبال الطالب في المستقبل. 
تشجيع التميز اإليجابي ألعضاء هيئة التدريس باستخدام الوسائل الحديثة 

ألنهم  يمثلون العمود الفقري للكلية.
Abstract:
 The study aims to identify the application of knowledge 
management in higher education institutions، the extent of interest 
given to faculty members، ways in which they are managed، level 
of their performance، and means of developing، improving and 
activating them. The study certain  an introduction and a number 
of previous studies in addition to the study plan، which included the 
problem ”The impact of knowledge management on performance 
in institutions of higher education in the Sudan“ it is formulated 
of the questions such as: Are There  techniques used to improve 
performance at Imam Al-Hadi College? Does the management of 
Imam Al-Hadi College applies its material and human resources 
to spread and invest knowledge to improve performance? 
The study adopts the descriptive historical approach and the 
methodology of the study of content and statistical analysis. The 
result of the statistical analysis was to present the results and test 
them and verify their hypotheses using the SPSS and the test 
method to find the relationship and the coefficient of selection. 
The study reaches a package of results.The study proved that 
there is a statistically significant relation between the concept 
and role of knowledge management and the board of directors 
of Imam Al-Hadi College. There is a statistically significant 
relationship between application of knowledge management in 

أثر إدارة المعرفة على األداء في مؤسسات التعليم العالي في السودان دراسة حالة )كلية اإلمام الهادي(
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administrative and organizational transactions of high quality 
within the circles of Imam al-Hadi College. Recommendations 
were reached Through the results of the study، most importantly، 
the interest of educational institutions and the provision of a 
knowledge environment all administrative levels to cope with 
modern information revolution and competition of international 
universities to provide educational and administrative services 
of high quality and accelerate the dissemination of knowledge 
culture that requires interaction with reality of work in college 
and continue to electronically codify the process of registration 
procedure in  In the college to attract students in the future، 
encouraging the positive excellence of faculty members using 
modern means because they represent the backbone of the 
college.

الكلمات المفتاحية:
 المعرفة، إدارة المعرفة، المعرفة الصريحة، المعرفة الضمنية

)1-1( مقدمة:

 تعد إدارة المعرفة من أهم المعارف في هذا العصر ونظرًا ألهمية التغيرات 
والتطورات التي تؤثر على جميع المؤسسات التعليمية في العالم اهتم كثير 
من الباحثين بهذه المؤسسات من حيث  معرفة أثر إدارة المعرفة على األداء 
هيئة  عضو  بمشاكل  واالهتمام  السودان  في  العالي  التعليم  مؤسسات  في 
أدائها ووسائل تطويرها  المؤسسات ومستوى  إدارة تلك  التدريس وطرق 
الموضوعات  هذه  إحدى  المعرفة  إدارة  تعد  حيث  وتفعيلها.  وتحسينها 
الحديثة، مما دفع الباحث للكتابة في هذا الموضوع ونسبة ألهمية المعرفة 
المؤسسات  أن  والمعروف  التعليمية،  المؤسسات  تطوير  في  وإدارتها 
التعليمية حكومية أم غير حكومية تعاني اليوم من ضغوط المنافسة المحلية 

د.  عاجب الطيب عاجب 



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السادس -  ديسمبر 2018م    148

والعالمية التي أفرزتها العولمة، من حيث تحرير حركة العملية التعليمية 
العالمية وإزالة العوائق للتطلع في سبيل الوصول إليها، تم أخذ عينة أجريت 
عليها الّدراسة من العاملين بكلية االمام الهادي، وتم االختبار والتحقق من 
الفروض باستخدام  برنامج التحليل اإلحصائي SPSS وأسلوب االختبار 

إليجاد العالقة ومعامل التحديد.
)1-2( مشكلة الّدراسة:

مؤسسات  في  األداء  على  المعرفة  إدارة  أثر  في  الّدراسة   مشكلة  تتمثل 
التعليم العالي في السودان ونصوغها في التساؤالت التالية:
هل يتم استخدام التقنية لتحسين األداء بكلية اإلمام الهادي؟

هل ُتطبق إدارة كلية اإلمام الهادي مواردها المادية والبشرية لنشر واستثمار 
المعرفة لتحسين األداء؟

 )1-3( فرضيات الّدراسة:

 في ضوء ما تقدم تم صوغ الفرضيات التالية:
هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين:

توظيف المعرفة التقنية وتحسين األداء بكلية اإلمام الهادي.
توظيف الموارد المادية ونشر واستثمار المعرفة في كلية اإلمام الهادي.

إدارة  مشكلة الموارد البشرية  وتحسين األداء من معارف ومهارات في 
كلية اإلمام الهادي.

)1-4( أهداف الّدراسة:  تهدف الدراسة إلى:

معرفة مدى تطبيق إدارة المعرفة.
معرفة مجاالت العمل التي يمكن أن يتم توظيف إدارة المعرفة فيها لتحسين 

أداء إدارة العمل بكلية اإلمام الهادي.

أثر إدارة المعرفة على األداء في مؤسسات التعليم العالي في السودان دراسة حالة )كلية اإلمام الهادي(
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قياس درجة نجاح مبادرات إدارة المعرفة التي تم تطبيقها في كلية اإلمام 
الهادي.

)1-5( أهمية الّدراسة:

من خالل ما تقدم يمكن القول إن أهمية الّدراسة تكمن في أنها تناولت معرفة 
دور إدارة المعرفة في المؤسسات التعليمية ومدى تطبيقها في المؤسسات 
التعليمية الجامعية الخاصة، ألنها أصبحت السمة األساسية للتطور والتغير 
والتجديد، ولعل االستجابة لهذا التطور والتغير الضرورة الملحة. وتعتبر 
الدارسة األولى من نوعها بكلية اإلمام الهادي لغرض الوصول إلى مرحلة 

التميز في ظل تعقد التطورات الدولية وتداخل مفرداتها.
)1-6( منهج الّدراسة:

المنهج التاريخي الوصفي ومنهج دراسة المحتوى والتحليل اإلحصائي.
ونجد أن تطبيق إدارة المعرفة يعد من أهم مهام الكلية ومن أبرز أهدافها 

التي تسعى لتحقيقها.
)1-6( الدراسات السابقة

يتضمن هذا الجزء من  الّدراسة عددًا من الدراسات السابقة التي تناولت 
موضوع الّدراسة أو أحد جوانبه باعتبار أن الدراسات السابقة هي الركيزة 

األساسية التي تعتمد عليها الّدراسة.
1.دراسة: )الشربيني،2007م(:

يوجد  هل  منها،  تساؤالت  عدة  عن  اإلجابة  في  الّدراسة  مشكلة  تمثلت 
اإلدارة  متغيرات  حول  الصناعية  بالشركات  العاملين  آراء  بين  اختالف 
حسب نوع الشركة والمستوى اإلداري؟ وماهي طبيعة العالقة بين إدارة 

المعرفة والميزة التنافسية.

د.  عاجب الطيب عاجب 
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هدفت الّدراسة إلى تحديد طبيعة واتجاه العالقة بين إدارة المعرفة وتحقيق 
الميزة التنافسية، التعرف على درجة االختالف بين آراء العاملين بالشركات 
والمستوى  الشركة،  نوع  حسب  وذلك  اإلدارة  متغيرات  حول  الصناعية 

اإلداري.
توصلت الّدراسة إلى عدة نتائج من أهمها، وجود اختالف بين آراء فئات 
الّدراسة حول متغيرات اإلدارة بالمعرفة  حسب نوع الشركة، اتضح من 
نتائج الّدراسة أن التعلم كأحد أبعاد إدارة المعرفة يعتبر من أهم المتغيرات 

التي تؤثر على الميزة التنافسية للشركات محل الّدراسة. 
أوصت الّدراسة بعدة توصيات من أهمها: تنفيذ استراتيجية إدارة المعرفة 
قدرة  زيادة  على  القادرة  والعمليات  بالنظم  شركة  كل  اهتمام  خالل  من 
القدرة  النهاية تحقيق  المعرفة والتي تشكل في  العاملين على خلق وتوليد 
الجماعية على خلق المعرفة، االستفادة من قدرات العاملين وامكانياتهم في 

تحقيق الفرص المتاحة.
وتمثلت مشكلة الّدراسة في اإلجابة عن عدة تساؤالت منها،مدى النقص في 
المعارف الخاصة بإدارة المعرفة والميزة التنافسية في المنظمات الخدمية 
في  التنافسية  الميزة  في  المعرفة  إدارة  أثر  اليمنية؟  االتصاالت  لقطاع 
المنظمات الخدمية اليمنية؟. ما مدى تطبيق إدارة المعرفة في االتصاالت 

اليمنية؟.
هدفت الّدراسة إلى توضيح أثر العالقة بين عمليات إدارة المعرفة وتحقيق 
الميزة التنافسية لشركات االتصاالت اليمنية وتوظيف نتائج إدارة المعرفة 

الحديثة في واقع المنظمات الخدمية اليمنية.
توصلت الّدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: تعتمد الشركات عينة الّدراسة في 

أثر إدارة المعرفة على األداء في مؤسسات التعليم العالي في السودان دراسة حالة )كلية اإلمام الهادي(
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خزن المعرفة على المعرفة الظاهرية مستعينة في ذلك بالحاسوب ووسائط 
خزن المعلومات الرقمية والمعرفة المكتوبة والموثقة في وسائط التخزين 
الموجودة في ذاكرتها التنظيمية، تعتمد المنظمات عينة الّدراسة على أنظمة 
المكاتب في ربط العاملين في كافة الوحدات اإلدارية بشبكة حاسوب إال أن 

هناك قصورًا في قيامها برسم سياسة تتمتع باالستجابة السريعة للتقنيات.
ذوي  األفراد  على  المحافظة  أهمها،  من  توصيات  بعدة  الّدراسة  أوصت 
المعرفة العالية بما يضمن لها المحافظة على رأس المال المعرفي، إضافة 
إلى إمكانية استفادة المنظمة من قدراتهم على تحويل معارفهم الضمنية إلى 
معارف ظاهرية يستعينون بها في أعمالهم اليومية، عمل دورات تدريبية 
والتشجيع على الحوار ونقل المعارف بين العمال أنفسهم من جهة وبينهم 

وبين الزبائن من جهة أخرى كي تتضمن اكتساب المعارف وتبادلها.
3. دراسة: )محمد، 2005م(

مفهوم  هو  ما  تساؤالت،  عدة  عن  اإلجابة  في  الدراسات  مشكلة  تمثلت 
العام؟،ماهي  االعمال  قطاع  أدوية  شركات  في  المديرين  لدى  المعرفة 
المصادر المستخدمة في تخليق المعرفة في شركات أدوية قطاع األعمال 
أدوية  المعرفة في شركات  المستخدمة في تخزين  الوسائل  العام؟، ماهي 

قطاع األعمال العام؟.
هدفت الّدراسة إلى قياس أداء المديرين تجاه مفهوم إدارة المعرفة ومعرفة 
مدى وجود مفهوم واضح لديهم تجاهه، وهل يختلف هذا المفهوم باختالف 
إدارة وسطى(، وقياس مدى   - )إدارة عليا  اإلداري  الشركات والمستوى 
الشركات ومعرفة مدى  المعرفة في  المستخدمة في خلق  المصادر  توافر 

وجود فروق معنوية دالة إحصائيًا بين الشركات بالنسبة لتلك المصادر.

د.  عاجب الطيب عاجب 
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الذي  األول  الفرض  أهمها، صحة  من  نتائج  عدة  إلى  الّدراسة  توصلت   
قامت عليه الّدراسة  والقائل بتنوع آراء المديرين تجاه مفهوم إدارة المعرفة 
إدارة  عليا-  )إدارة  اإلداري  المستوى  على  األدوية  شركات  باختالف 

وسطى(، صحة الفرض الثاني والثالث والرابع.
مفهوم  توضيح  على  العمل  أهمها،  من  توصيات  بعدة  الّدراسة  أوصت 
وأهمية إدارة المعرفة في شركات أدوية قطاع االعمال العام ومن الممكن 
أن يتم ذلك من خالل إنشاء إدارة مستقلة تحت مسمى إدارة المعرفة في 
تلك الشركات، ضرورة العمل على تحفيز أنشطة تخليق ومشاركة المعرفة 

داخل شركات أدوية األعمال العام.
4. دراسة: الساعد و حريم)2004م(:

هدفت الّدراسة إلى التعرف على العالقة بين كل من إدارة المعرفة وتقنيات 
المعلومات وبين الميزة التنافسية في قطاعات الصناعات الدوائية باألردن 

من وجهة نظر المديرين العاملين في شركات الصناعات الدوائية.
الدواء  تم اختبار عينة قصرية شملت ثالثة من كبريات شركات صناعة 
باألردن، وجرى تطبيق المنهج الوصفي التحليلي في هذه الّدراسة باستخدام 
استبانة تم توزيعها على المديرين العاملين في هذه الشركات وعددهم )45( 

مديرًا.
أظهرت الّدراسة وجود عالقة إيجابية قوية بين المعرفة والميزة التنافسية، 
بينما كانت العالقة بين تقنيات المعلومات والميزة التنافسية إيجابية معتدلة، 
كما بينت الّدراسة وجود اختالفات في إدراك المديرين للعالقة بين المعرفة 
الديمغرافية  العوامل  باختالف  التنافسية  الميزة  وبين  المعلومات  وتقنيات 

ألفراد عينة الّدراسة.

أثر إدارة المعرفة على األداء في مؤسسات التعليم العالي في السودان دراسة حالة )كلية اإلمام الهادي(
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أوصت الّدراسة بعدد من التوصيات الرامية إلى تعزيز دور إدارة المعرفة 
وتقنيات المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية لمنظمات الصناعات الدوائية.

5. دراسة )عواد،2007م(.
تمثلت مشكلة الّدراسة في معرفة ماهية أبعاد مفهوم إدارة المعرفة، ومعرفة 
ما هو تأثير أبعاد إدارة المعرفة في كل من األداء الداخلي للمنظمة واألداء 

المقارن للمنظمة واالبتكار التنظيمي وأبعاد الخوف الوظيفي.
مالحظات حول الدراسات السابقة والحالية:

تناولت الدراسات السابقة إدارة المعرفة باعتبارها تخص  العميل والعالقات 
والخدمات العامة مع أنها لم تتناول إدارة المعرفة في المؤسسات التعليمية مما 
يعني أن مجال وموضوع هذه الدراسة يعتبر من الدراسات المطلوبة،معظم 
الدراسات لم تتناول مستوى إدراك العمالء )الطالب( والعاملين لكل من 

إدارة المعرفة وجودة الخدمات.
في  النواقص  التي سبقتها ومعالجة  الدراسات  لتواصل  الدراسة  تأتي هذه 
إدارة المعرفة ومعرفة أهميتها،ليتبلور ذلك إيجابًا في عملية االدأء وتقديم 

الخدمة بالطريقة الصحيحة.
تبين من خالل المسح الذي أجريناه للدراسات السابقة أنها تتناول العالقة 
تتناول  لم  ولكنها  يطلبها  التي  بالخدمات  المعينة  والمؤسسات  العميل  بين 
إدارة المعرفة في المؤسسات بالتعليمية.مما يستنتج منه أن مجال وموضوع 

هذه الدراسة يعتبر من الدراسات المطلوبة والضرورية.
معظم الدراسات التي تناولت إدارة المعرفة بالمؤسسات اإلنتاجية توصلت 
بينما تناولت هذه  الدراسة  النوع من  افتقار تلك المؤسسات لمثل هذا  إلى 
الدراسة العالقة بين إدارة المعرفة وتحسين مستوى الخدمة في المؤسسات 

د.  عاجب الطيب عاجب 
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التعليمية.
تتشابه نتائج الدراسات حول إدارة المعرفة ولكنها عجزت في معظمها في 

تقديم إطار نظري متكامل شامل.
)1-7( مصطلحات الّدراسة:

المعرفة: هي نسيج من الخبرات والمهارات والمعلومات والقدرات المعرفية 
الضخمة والواضحة والمتراكمة لدى العاملين بالمؤسسة.

ويمكن  والجماعات  األفراد  بين  نقلها  يمكن  التي  هي  الصريحة:  المعرفة 
وبالتالي  مستمرة  بصفة  وإنتاجها  وقراءتها  أخرى  إلى  لغة  من  تحويلها 

تخزينها واسترجاعها.
المعرفة الضمنية:  تتمثل في المعارف الشخصية التي يصعب نقلها لآلخرين 

لكونها تتمثل في الرؤية الشخصية.
إدارة المعرفة:  يقصد بها إيداع ونشر واستخدام واستكشاف المعرفة.

)1-8( - اإلطار النظري:

أواًل:مفهوم المعرفة:
المعنى اللغوي للمعرفة: هو اإلدراك الجزئي أو البسيط في حين أن العلم 

يقال لإلدراك الكلي أو المركب، لذا يقال عرفت اهلل، دون علمته.
 لذلك اقترنت المعرفة في اللغة العربية بالعلم، فتطلق كلمة معرفة ويراد 
بها العلم، فمثاًل قوله تعالى: )مما عرفوا من الحق( )سورة المائدة:اآلية 83( 

أي علموا )الزياد،2007(.
المعرفة هي الحقائق والمعتقدات والخبرات التي يمتلكها الفرد أو المجموعة. 
المترابطة  والبيانات  والقيم  الخبرات  من  مجموعة  هي  المعرفة  وأيضًا 
تجتمع  معين  أساس  على  القائمة  البديهية  والمسلمات  المتمعن  واإلدراك 

أثر إدارة المعرفة على األداء في مؤسسات التعليم العالي في السودان دراسة حالة )كلية اإلمام الهادي(
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سويًا كي توفر البيئة المواتية واإلطار المناسب الذي من شأنه أن يساعد 
على التقييم والجمع بين الخبرات والمعلومات)حجازي، 2014(.

ثانيًا: مفهوم إدارة المعرفة:
   نستطيع القول إن من الصعب إيجاد تعريف واحد إلدارة المعرفة، لو وضع 
عشرة خبراء ومختصين في مجال إدارة المعرفة في غرفة واحدة لتعريف 
إدارة المعرفة لخرجوا بثالثين تعريفًا على األقل ومع ذلك فقد عّرفت إدارة 
المعرفة بأنها »هي التي تشير إلى االستراتيجيات والتراكيب التي تعظم من 
الموارد الفكرية والمعلوماتية، من خالل قيامها بعمليات شفافة وتكنولوجية 
المعرفة،  استخدام  وإعادة  تجميع  وإعادة  ومشاركة  وجمع  بإيجاد  تتعلق 
بهدف إيجاد قيمة جديدة من خالل تحسين الكفاءة والفعالية الفردية والتعاون 

في عمل المعرفة لزيادة االبتكار واتخاذ القرار”)العلي،واخرون،2006(.
الواسعة  الخبرة  للمنظمة وتشمل  هي عبارة عن موجودات غير منظورة 
واألسلوب المتميز لإلدارة والثقافة المتراكمة للمنظمة، إن المعرفة تشكل 
أحد العناصر األساسية ضمن سلسلة متكاملة تبدأ باإلشارات وتتدرج إلى 
البيانات ثم إلى المعلومات ثم إلى المعرفة ثم إلى الحكمة )التي تعد أساسًا 

فاعاًل لالبتكار( )اإلمام، 2013(.
ثالثًا:أهميةإدارة المعرفة:

    تأتي أهمية إدارة المعرفة من كونها موضوعًا حديثًا يتكامل مع غيره 
من المواضيع الفكرية في حقل اإلدارة مثل )الجاموس،2013(:

TQM إدارة الجودة الشاملة
Benchmarking المقارنة المرجعية

ISO عائلة اآليزو

د.  عاجب الطيب عاجب 
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 Reengineering إعادة هندسة نظم العمليات واألعمال
كل تلك األشياء أسهمت في تطوير وخلق التراكم المعرفي في ظل تنامي 
سهل  مما  المعلوماتية  وشبكة  الحديثة  االتصاالت  نظم  وانتشار  العولمة 

انتشارها وتبادلها.
رابعًا: أهداف إدارة المعرفة:

تختلف وتتنوع أهداف إدارة المعرفة باختالف المنظمات التي تطبق إدارة 
فيها،ويمكن توضيح هذه األهداف كاآلتي  تعمل  التي  المعرفة والمجاالت 

)إبراهيم، 2017(:
وتحقيق  للمعرفة  التحويل  بعمليات  للقيام  والكافية  الالزمة  المعرفة  تولد 

عمليات التعلم وعمليات نشر المعرفة على كل األطراف ذات العالقة.
التأكد من وجود تطوير وتجديد وتحديث للمعرفة بصورة مستمرة،فهدف 
المعرفة من  باستمرار على تطوير وتجديد  العمل  إذن هو  المعرفة  إدارة 
المعلومات والبيانات لتواكب تطوير المنظمة ووضعها في مكانها المناسب.
تحديد طبيعة ونوع رأس المال الفكري والذي يلزم المنظمة وتحديد كيفية 
الفكري من قوى بشرية ذات خبرة وتقنية  المال  تطويره وإدامته، فرأس 
ومؤهالت عالية يساعد المنظمة في التقدم نحو األهداف بنظام وخطى ثابتة.
يعني  المعرفة،وذلك  بإدارة  العالقة  ذات  العمليات  على  والسيطرة  التحكم 
أن هناك عمليات تتم لها عالقة بإدارة المعرفة مثل تشكيل قاعد البيانات 

والمعلومات وترتيبها وتحليلها  وجدولة هذه العمليات اإلعدادية.
السعي إلى إيجاد قيادة فعالة قادرة على بناء وتطبيق مدخل إدارة المعرفة، 
فهي تواجه تحديات أساسية مثل تحديد المعرفة المتوفرة حاليًا والتأكد من 

استخدامها وتحديد كيفية إعداد وتطوير المعرفة الجديدة والحالية.

أثر إدارة المعرفة على األداء في مؤسسات التعليم العالي في السودان دراسة حالة )كلية اإلمام الهادي(
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الفكري،  المال  رأس  طريق  عن  األعمال  أسواق  في  الدفع  قدرة  تحقيق 
فالمعروف أن المنظمة في سوق العمل تحتاج الي رأس مال فكري مالئم 
كما تحتاج إلى أن يتم تطوير وتفعيل رأس المال الفكري من قوى بشرية 

مؤهلة لتساهم في دفع عجلة التطور في المنظمة.
خامسًا: معوقات إدارة المعرفة:

تواجه المنظمات معوقات عديدة تحول دون تطبيق مفهوم إدارة المعرفة 
لعل من ابرزها ما يلي )المعاني،2010(:

عدم دعم اإلدارة العليا في المنظمة والتزامها بتطبيق مفهوم إدارة المعرفة.
 ضعف إدراك مفهوم إدارة المعرفة وأهمية دوره في المنظمة.

االفتقار إلى التدريب المناسب في مجال إدارة المعرفة.
االختيار غير المناسب ألعضاء فريق إدارة المعرفة وعدم اختيارهم من 
هذا  في  العمل  في  والرغبة  والمعرفة  القدرة  لديهم  تتوافر  الذين  العاملين 

المجال.
عدم توفر ميزانية كافية لمشروع إدارة المعرفة.

وجود ثقافة تنظيمية ال تشجع على تبني مفهوم إدارة المعرفة.
مقاومة العاملين للتغيير مما يحد من قدرة المنظمة على تبني تطبيق مفهوم 

إدارة المعرفة.
)1-9(إجراءات الّدراسة الميدانية

 منهج الّدراسة:
اعتمد الباحث في هذه الّدراسة على المنهج الوصفي التحليلي إذ إن المنهج 
إنه  حيث  الّدراسة  هذه  مشكلة  لمعالجة  المناهج  أنسب  من  يعد  الوصفي 

يساعد على إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة لمشكلة الّدراسة.  

د.  عاجب الطيب عاجب 
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 مجتمع الّدراسة:
 يتكون مجتمع عينة الّدراسة من العاملين بكلية اإلمام الهادي والبالغ عددهم 

39  من أساتذة وموظفين وإداريين وهذا وصف مجتمع البحث بدقة.

 اختيار عينة الّدراسة:
 قام الباحث باختيار العينة عن طريق االختيار العشوائي.

وذلك  للّدراسة  الميدانية  الّدراسة  إلجراء  االستبانة  باختيار  الباحث  قام   
لآلتي: 

يمكن تطبيقها على عدد كبير من عينة الدراسة.
تختصر الوقت والجهد.
سهولة تبويب نتائجها.

ثبات المقياس )االستبانة(:
 المقياس يعطي نفس النتائج باحتمال مساو لقيمة المعامل إذا ُأعيد تطبيقه 
على نفس العينة()عبدالفتاح، بدون تاريخ(. ويستخدم لقياس الثبات “ معامل 
الفا كرونباخ” )Cronbach Alpha(، والذي يأخذ قيمًا تتراوح بين الصفر 
والواحد صحيح، فإذا لم يكن هناك ثبات في البيانات فإن قيمة المعامل تكون 
مساويًة للصفر، وعلى العكس إذا كان هناك ثبات تام في البيانات فإن قيمة 
تعني  كرونباخ  الفا  معامل  زيادة  أن  أي  الواحد صحيح.  تساوي  المعامل 
زيادة مصداقية البيانات من عكس نتائج العينة على مجتمع الّدراسة. وقد  

بلغت قيمته )0.897( وهي قيمة مرتفعة جدًا.
معايير صدق االستبانة:

بدون  )عبدالفتاح،  لقياسه(  ُوضع  ما  يقيس  المقياس  )أن  بالصدق  يقصد 
تاريخ( وقد قام الباحث بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتين:

أثر إدارة المعرفة على األداء في مؤسسات التعليم العالي في السودان دراسة حالة )كلية اإلمام الهادي(
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)أ( صدق المحكمين:
تم إجراء اختبار صدق المحتوى لعبارات المقياس من خالل تقييم صالحية 
ترجع  قد  والتي  والوضوح  الصياغة  من حيث  أسئلته  المفهوم وصالحية 
المقياس  لترجمة  نتيجة  أو  المجتمع  لثقافة  وفقًا  المعاني  اختالف  إلى  إما 
من  عدد  على  االستبيان  بعرض  الباحث   قام  حيث  أخرى  إلى  لغة  من 
المحكمين األكاديميين والمتخصصين  في تخصص الّدراسة والبالغ عددهم 
التوافق  مدى  ولتحديد  المقياس  عبارات  مضامين  لتحليل  محكمين،   )4(
االستبيان  استعادة  وبعد  العبارات،  بعض  وتعديل  قبول  ثم  العبارات  بين 
من المحكمين تّم إجراء التعديالت التي اقترحت عليه،  وبذلك تمَّ تصميم 

االستبانة في صورتها النهائية.
)ب(- صدق المقياس:

 تم إجراء اختبار الصدق )Validity( لعبارات االستبانة المستخدمة في جمع 
الفا كرونباخ حيث  التربيعي لمعامل  البيانات، عن طريق حساب  الجذر 

بلغ  )0.947(.
 تطبيق أدوات الّدراسة:

في  االستبيان  من  التأكد  وبعد  مباشرة  المفحوصين  بمقابلة  الباحث  قام   
صورته النهائية قدم لهم استبانته، وبعد ملئها تم إرجاعها عن طريق التسليم 
المذكورة  العينة  الباحث، تم توزيع عدد 39  استمارة على  باليد بواسطة 

أعاله.
)1-10 ( أسلوب التحليل اإلحصائي المستخدم في الّدراسة:

قام الباحث بترميز أسئلة االستبانة ومن ثمَّ تفريغ البيانات التي تمَّ جمعها 
للعلوم  اإلحصائية  الحزمة  برنامج  باستخدام  وذلك  االستبانات  خالل  من 

د.  عاجب الطيب عاجب 
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)SPSS( Statistical Package for Social Sciences”” ومن  االجتماعية 
لطبيعة  المناسبة  اإلحصائية  األساليب  من  مجموعة  من خالل  تحليلها  ثمَّ 
البيانات ونوع متغيرات الّدراسة،  لتحقيق أهداف الّدراسة  واختبار فروض 

الّدراسة، ولقد تمَّ استخدام األدوات اإلحصائية التالية: 
أ- إجراء اختبار الثبات )Reliability Test(  ألسئلة االستبانة المكونة من 
 .)Cronbach،s Alpha( ”الفا كرونباخ البيانات  باستخدام “معامل  جميع 
وتم استخدامه لقياس االتساق الداخلي لعبارات الّدراسة  للتحقق من صدق 

األداء، ويعد المقياس جيدًا ومالئمًا.
ب - أساليب اإلحصاء الوصفي:

الّدراسة من خالل عمل جداول   وذلك لوصف خصائص مفردات عينة 
تكرارية تشمل التكرارات والنسب المئوية لمتغيرات )النوع،  العمر، الحالة 
االجتماعية  المستوى التعليمي،  الدرجة الوظيفية،  الخبرة( للتعرف على 
واالنحراف  حده،  على  متغير  لكل  بالنسبة  العينة  لمفردات  العام  االتجاه 
عن  عبارة  لكل  المبحوثين  إجابات  في  التشتت  مقدار  لتحديد  المعياري 

المتوسط الحسابي. 
     كذلك حساب المتوسط المرجع إلجابات العينة باستخدام مقياس ليكارت 

الخماسي لقياس اتجاه آراء المستجيبين.
عرض وتحليل البيانات الشخصيــة:

التشابه  درجة  معرفة  هو  البيانات  هذه  تحليل  من  األساسي  الغرض  إن   
وهذا  الّدراسة،  عينة  لمجتمع  تمثيلها  ومدى  العينة  أفراد  بين  واالختالف 
التحليل يقوم في األساس على اإلحصاء الوصفي وذلك عن طريق استخدام 
النسب البسيطة ويركز على )النوع،  العمر، الحالة االجتماعية  المستوى 

أثر إدارة المعرفة على األداء في مؤسسات التعليم العالي في السودان دراسة حالة )كلية اإلمام الهادي(
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التعليمي، الدرجة الوظيفية،  الخبرة(.
النوع:

 تّم ســــؤال المبحوثين عـــن النوع، وقد أعطوا إجابتين هما ذكر وأنثى، 
جــدول )1 -  1( يلخص إجابات المبحوثين:

جدول  1 -  1: توزيع المبحوثين حسب النوع
النسبــة %العــددالجنس

%1948ذكــر

51.3%20أنثــى

%39100المجموع

المصدر: إعداد الباحث، بيانات الّدراسة الميدانية 2018م العمر:

تّم سؤال المبحوثيـن عن العمر، جدول )1 - 2( يبين إجاباتهم.
جدول  1  -  2: توزيع المبحوثين حسب العمر

النسبــة %العــددالفئة العمرية

12.8%5أقل من 25 سنة

41.0%16من 25 وأقل من 35 سنة

10.3%4من 35 وأقل من 45 سنة

35.9%14من 45 سنة فأكثر

%39100المجمــوع

المصدر: إعداد الباحث، بيانات الّدراسة الميدانية 2018م

د.  عاجب الطيب عاجب 
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الحالة االجتماعية:
تّم سؤال المبحوثيـن عن الحالة االجتماعية، جدول )1 - 3( يبين إجاباتهم.

جدول 1 - 3: توزيع المبحوثين حسب العمر
النسبــة %العــددالفئة العمرية

46.2%18متزوج

53.8%21غير متزوج

%39100المجمــوع

المصدر: إعداد الباحث، بيانات الّدراسة الميدانية 2018م
المستوى التعليمي:

تّم سؤال المبحوثيـن عن المستوى التعليمي، جدول )1 - 4( يبين إجاباتهم.
جدول  1  -  4: توزيع المبحوثين حسب المستوى التعليمي

النسبــة %العــددالمستوى التعليمي

7.7%3ثانوي

51.3%20جامعي

41.0%16فوق جامعي

%39100المجمــوع

المصدر: إعداد الباحث، بيانات الّدراسة الميدانية 2018م 
المسمى الوظيفي:

تّم سؤال المبحوثيـن عن الدرجة الوظيفية، جدول )1 - 5( يبين إجاباتهم.
جدول 1 -  5: توزيع المبحوثين حسب الدرجة الوظيفية

النسبــة %العــددالمسمى الوظيفي
28.2%11عضو هيئة تدريس

43.6%17موظف إداري

أثر إدارة المعرفة على األداء في مؤسسات التعليم العالي في السودان دراسة حالة )كلية اإلمام الهادي(
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2.6%1موظف مالي 
15.4%6سكرتارية

7.7%3رئيس قسم 
2.6%1أخرى

%39100المجمــوع

المصدر: إعداد الباحث، بيانات الّدراسة الميدانية 2018م 

وجـــدول  سؤالهــم  تّم  المبحوثين  خبرة  سنوات  الخبرة:لــمــعرفة  سنوات 
)1  - 6( يلخص إجابات المبحوثين عن هذا السؤال.

جدول 1 -  6: توزيع المبحوثين حسب سنوات الخبرة
النسبــة %العددسنوات الخبرة

43.6%17من 5 وأقل من 10 سنوات

28.2%11من 10 وأقل من 15 سنة

28.2%11من 15 وأقل من 20 سنة

00من 20 سنة فأكثر

%39100العدد الكلي

المصدر: إعداد الباحث، بيانات الّدراسة الميدانية 2018م
االجابة عن تساؤالت الّدراسة و تفسير النتائج

من  وذلك  الميدانية  للدراسة  النتائج  تفسير  الجزء  هذا  في  الباحث  يتناول 
اإلحصائية  البيانات  تحليل  جداول  عنها  أسفرت  التي  المعلومات  خالل 
استنادًا إلى التحليل اإلحصائي العام »من خالل تقدير المتوسط واالنحراف 
الّدراسة واألهمية  اتجاه عينة  الّدراسة  لمعرفة  المعياري  لجميع محاور 

النسبية لعبارات المقياس.

د.  عاجب الطيب عاجب 
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يتضح من الجدول السابق: 
ان أعلى عبارة في هذا المحور كانت العبارة رقم )7( والمتعلقة ب »التصميم 
الداخلي للكلية منظم ومواكب للتطورات الحديثة...« احتلت المرتبة األولى 
بمتوسط مرجح قدره )2.87( وانحراف معياري قدره )1.031(، بينما  كانت 
أدنى عبارة في هذا المحور العبارة رقم )4( والمتعلقة بـ »تتطلب المعرفة 
وانحراف   )1.44( قدره  مرجح  بالكلية...بمتوسط  العمل  واقع  مع  تفاعال 

معياري قدره )0.680( 
جدول  1  -  8:

أثر إدارة المعرفة على األداء في مؤسسات التعليم العالي في السودان دراسة حالة )كلية اإلمام الهادي(
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يمكن تفسير نتائج الجدول رقم )1-12( كما يلي: 
 بلغت القيمة االحتمالية لداللة الفروق بين إجابات أفراد عينة الّدراسة عن 
الداللة  الفرضية األولى )0.000(  وهي أصغر من مستوى  كل عبارات 
)0.01( وهذا يعني أن الفروق بين األفراد أصحاب اإلجابات )أوافق بشدة، 

أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة( ذات داللة إحصائية عالية لصالح  
والتي نصت  الثالثة  الفرضية  بأن  مما سبق  الباحث   يستنتج  أوافق(.  )ال 

على: 
اإلمام  كلية  في  العاملين  توظيف  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  )هنالك 

الهادي لموجودات إدارة المعرفة التي تملكها( قد تحققت.
النتائج: 

توجد عالقة ارتباط ذات داللة غير معنوية بين إدارة المعرفة واألداء في 
المؤسسات التعليمية.

مفهوم  بين  إحصائية  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  توجد  بأنه  الّدراسة  أثبتت 
ودور إدارة المعرفة ومجلس إدارة كلية اإلمام الهادي في توظيفها.

إدارة  الّدراسة- عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق  توجد - من خالل 
المعرفة في المعامالت اإلدارية والتنظيمية بجودة عالية داخل أوساط كلية 

اإلمام الهادي.
نتج أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين توظيف العاملين  في كلية 

اإلمام الهادي لموجودات إدارة المعرفة التي تملكها.
جميع أفراد العينة يعتبرون التصميم الداخلي للكلية منظمًا ومواكبًا للتطورات 

الحديثة. 

أثر إدارة المعرفة على األداء في مؤسسات التعليم العالي في السودان دراسة حالة )كلية اإلمام الهادي(
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غالبية أفراد العينة يؤكدون على استخدام مديري األقسام إلدارة المعرفة 
في إدارة الكلية.

استخدامهم  خالل  من  التدريس  هيئة  ألعضاء  اإليجابي  التميز  بأن  تأكد 
للوسائل الحديثة في التدريس في الكلية.

التوصيات:
المستويات  لجميع  معرفية  بيئة  وتوفير  التعليمية  بالمؤسسات  االهتمام 
العالمية  الجامعات  ومنافسة  الحديثة  المعلوماتية  الثورة  لمواكبة  اإلدارية 

لتقديم خدمة تعليمية وإدارية ذات جودة عالية. 
اإلسراع في نشر ثقافة المعرفة التي تتطلب تفاعال مع واقع العمل بالكلية.

العمل على مراعاة ظرف العاملين والتعاطف من أجل مصلحة العمل وفق 
شروط ولوائح الكلية.

إلكترونيًا إلقبال  الكلية  التسجيل في  تقنين عملية اجراءات  االستمرار في 
الطالب في المستقبل.

تشجيع التميز اإليجابي ألعضاء هيئة التدريس باستخدام الوسائل الحديثة 
ألنهم  يمثلون العمود الفقري للكلية.

 العمل على تدريب العاملين في تطبيق إدارة المعرفة في المعامالت اإلدارية 
والتنظيمية بجودة عالية داخل أوساط كلية اإلمام الهادي لمزيد من اكتساب 

الخبرات والمهارات لالرتقاء بالخدمة التي تقدمها الكلية.

د.  عاجب الطيب عاجب 
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شركات  في  التنافسية  الميزة  لتحقيق  كأداة  المعرفة  إدارة  الشربيني،  أحمد  عزة  الشربيني، 
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أثر إدارة المعرفة على األداء في مؤسسات التعليم العالي في السودان دراسة حالة )كلية اإلمام الهادي(



فعالية التخطيط  في تنمية عمل  المرأة 
لتحقيق التوافق األسري
)دراسة حالة المرأة السودانية(

إعداد: د. إبتسام محمد أحمد محمد خير أحمد

أستاذ مشارك
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - معهد تنمية األسرة والمجتمع
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هدف البحث:
على  وأثره  المرأة  لعمل  المختلفة  المجاالت  على  للتعرف  البحث  يهدف  
لعدة  والوصول  المرأة  لعمل  والسلبية  اإليجابية  واآلثار  األسري  توافقها 
توافقها  على  العاملة  المرأة  مساعدة  أجل  من  وذلك  تخطيطية  قرارات 
األسري، وذلك بإلقاء الضوء على مهنة الخدمة االجتماعية وخاصة تنظيم 
األسرة والتخطيط االجتماعي من أجل مساعدة المرأة العاملة على التوافق 
األسري وأيضًا مواجهة المشكالت التي تواجه المرأة العاملة وخاصة فيما 
يتصل بزوجها أو صحتها أو قيامها بمهامها  المنزلية أو بتأثير العمل على 

تربية أوالدها والقيام بالتنشئة االجتماعية.
مصطلحات البحث: التوافق األسري - التخطيط - التنمية - عمل المرأة.

 المقدمة:
تعتبر قضية عمل المرأة وتنميتها من القضايا المهمة  والتي أثير حولها 

الجدل وتعددت حولها وجهات النظر بين مؤيد وبين معارض.
  لقد استندت اآلراء التي أيدت خروج المرأة للعمل على بعض األسانيد 
التي تدعم وجهة نظرها وتمثلت فيما هو موجود في القرآن والسنة النبوية 
حيث أن العمل الذي أحله اهلل تعالى حق مشروع لكل من الرجل والمرأة 
دون اختالف أو تفريق بينهما في هذا الحق قال تعالى: )َفاْسَتَجاَب َلُهْم َربُّهْم 

َأنِّي اَل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض(  1. 
وقال سبحانه: ) َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة 

َطيَِّبًة َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن(  2.
وليس في شريعة اإلسالم ما يمنع المرأة من أن تكون طبيبة أو مهندسة 

1   سورة آل عمران آية 194.
2  سورة النحل آية 97.

 د.إبتسام محمد أحمد محمد خير أحمد
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أو مدرسة أو تاجرة أو في أي عمل شريف وإن اإلسالم الذي برز نوره 
منذ أربعة عشر قرنًا من الزمان كان له اتجاه في عمل المرأة فقد كفل حق 

الحرية، حرية الرأي وحرية العمل لإلنسانية جمعاء.
وفى مقدمة النساء الالتي يضرب بهن المثل في هذا الشأن السيدة خديجة 
أم المؤمنين والتي كانت أول من أحتضن النبوة ممثلة في شخص »سيدنا 
محمد بن عبداهلل B« والسيدة عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي اهلل 
عنها والتي روت أكثر من مائتين وألفين حديث عن الرسول الكريم فقامت 

بذلك بخير عمل.
وبشكل عام يمكن القول بأن اإلسالم لم يمنع المرأة من الخروج من دارها 
تؤيد  لم  التي  اآلراء  واستندت  كثيرة  بالخروج ألغراض  لها  يسمح  وإنما 
تدعم  التي  األسانيد  بعض  على  للعمل  البيت  من  وخروجها  المرأة  عمل 
وجهة نظرها وتمثلت في أن خروج المرأة للعمل قد يسبب مشكلة الغيرة 
لدى األزواج ألن هناك أسبابًا كثيرة لذلك، ألنه في بعض األحيان قد تتخلى 
وأيضًا  العمل  في  لرغبتها  إرضاء  عملها  في  الجدية  عن  العاملة  المرأة 
على  ذلك  ويأتي  العمل  في  أي  المنزل  خارج  ذاتها  إثبات  المرأة  تحاول 
حساب جهدها في المنزل اي أدائها لواجباتها األسرية ومن تحليل وجهات 
قدرة  مدى  وهي  هامة  مشكالت  تظهر  المرأة  خروج  قضية  حول  النظر 
المرأة على التوافق األسري في خروجها للعمل، و يمثل ذلك أعباء على 
المحددة  العمل  التزامات معينة وخاصة في مواعيد  العمل في  بهذا  القائم 
وقد يكون هناك بعض األعمال التي تتطلب القيام بالمناوبة في العمل مثل 
المستشفيات التي تتطلب المبيت في العمل ايامًا معينة وهذا يمثل عبئًا على 

الطبيبات والممرضات.

فعالية التخطيط  في تنمية عمل  المرأة لتحقيق التوافق األسري
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ولذلك يمكن القول إن العمل بالنسبة للمرأة  بشكل خاص يمثل عبئًا آخر 
فوق أعباء المرأة ألن أي عمل له التزامات يجب أن يلتزم بها القائم بالعمل 

وخاصة إذا كان يتطلب مبيتًا في العمل ومناوبة  في الفترات المسائية.
ولقد أظهرت إحصائيات عمل المرأة في السودان أن أعداد المرأة العاملة 

في السودان في تزايد مستمر.
   أما المرأة بالنسبة لألسرة فهي تمثل زوجة وأمًا ونظامًا مهمًا داخل نسق 
األسرة وهناك أدوار للمرأة  في األسرة حيث تتلخص أدوارها كزوجة في 
أن تطيع زوجها من غير معصية ويؤكد رسول اهلل هذا الحق فيقول: »لو 
من عظم  لزوجها«  تسجد  أن  المرأة  يسجد ألحد ألمرت  أن  أحدًا  أمرت 
حقه عليها رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان، وقد وصف اهلل 
اِلَحاُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت لِّْلَغْيِب ِبَما  تعالى الزوجات الصالحات فقال: )َفالصَّ
َحِفَظ اهللَُّ( والقانتات هن الطائعات والحافظات للغيب أي هن الالئي  يحفظن 
أو ماله وهذا أسمى ما تكون عليه  نفسها  غياب أزواجهن فال تخونه في 
 B المرأة وبه تقوم الحياة الزوجية وتسعد، وقد جاء في الحديث أن الرسول
قال: )خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك واذا غبت 
عنها حفظتك في نفسها ومالك(. وعليه أيضًا عدم إدخال من يكره الزوج 

أي طاعة زوجها وأيضًا خدمة المرأة لزوجها. 
وهناك دور آخر للمرأة في األسرة وهو دورها كأم وهذا يتطلب منها القيام 
بواجباتها تجاه أبنائها على أساس التربية والتنشئة االجتماعية السليمة لألبناء 
والقيام بخدمة أوالدها والسهر على راحتهم وقد يرتبط عمل المرأة بأدائها 

ألدوارها كأم وكزوجة من خالل تأثيرها على مستوى توافقها األسري.
أهمية البحث:

 د.إبتسام محمد أحمد محمد خير أحمد
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والعمل  والتغير  القيم  طبيعة  على  التعرف  في  البحث  هذا  أهمية  تكمن 
على التوافق والتقدم األسري والتعرف على أثر عمل المرأة في عالقتها 
بزوجها مما يستلزم ذلك القيام بالدور التخطيطي لمساعدتها على التوافق 
العمل على صحتها ألن  أثر  التعرف على  األسري كما تكمن اهميته في 
هناك بعض األعمال قد يكون تأثيرها سلبى على صحة المرأة نفسها وهذا 
يستلزم التخطيط لمجاالت عمل المرأة حتى يساعدها على تالفي المشكالت 
المختلفة التي تتعرض لها من العمل، كذلك تكمن أهميته في وضع وتحديد 
المحافظة  المعادلة وهى كيفية  يكفل نجاح طرفي  بما  المشكلة  منهج لحل 
على عمل المرأة وفى نفس الوقت عدم تأثيره على توافقها األسري وذلك 
بمحاولة خروج هذا البحث ببعض التوصيات والمقترحات الخاصة بعمل 
المرأة وأثر ذلك على عمل المرأة لكى تساعدنا على التخطيط لعمل المرأة 

لمساعدتها على التوافق األسري.  
المفاهيم العامة للبحث:

يتناول هذا المبحث المفاهيم العامة للبحث والتي تفسر موضوع البحث.
1 -  مفهوم التنمية:

بالتغير أو الحركة من وضع  النماء والزيادة وهي مفهوم يوحي  هي من 
ثابت وتشمل إدخال أفكار جديدة في النظام االجتماعي بغرض تحقيق حياة 
أفضل والمحور األساسي لها هو بناء العنصر البشري حتى يتمكن البشر 

من بناء مستقبلهم بأنفسهم.
محسوبة  ومتداخلة  متعددة  جوانب  ذات  وحركة  بناء  عملية  هي  والتنمية 
ومصحوبة بعوامل عدة أهمها الوقت واإلمكانات المادية والبشرية وتحقيقها 
يحتاج إلى تركيب من عناصر متناسقة تأخذ الكل بمقدار وهى تأخذ أشكااًل 

فعالية التخطيط  في تنمية عمل  المرأة لتحقيق التوافق األسري
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مختلفة  كما تخدم أغراضًا وأهدافًا مختلفة.
عبرت  وقد  والمستمر،  والهادف  والجذري  الشامل  التطور  هي  والتنمية 
األسمى  الهدف  بأن  للتنمية  الدولية  االستراتيجية  وثيقة  في  المتحدة  األمم 
مشاركته  أساس  على  الشعب  كل  لرفاهية  المستمر  التحسين  هو  للتنمية 

الكاملة في عملية التنمية والتوزيع العادل للثروة.
أن  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أعلنت  إذ  المفهوم  تعدل   86 عام  وفى 
والسياسية  المدنية  اإلنسان  لحقوق  الكامل  بالتحقيق  مرتبط  التنمية  مفهوم 
فرد  لكل  الدولية   الوثائق  في  الواردة  والثقافية  واالقتصادية  واالجتماعية 
فقد  أما علماء االجتماع  الفعال في تحقيق ذلك،  ولكل شعب مع إسهامهم 
لرفع  يسعى  مادي  يكون  قد  اجتماعي  تغير  إحداث  بأنها  التنمية  عرفوا 
المستوى االقتصادي والتكنولوجي للمجتمع وقد يكون معنويًا يستهدف تغير 
اتجاهات الناس وقيمهم أي أن هدف برنامج التنمية االجتماعية هو التطور 
االجتماعي واالقتصادي والثقافي والتعليمي وهذا التطوير هادف ومقصود 

يتم وفق خطة موضوعية ومدروسة 1.
2 - مفهوم التخطيط:

الواعي  االستخدام  تتضمن  مقصود  اجتماعي  تغير  عملية  يعني  التخطيط 
للموارد واإلمكانات المادية والبشرية والتكنولوجية لتحقيق هذا التغير الذي 

يجب أن يشترك في عملية التخطيط إلحداثه أفراد الشعب. 
وقيادته الممثلون له أصدق تمثيل، وباالستعانة بالخبراء والفنيين والمخططين 
االجتماعيين، ويؤدي عادة إحداث وتحقيق هذا التغير إلى  نقل المجتمع من 
طريق  عن  منه  أفضل  آخر  اجتماعي  وضع  إلى  معين  اجتماعي  وضع 

1  محمد زكى شافعى،التنمية األقتصادية، الطبعة األولى، القاهرة، ص78.
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الوصول إلى قرارات تخطيطية موضوعة مناسبة 1.
 وهذا يعني أن المخطط االجتماعي يستطيع أن يقوم بدوره لمساعدة المرأة 
العاملة على إحداث التوافق األسري والتكيف مع ظروف العمل بحيث ال 

يكون هناك تأثير للعمل على توافق المرأة العاملة مع أسرتها.
ويمكن أن نضع المفهوم اإلجرائي للتخطيط في هذه الدراسة البحثية وهو 
العاملة  المرأة  مع  االجتماعي  المخطط  به  يقوم  الذي  التخطيطي  الدور 
واألعمال التي تقوم بها في وظيفتها حتى ال يكون هناك تأثير سلبي من 
هذه األعمال أو الوظائف وذلك حتى تتمكن المرأة العاملة من القيام بدورها 
األساسي في المنزل أو مع زوجها أو أوالدها وحتى يتطلب حتمية التخطيط 

لذلك.
3 - مفهوم عمل المرأة:

يقصد به اشتغال المرأة في أي مجال من مجاالت العمل المختلفة سواء كان 
هذا العمل مختلطًا أو غير مختلط وحصولها على  أجر مقابل هذا العمل 
أما عن مجاالت عمل المرأة فقد أتيح للمرأة العمل في مجاالت متعددة منها 
مجال التربية والتعليم والمجال الصحي والمجال الثقافي والمجال الترويحي 
ومجال القضاء ومجال المجالس المحلية وغيرها حتى صارت اآلن عضوة 

بمجلس الشعب والشورى وغيره من المجالس المتخصصة.
أما المفهوم اإلجرائي لعمل المرأة  في هذا البحث فهو:

كافة األعمال التي تقوم بها المرأة في الوظائف المختلفة سواء الحكومية 
أو القطاع الخاص وهى تتساوى في ذلك مع الرجال الذين يقومون بنفس 
الوظائف وتلتزم في العمل بالقواعد والتقاليد وكافة اإلجراءات التي تتطلبها 

1  ماهر أبو المعاطي على، 1999م، التخطيط االجتماعي ونموذج السياسة االجتماعية في المجتمع المصري، 
القاهرة، مكتبة الصفوة بالفيوم،ص22.
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هذه األعمال منها.
4 -  مفهوم األسرة:

الحقيقية  البداية  أن  إلى  توينس  يذهب  حيث  اجتماعية  وحدة  هي  األسرة 
السماء  رسائل  ظهور  مع  كانت  لألسرة  واالجتماعية  السياسية  للمنشأة 
المقدسة كما حملها عصر األديان السماوية التوراة واإلنجيل والقرآن الكريم 
بل  والسالم  الصالة  عليهم  ومحمد  وعيسى  موسى  الثالثة  األديان  ورسل 
لها  متوازن  كنسق  األسرة  تكوين  بداية  أن  إلى  بارسونز  فالكون  يذهب 
مدخالتها ومخرجاتها ومردوداتها لتنظيم واستقرار األسرة بل واستمرار 

الحياة اإلنسانية.
وترى الباحثة أن هنالك أهمية كبيرة لألسرة في الوقت الحاضر ومن أهم 
والمحافظة  الطفل  ورعاية  البشرى  النوع  األساسية حفظ  األسرة  وظائف 
الوجدان  دوافع  وإشباع  واألبوية،  الجنسية  الدوافع  وإشباع  وتنظيم  عليه 
النفسي  اإلشباع  وتوفير  االجتماعية  والمكانات  األدوار  وتحديد  والرفقة 

ألفرادها والتنشئة االجتماعية للفرد.
5 - مفهوم التوافق:

ويعني التوافق قيام الشخص بأداء دوره المنوط به في المجال الموجود به 
أطراف  من  كل طرف  يقوم  بأن  يعني  وكذلك  باآلخرين.  اإلضرار  دون 
األسرة بدوره الطبيعي المتوقع منه حتى يحافظ على كيان هذه األسرة وأن 
يتحمل األعباء المختلفة داخل االسرة وأن يكون هناك توافق بين األطراف 
المختلفة داخل هذه األسرة أي عالقات الود واالحترام بين األطراف كلها 
الدور. ويمكن  به وأن يحافظ على هذا  المناط  بدوره  يقوم كل منهم  وأن 
تفرضها  األسرة  داخل  اجتماعيه  عالقات  له  الزوجين  من  كاًل  ان  القول 
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قد تفرضها  طبيعة  الزواج كما  قبل  التي عاش في ظلها  عليه األوضاع 
عمله ومهنته والشك أن تفهم كل من الزوجين للعالقات االجتماعية لكل 
طرف شيء ضروري فال بد أن يحدث تنازل كل طرف عن بعض عاداته 
حتى يلتقيا في منطقة مشتركة ويتم التكيف االجتماعي فال بد أن يسود مبدأ 

التنازالت في الحياة األسرية وهذا هو معنى التوافق 1.
وقد يؤثر عمل المرأة على مستوى توافقها األسري وقد حاولت الباحثة ان 

تضع مقياسًا سيتم التعرض له بعد ذلك وله عدة أبعاد:
العالقات مع الزوج - العمل وتأثيره على الصحة - العمل وإنجاز المهام 

بالمنزل - العمل وتأثيره على األبناء والتنشئة االجتماعية.
أما المفهوم النظري للتوافق األسري فهو يعنى كل ما يحيط بالمرأة العاملة 
ويجعلها متوافقة أو متكيفة مع أسرتها سواء كان مع زوجها او اوالدها او 

أقاربها واألهل أي كل ما يحيط بالمرأة في حياتها االجتماعية.
االستجابات  مجموع  يعنى  فهو  األسري  للتوافق  اإلجرائي  المفهوم  اما 
القرابية  أسرتها  مع  العاملة  للمرأة  االسرية  العالقة  ابعاد  على  المترتبة 

االولى التي تشمل: االب، االم، األخوة، الزوج، األبناء والبنات.
ومع ذلك يوجد هناك حد أدنى من األسس التي يمكن االعتماد عليها في 
اجتماعية  ثقافة  هي:  االسس  وهذه  الزوجين  بين  التوافق  من  قدر  تحقيق 
متماثلة النضج االنفعالي، التعاون في تحقيق األهداف، المشورة في الرأي2.

 المنطلقات النظرية للبحث:
النسق  ونظرية  الدور  نظريتي  من  كل  للبحث  النظرية  المنطلقات  تشمل 

ونظرية النماذج التخطيطية.
1  عبد الحق محمد عفيفي،1969،األسرة والطفولة مكتبة عين شمس،ص154.                                                          

للطباعة  برنت  بل  والطفولة،  لألسرة  متكاملة  اجتماعية  نحو رعاية  الرؤوف جبريل وآخرون،  ثريا عبد    2
والتصوير،القاهرة،ص79-78. 
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نظرية الدور:
االجتماع  وعلم  النفس  علم  من  األساسية  مفاهيمها  الدور  نظرية  تستمد 
وكلمة الدور مستعارة أصاًل من المسرح ومضمون نظرية الدور يتلخص 
وهذا  االجتماعي  السلم  في  معينًا  اجتماعيًا  مركزًا  يشغل  فرد  كل  أن  في 
المركز يحتم على الشخص الذي يشغل مجموعة من الحقوق وااللتزامات 
التي تنظم تفاعله مع األشخاص اآلخرين الذين يشغلون مراكز اجتماعية 
أخرى، والمراكز االجتماعية في المجتمع الحديث تتحدد اساسًا على أساس 
في  المتقاربة  االجتماعية  المراكز  من  مجموعة  وكل  اجتماعي  اقتصادي 
المستوى بينها عالقة أفقية أما المراكز االجتماعية المختلفة في المحتوى فإن 
العالقة رأسية أو عمودية وكل مركز اجتماعي ترتبط به أيضًا مجموعة من 
المعايير أو التوقعات التي تحدد األنماط السلوكية التي يتبعها شاغل المركز 
المعين نحو أشخاص آخرين يشغلون مراكز اجتماعية أخرى واالستخدام 

الحديث والشائع لمصطلح »دور«  يتضمن المفاهيم التالية:
يتكون الدور من نسق من التوقعات التي توجد في البيئة االجتماعية وهذه 
التوقعات تتعلق بسلوك الشخص تجاه اآلخرين الذين يشغلون مراكز أخرى.
يتكون الدور من نسق من التوقعات التي توجد في البيئة االجتماعية وهذه 
التوقعات تتعلق بسلوك الشخص تجاه االخرين الذين يشغلون مراكز اخرى، 

.prescribe role وهذا ما يسمى بالدور المتوقع
يتكون الدور من توقعات معينة يدركها الشخص على أنها مالئمة للسلوك 
الذي ينتهجه عندما يتفاعل مع شاغل مراكز أخرى وهذا ما يسمى بالدور 

الذاتي.
المركز  الشخص شاغل  يسلكها  أنماط سلوكية صريحة  الدور من  يتكون 

 د.إبتسام محمد أحمد محمد خير أحمد



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السادس -  ديسمبر 2018م    190

 chart  عندما يتفاعل مع شاغل مراكز أخرى وهذا ما يسمى بالدور العلمي
.role

وقد يمارس االنسان دورًا معينًا يتعارض مع توقعات والتزامات دور آخر 
.role conflict  أو عدة أدوار أخرى له ولذلك يبرز ما يسمي صراع األدوار
وبصفة عامة يستخدم مصطلح دور للداللة على سلوك يقوم به شاغل مركز 
اآلخرين   تجاه  يشغلها  أن  عليه  يجب  التي  السلوكية  األنماط   يحدد  معين 
وااللتزامات  الحقوق   اعتباره   في  واضعًا  معهم   للتفاعل  الذين يضطر 
التي يفرضها عليه مركزه.  والشخص ال يمارس دورًا واحدًا معينًا ولكنه 
في واقع األمر في تفاعله مع اآلخرين فإنه في بعض  المواقف يكون  في 
مركز أدنى وفي موقف ثالث يكون في مركز متساو مع غيره ويتبع  هذا 
االختالف اختالفات في االلتزامات والتوقعات بالنسبة لكل موقف ومن ثم 
فهو ال يمارس دورًا جديدًا بل عدة أدوار وهو ما يسمي مجموعة األدوار 

.1 role  sets

2 - نظرية النسق:
 من األمور المهمة التي يجب ان يلم بها األخصائي االجتماعي المشتغل 
إطاره  في  يعمل  الذي  للمجتمع  نظرته  تكون  أن  المجتمع،  تنظيم  بطريقة 
هذا  احتياجات  إشباع  في  يساهم  أن  يستطيع  حتى  متكاملة  شمولية  نظرة 
المجتمع وحل مشكالته  بفاعلية وهذه النظرة الشمولية والتكاملية تنفتح أكثر 
من خالل إلمام األخصائي االجتماعي بنظرية األنساق االجتماعية والتي 
تنظر إلى المجتمع  على أنه نسق اجتماعي له أنساق فرعية ومن ثم  كان 
من الالزم أن نتعرض لنظرية األنساق االجتماعية  كأساس وتفهم المجتمع 

كالتالي:
1  محمد عبد الحى نوح، 1998م،الطريقة المهنية لتنظيم المجتمع، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 91-90.
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إذا نظرنا إلى المجتمع كنسق اجتماعي فإن معنى ذلك ان ننظر  إليه كوحدة 
الفرعية   الوحدات  من  عدد  إلى  الوقت   نفس  في  تتمايز  ولكنها  متكاملة  

تتمايز بدورها إلى عدد من الوحدات الجزئية فاألكثر جزئية.
التفاعل  يحكم  الذي  التنظيم  هو  االجتماعي  النسق  يكون  ذلك  وعلى 
االجتماعي)ميكانزمات تصرف وأفعال وردود أفعال( غالبية سكان المجتمع 
بحيث يمارسون كافة مناشط حياتهم المختلفة  ويقابلون مختلف احتياجاتهم  
ومشكالتهم المشتركة  في نطاق، أما القلة التي ال تلتزم بهذا التنظيم فيما 
ميكانزمات  ذلك  من خالل  يؤاخذها على  المجتمع  فإن  أفعال   من  يأتيه 

معروفة ومحددة يطلق عليها ميكانزمات الضبط االجتماعي.
وإذا كان سكان المجتمع  يتحركون من خالل العديد من المؤسسات)المنظمات(
التي يكونها للعمل  على إشباع احتياجاتهم  في ضوء مواردهم وإمكانياتهم  
فإن هذه الموارد  تجعلهم  يعتمدون على بعضهم البعض  تبادليًا وكذلك على 

غيرهم  من سكان المجتمعات األخرى.
يقيد  األنساق  متعدد  اجتماعي  كنسق  المجتمع  تصور  أن  الواضح  ومن 
حيث   االجتماعي   المنظم  ويفيد  األنساق  متعدد  اجتماعي  كنسق  المجتمع 
إن هذا التصور ال يتنافى مع ما أوضحناه في وجود مقومات أو مكونات 
أساسية  للمجتمع، كما أنه ال يوحد نظر المنظم إلي مدى الترابط النسقي 
سواء بين مختلف  وحدات وأنساق المجتمع من جانب أو بين هذا  المجتمع  

وغيره من المجتمعات من جانب آخر 1.
نظرية النماذج التخطيطية:  

القرارات   صنع  نموذج   فهو  )التخطيط(  في  كاين  نموذج  الباحثة  تبنت 
التخطيط   وعملية   منطقية،  عقالنية   تحليلية   أسس   على  التخطيطية  

1  نبيل محمد صادق، 1998م، طريقة تنظيم المجتمع، دار الفكر العربي، القاهرة، ص91-90.
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من  مجموعة  المنظمة  تتضمن  النموذج   هذا  أساس  على  االجتماعي  
الخطوات  المتتابعة  في توال  منطقي  تؤدي إلى  تشخيص  سليم  للموقف 
البرامج  إلى  الوصول   ثم   لمواجهته  التخطيط  المطلوب   االجتماعي  
للتغيير  االجتماعي المطلوب، ويجب أن  المناسبة  المحدثة  واإلجراءات 
قائمة  االجتماعي   العمل  وبرامج  االجتماعي   الموقف  تشخيص  يكون  
على أساس التفهم الكامل الواعي للنظريات والقيم المتصلة بذلك الموقف 

االجتماعي.
وذلك يستلزم تشخيصًا سليمًا للمشكلة التي يخطط لمواجهتها وتوفير الحل 
أو الحلول المناسبة لها وأن يكون التوصل إلى حلول أو قرارات تخطيطية 
لتحقيق  خصيصًا  تصمم  مبرمجة  وسائل  أساس  على  قائمًا  المشكلة  لهذه 
إلى  التوصل  يكون  أن  كما يجب  للمشكلة  البديلة  والحلول  المناسب  الحل 
هذه الحلول مبنيًا أيضًا على أساس التقدير السليم لفعالية مثل تلك الوسائل 

المبرمجة.
أو  الفكرة  لهذه  الرئيسين  المؤسسين  من   ”Atred jkah كان  ويعتبر«الفريد 

المدرسة الفكرية في التخطيط، بطريقة عقالنية منطقية تحليلية.
ويعرف نموذج »كان« بالنموذج السداسي للتخطيط االجتماعي نظرًا ألنه 

يتضمن ست خطوات رئيسة وهى:
وجود دوافع ومبررات تخطيطية، للتعرف على المشكلة ودراستها وتحديد 
بهذه  يقوم  أن  يمكن  الذي  التخطيطي  الجهاز  وتحديد  التخطيطية،  المهام 
ووضع  التخطيطية(،   األهداف  )تحديد  السياسة  وتحديد  ووضع  المهام، 
لألهداف  البرامج  هذه  تحقيق  مدى  تقييم  السياسة،  لهذه  المحققة  البرامج 

التخطيطية 1.
1  قسم التخطيط االجتماعي، أسس التخطيط االجتماعي، مطبعة الموسكى، القاهرة، 1998م،ص196-193.
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ويمكن لنا أن نستخدم هذا النموذج في التعرف على مشكلة التوافق األسري 
للمرأة العاملة ومن ثم محاولة التوصل إلى حلول مقترحة للتغلب على هذه 
المشكلة أو الظاهرة ومن ثم مساعدة المرأة العاملة على التكيف األسري 

عن طريق حل المشكالت التي تعترضها أو تواجهها.  
الدراسات السابقة:

لقد أجريت بعض الدراسات العربية واألجنبية والتي ارتبطت بعمل المرأة 
وعالقة خروج المرأة للعمل بمستوى توافقها األسري، ومن هذه الدراسات:
استهدفت   )1972( الغفار  عبد  زكى  إحسان  دراسة  األولى:  الدراسة 
نحو  الصناعة  في  العاملة  المرأة  اتجاهات  على  التعرف  الدراسة  هذه 
المرأة  أبناء  الدارسة على عينة من  العمل حيث طبقت هذه  أثناء  أطفالها 
المرحلة  تالميذ  من  عشوائيًا  اختيارها  تم  الصناعة  مجال  في  العاملة 
األسباب  أن  الدراسة  هذه  إليها  توصلت  التي  النتائج  أهم  ومن  األولية، 
المرأة.                                                                                 استقالل  أسباب  بين  من  األولى  المكانة  احتلت  االقتصادية 
وأن من أهم أسباب المشكالت التي تواجهها المرأة العاملة وجود األطفال 
الصغار وأن االهتمام باألطفال وتنشئتهم واكتسابهم القيم والعادات له دور 
أساسي في ترك المرأة للعمل،وإن استقالل وعمل المرأة يؤثر سلبًا على 
التنشئة االجتماعية لألطفال،ومن الصعب أن تحل مؤسسات رعاية الطفولة 
المؤسسات  أبنائها مهما كانت هذه  »دور الحضانة« محل األم في تربية 

ممتازة ومتفوقة 1.
الدراسة الثانية: أجراها محمد الشهري )1419هـ( دراسة استهدفت التعرف 

على مدى الرضا الوظيفي لدى العامالت في المجال الطبي 2.
رسالة  القاهرة،  العمل،  أثناء  أطفالها  نحو  الصناعة  في  العاملة  المرأة  اتجاهات  عبدالغفار،  زكى  إحسان    1

ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، 1972م.
2  ريم محمد الشهري، الرضاء الوظيفي لدى العامالت في المجال الطبي، جامعة الملك سعود، الرياض رسالة 
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وكان من أهم نتائج هذه الدراسة، أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين 
الزواجية على  والحالة  العلمي  والمؤهل  العمر  وكّل من  الوظيفي  الرضا 
األبناء، وأن هناك عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي 
وبين مدى تقدير الرئيس المباشر لألعمال الجيدة التي تقوم بها العامالت 
السعوديات في المجال الطبي، وأن هناك عالقة طردية ذات عالقة طردية 
الصحية  الرعاية  وبين مستوى  الوظيفي  الرضا  بين  إحصائية  داللة  ذات 

التي يوفرها العمل للعامالت السعوديات في المجال الطبي.
ممارسة  بعنوان  دراسة   1 عوض  الناصر  عبد  أجراها  الثالثة:  الدراسة 
األسرة  أداء  وبين  الزوجية  النزاعات  األسري مع حاالت  العالج  أسلوب 
لوظائفها )1975( وأوضحت نتائج هذه الدراسة أن هناك عوامل وأسباب 
أدت إلى ظهور مشكالت توظيف المرأة وبالتالي تغيبها عن العمل وكانت 

أهم هذه العوامل هي:
أن رعاية األبناء كانت سببًا في غياب المرأة عن العمل واتضح أن عمل 

المرأة يسبب مشكالت متعددة سواء مع زوجها أو أبنائها. 
 ويتضح مما سبق عرضه من كتابات نظرية ونتائج الدراسات السابقة أن 
خروج المرأة العاملة للعمل  قد يؤثر على تحقيق توافقها األسري مما يعطي 
حتمية أو ضرورة الستخدام أسلوب التخطيط أو المدخل التخطيطي لمساعدة 
المرأة العاملة على تحقيق توافقها األسري، فالتخطيط يعني عمليات منظمة 
تهدف  اجتماعية  تغيرات  إلحداث  والشعبية  المهنية  القيادات  فيها  تشارك 
فترة  خالل  منه  أفضل  وضع  إلى  اجتماعي  وضع  من  المجتمع  نقل  إلى 
زمنية محددة عن طريق اتخاذ مجموعة من القرارات الستخدام الموارد 

ماجستير غير منشورة، قسم الراسات االجتماعية، 1418ه 1419-ه.
1  عبدالناصر عوض،1975م،العالقة بين ممارسة أسلوب العالج األسرى مع حاالت النزاعات الزوجية وبين 

أداء األسرة لوظائفها، القاهرة،رسالة ماجستير غير منشورة كلية الخدمة االجتماعية،جامعة حلوان.
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المتاحة حاليًا ومستقباًل إلشباع االحتياجات ومواجهة المشكالت في ضوء 
أيديولوجية المجتمع )2(.

وهناك أدوار تخطيطية يمكن أن يقوم بها األخصائي االجتماعي المخطط 
وهذه األدوار هي المسئوليات واألعمال التي يؤديها من خالل الجهاز الذي 
يعمل به على أي مستوى مستخدمًا األساليب العلمية تنطوي عليها عمليات 
التخطيط االجتماعي وملتزمًا بمبادئه العلمية لمواجهة المشكالت االجتماعية 
وإشباع الحاجات المجتمعية بما يحقق األهداف العامة للمجتمع.أما بالنسبة 
لألدوار التخطيطية التي يقوم بها األخصائي االجتماعي المخطط فتتضمن: 
ويشمل  االجتماعية  الرعاية  وبرامج  للسياسات  االجتماعي  األثر  دراسة 
األجهزة  في  يساعد  أن  يمكن  المخطط  االجتماعي  األخصائي  اآلتي:أن 
لمساعدة  السياسات االجتماعية وذلك  تعديل بعض  للمساعدة في  المختلفة 
المرأة العاملة على توافقها األسري عن طريق حل المشكالت االجتماعية 
التي تواجهها تلك المرأة حتى يقلل من أثر عمل المرأة على توافقها األسري 

ويمكن للتخطيط االجتماعي االستعانة بالبحوث االجتماعية في ذلك.
 تاريخ وتطور عمل المرأة في السودان:

إن المرأة في السودان مارست كل أشكال العمل وقد كانت من أهم ممارساتها 
التي بدأت بها العمل الزراعة وألن الزراعة هي الحرفة الرئيسة لسكان 
السودان ألن السودان بلد زراعي وتغلب عليه الصفة الزراعية والرعوية 
السودان  العاملة في  القوى  %85 من  تمثل  العاملة والتي  القوى  أكثر  فإن 
تعمل في هذا المجال. وقد مارست المرأة في السودان العمل في الزراعة 
منذ فجر التاريخ واشتركت في العمليات الزراعية المختلفة بنفسها أو تحت 
إشراف غيرها وكمشرفة ومديرة لألعمال الزراعية من حفر وسعي ونظافة 
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وحرث وزراعة وحصاد وحفظ وتسويق وعملت كمالكة وكشريكة وعاملة.
ومن مشاركة المرأة في النشاط الزراعي والرعوي ومجال األعمال اليدوية 
الريفية   المجتمعات  في  والرجل  المرأة  أن  وهي  مهمة  حقيقة  لنا  تأكدت 
مكمالن بعضهما وأنهما من حركتهما يعتمدان على بعضهما البعض كما 
أن في بعض المجتمعات الريفية في السودان خاصة في واليات دارفور 

وكردفان يكون االعتماد الكلي على المرأة في تأدية كل األعمال.
ويتبع ذلك ضرورة االهتمام بتطور المقدرة اإلنتاجية للرجل والمرأة معًا 
وأي إهمال للمرأة يعتبر إهمااًل لنصف القوى العاملة في هذا المجال وهو أمر 
معطل للتنمية والتقدم. هذه المجهودات الواسعة للمرأة والدافعة للنشاطات 
االقتصادية في الريف والمرتبطة بالعمل وإنتاج السلع أكثر من ارتباطها 
مجتمعها  في  مميزًا  وضعًا  للمرأة  جعلت  التي  هي  االستهالكي،  باإلنتاج 
التجارة  في  السودانية  المرأة  عملت  وقد  الحضر  في  المرأة  وضع  يفوق 
تنفصل عن عملية زراعته  لم  المحصول  تسويق  وذلك ألن عملية  أيضًا 
أناس  مع  واتصاالت  واسعة  يتطلب حركة  التجاري  والعمل  به.  والعناية 
كثيرين ولذلك فهو يتيح حرية واسعة للمرأة وخروجها من التعامل الضيق 
في المجتمع الزراعي أو الرعوي إلى تعامل أوسع ال ينبني على الصالت 
األسرية كما ينبني العمل الزراعي والرعوي بل يقوم على صالت تجارية 
بحتة. والتجارة بصفة عامة قطاع اقتصادي أكثر تقدمًا من القطاع الزراعي 
والرعوى ولقد عملت المرأة السودانية في تجارة التجزئة في المدن والقرى 
)القطاعي( وعملت في  التجزئة  بتجارة  يتعلق  فيما  المجالين  ونجحت في 
دكاكين منفصلة تملكها وتؤجرها وتديرها بنفسها وقد كانت فكرة البائعات 
المتجوالت ظاهرة ترجع إلى الحكم التركي في السودان منذ أواخر القرن 
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التاسع عشر عندما فرض على المرأة في المدن  ستار كثيف وأصبحت 
الذي ساد تركيا والشرق األوسط في  الحريم  بنظام  أشبه  تعيش في نظام 
القرن الثامن عشر حيث كانت المرأة فيه قليلة الحركة خارج المنزل وبدأت 
تعتمد اعتمادا كليًا على اإلماء والرقيق ليضمن لها جميع خدماتها العامة 
والخاصة ومن هنا اعتمدت المرأة على نساء وسيطات لشراء لوازمها من 
السوق حيث ال تستطيع الوصول إليه والنساء الوسيطات يقمن بهذا العمل 
دون مقابل بل تخرج منه بربح وفير وقد سميت التاجرة الوسيطة المتجولة 
واستمرت ظاهرة  التجميل  أدوات  تبيع  بدأت  )الداللية( ألنها  المنازل  في 
الضالليات أيام المهدية وساعد عليها إصرار المهدي على حجاب المرأة 
1.ونشطت حركة الضالليات في الخمسينات والستينات وأصبحت ظاهرة 
واضحة وهن يتعاملن بمقدرة فائقة وبحرية مع تجار الجملة والتجزئة لجلب 
ما تحتاجه زبائنها من النساء وهن يتعاملن مع الرجال لكن في حدود أضيق 
من عملهن وسط النساء.واكتسبت الدالليات وضعًا مميزًا في المجتمع فهن 
كما  كبير  بقدر  والتعاوني  الخيرى  والعمل  االجتماعي  العمل  في  ساهمن 
األحزاب  منهن  واستفادت  النسائية  التنظيمات  في  مهمة  قوة  يمثلن  أنهن 
حقوقها  السودانية  المرأة  نالت  عندما  1964م  أكتوبر  ثورة  بعد  السودانية 
السياسية كاملة في استقطاب جماهير النساء وجلبهن للعمل السياسي وقد 
شاركت المرأة في الصناعة في الصناعات البدائية أو الشعبية القديمة وقد 
اشتركت فيها المرأة كعنصر أساسي وكانت تمتد إلى حد حاجات المجتمع 
المهمة وكانت تقوم على أسس بدائية وفى نطاق ضيق ال يتعدى القبيلة أو 
مجموعة القبائل التي تسكن في مكان واحد، كما عملت المرأة في الصناعة 
الحديثة وكان أول مصنع أقيم في 1946م في الجنوب مصنع نسيج ألحق 

1  مجلة صوت المرأة،فبراير1965م،العدد200،الخرطوم،ص11.
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بمشروع الزاندي لزراعة القطن وقام إلى جانبه مصنع لعصر الزيت من 
بذرة القطن ومصنع آخر للصابون وعملت المرأة في هذا المصنع في مجال 
التنظيف والفرز وغيرها من العمليات التي ال تحتاج إلى خبرة فنية كما 
عملت في مصانع تعليب الفواكه والخضر بمدينة كريمة وواو التي أقيمت 
في أوائل الستينات في مجال التنظيف والفرز والتحضير والتجهيز ويرجع 
ذلك الى أمية المرأة وعدم تدريبها على األعمال الفنية والى حداثة قطاع 

الصناعة في االقتصاد السوداني 1. 
أما في مجال التدريب والمهن الطبية والعمل الديواني فقد تأخر دور المرأة 
فيه بسبب ارتباطه بالتعليم والذي بدأ مع بداية القرن العشرين وسار بطيئًا 

وضعيفًا وال يزال ينقصه الكثير من الكم والكيف في مجتمع المدن.
وقد ارتبط تحسين وضع المرأة ومكانتها في المدن بالتعليم حيث مضى تعليم 
المرأة في السودان بطيئًا وحتى عام 1970م لم تكن الزيادة في عدد المدارس 
المتخصصة للبنات تناسب االهتمام المطلوب ولذلك ظل وضع المرأة متخلفًا 
نتيجة تخلفها عن المشاركة الكاملة في الحياة العامة ويرجع ذلك إلى أسباب 
فالتعليم  السودانية  للمرأة  المتاح  التعليم  نوع  ومنها  واجتماعية  اقتصادية 
األكاديمي وحده ال يحقق للمرأة وضعًا مريحًا في مجاالت العمل المختلفة 
التعليم  بشئون  المهتمين  كل  واتفق  المجتمع  في  على وضعها  يؤثر  وهذا 
على أنه ناقص من حيث الكم والنوع ولعل اإلدارة البريطانية مسئولة إلى 
حٍد كبير عن هذا القصور والتعليم األكاديمي الذي بدأته المرأة عام 1911م 
أخذ يزحف كالسلحفاة في طريق التقدم والتطور وانحصر التنوع في تعليم 
التوليد والتمريض وفتحت أول مدرسة للتمريض في السودان  المرأة في 

1  حاجة كاشف بدرى،2002،الحركة اإلسالمية النسائية،ص20.          
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عام 1920م بثالث طالبات وكن يتعلمن فن التمريض 1.
مدرسة  وأنشئت  1921م  درمان  بأم  القابالت  مدرسة  أنشئت  ذلك  بعد  ثم 
أخرى في 1948م وتحت ظل الحكم الوطني أصبحت ثالث عشرة مدرسة 
الصحيات  للزائرات  مدرسة  1947أنشئت  عام  وفى  السودان  مديريات  في 
وبعد عام 1956م. انتشرت مدارس تدريب المعلمات ودخلت الفتاه السودانية 
العمل  بمجاالت  تكتف  ولم  ومهندسات  طبيبات  منها  وتخرجت  الجامعة 
والتحصيل داخل وطنها بل هاجرت إلى الدول األخرى طلبًا للعلم وجريًا 
وراء مستقبل مشرق لها ولمجتمعها2. وقد عملت المرأة السودانية في كل 

الوظائف الحكومية في المستشفيات وفى دواوين الحكومة المختلفة.
والتي  المشكالت  بعض  العمل  إلى  السودانية  المرأة  خروج  وقد صاحب 
واجهت  التي  المشاكل  هذه  تمثلت  وقد  األسري  التوافق  عدم  في  تسببت 
المختلفة  األماكن  في  المرأة  عمل  في  خاصة  السودان  في  العاملة  المرأة 
فهي مشكالت الغيرة من جانب األزواج على زوجاتهم أو حدوث مشكالت 
عدم  مشكالت  وكذلك  للعمل،  المرأة  خروج  بسبب  الزوجين  بين  أسرية 
رعايتها  في  والطبيعي  المعتاد  بدورها  القيام  في  العاملة  المرأة  استطاعة 

ألوالدها والقيام بدور التنشئة االجتماعية السليمة تجاه أبنائها.
ذاتها  إثبات  دائمًا  تحاول  العاملة  الزوجة  أن  أيضًا  المشكالت  من  وهناك 
داخل العمل مما يضطرها أحيانًا التعرض لمواقف غير مالئمة مع العاملين 
معها داخل العمل أو مشكالت متعلقة بعالقتها مع زمالئها أحيانًا أو التعرض 

لمواقف مختلفة داخل أماكن العمل نفسها.

1  د. مختار ابراهيم عجوبة،2002م،المرأة السودانية إشراقات الماضي وظلماته،ص5.
2  محمد عمر بشير،1898م1956-م،تطور تعليم المرأة في السودان،ص45.

 د. إبتسام محمد أحمد محمد خير أحمد
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وهناك بصفة عامة مشكالت تواجه األسرة حاليًا وهي:
٭ المشكالت  الخاصة بالعالقات االجتماعية.

٭ المشكالت االنحرافية )انحراف األبناء(.
٭ المشكالت النفسية.

٭ المشكالت الصحية.
٭ المشكالت االقتصادية.

مشكالت سلطات الضبط االجتماعية.
٭ مشكالت ميوعة توزيع األدوار والواجبات.

أما مشكالت التفكك األسري التي عانت منها المرأة السودانية فهي مشكالت 
الطالق والنزاعات الدائمة والكراهية والهجر، ومشكالت األسرة الناقصة.

الدراسة الميدانية:
إجراءات الدراسة الميدانية:

هذا البحث يعتبر من الدراسات الوصفية والتي استخدمت فيها الباحثة منهج 
المسح االجتماعي بطريقة معينة.

وقد أجرت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة إلجراء 
من  والطالب  الطالبات  أمهات  من  عينة  على  البحث  أجيز  وقد  بحثها 
الدارسات  في دبلومات الخدمة االجتماعية ورياض األطفال بمعهد تنمية 
األسرة والمجتمع  بجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا حيث تعمل الباحثة 

وقد تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع البحث.
وقد حاولت الدارسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

السؤال الرئيس:
٭ هل توجد ضرورة للتخطيط لعمل المرأة لتحقيق توافقها األسري؟

فعالية التخطيط  في تنمية عمل  المرأة لتحقيق التوافق األسري
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األسئلة الفرعية:
٭ ما أثر عمل المرأة على توافقها األسري؟
٭ ما أثر عمل المرأة على عالقتها بزوجها؟

٭ ما أثر عمل المرأة على صحتها؟
٭ ما أثر عمل المرأة على إنجازها للمهام بالمنزل؟

٭ ما أثر عمل المرأة على رعايتها لألبناء وتنشئتهم االجتماعية؟
أدوات البحث:

قامت الباحثة باستخدام مقياس التوافق األسري وهو من إعدادها واعتمدت 
الباحثة على الخطوات التالية في إعداد هذا المقياس:

قامت الباحثة باالطالع على ما سبق من دراسات وكتابات نظرية ذات صلة 
بموضوع البحث وكذلك قامت بالرجوع إلى بعض المقاييس ذات الصلة 
الخاص  الحالي  المقياس  تصمم  أن  استطاعت  ثم  ومن  البحث  بموضوع 

بالدراسة.
قامت الباحثة بتحديد أقسام المقياس في أربعة أقسام رئيسة وهي:-

العالقات مع الزوج وتشمل 20 عبارة.
العمل وتأثيره على الصحة وتشمل 20عبارة.

العمل وإنجاز المهام بالمنزل وتشمل 20عبارة.
العمل وتأثيره على رعاية األبناء والتنشئة االجتماعية وتشمل 20 عبارة.
التأكد من صدق المقياس حيث تمت إجراءات صدق المقياس كاآلتي:   

عرضت الباحثة المقياس على عدد من أعضاء هيئة التدريس في الخدمة 
االجتماعية وعلم االجتماع وعلم النفس حيث بلغ عددهم 10 محكمين  وذلك 
التي  العبارات  المقياس  من  استبعدت  وقد  المقياس  في  رأيهم  الستطالع 

 د. إبتسام محمد أحمد محمد خير أحمد
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حصلت على أقل من%80 من موافقة المحكمين على صالحيتهما.
وكذلك للتحقق  من صدق المقياس  فقد تم التحقق من  الصدق  العاملي 
ثم  المقياس  ألبعاد  االرتباطية  المصفوفة   حساب  طريقة  على  للمقياس  

حساب معامالت االرتباط ألبعاد المقياس وهي:-
المهام  وإنجاز  الصحة،العمل  على  وتأثيره  العمل  الزوج،  مع  العالقات   
بالمنزل، العمل وتأثيره على رعاية األبناء والتنشئة االجتماعية  وذلك على 

عينة قوامها 30 مفردة من األمهات العامالت.
4. التأكيد من ثبات المقياس  فقد قامت الباحثة باستخدام اآلتي: 

    أ. طريقة التجزئة النصفية: حيث قامت الباحثة بتطبيق المقياس  على 
عينة قوامها 30 مفردة من األمهات العامالت  وتم ثبات حساب المقياس  

وكان معامل الثبات 0،9.
تطبيق  تم  حيث   Test-Re.test االختبار  إعادة  بطريقة  الباحثة  قامت  ب. 
المقياس  على نفس العينة السابقة وذلك بعد مرور خمسة عشر يومًا من 
التطبيق األول وتم حساب معامل ثبات المقياس باستخدام معامل االرتباط  

بيرسون وكانت النتائج كاآلتي:
العالقات مع الزوج 93.

العمل وتأثيره على الصحة 92.
العمل وإنجاز المهام بالمنزل  0،91.  

العمل وتأثيره على رعاية األبناء والتنشئة االجتماعية 0،89.
النهائية  التوافق األسري  في صورته  مقياس  ان  إلى  الباحثة  هذا وتشير 
يتكون من 80 عبارة  وهو يشتمل على أربعة  أقسام  رئيسة  كما سبق 

اإلشارة إليهم وهى كاالتي:

فعالية التخطيط  في تنمية عمل  المرأة لتحقيق التوافق األسري
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1. العالقات مع الزوج وتشمل العبارات االتية: 
يتضايق زوجي من العمل في مكان مختلط 

زوجي دائم الشجار معي بسبب عملي في مكان مختلط.
زوجي يفضل عملي في مكان غير مختلط.

بقائي في العمل لفترة طويلة يؤثر على رعايتي لزوجي.
أتضايق من  العمل في مكان مختلط.

أحث بالتقصير تجاه زوجي. 
ال يأخذ زوجي حقوقه كاملة بسبب عملي.

أرغب في عدم العمل إلرضاء زوجي.
يطلب منى زوجي البقاء في المنزل ألنه أفضل من العمل. 

عملي يسبب الغيرة من زوجي علّي.
 أشارك في مصروفات المنزل. 

أشتري بعض احتياجات أوالدي من أموالي.
زوجي يطلب مني المساهمة  في مصروفات المنزل من راتبي.

عمل المرأة أصبح ضرورة في المجتمع. 
عمل المرأة واجهة اجتماعية. 

عمل المرأة يساعدها على استقاللها اقتصاديًا.
عمل المرأة يجعلها ليست بحاجة إلى راتب زوجها.

عملي يسبب لي أضرارًا كثيرة.
عملي يسبب لي مشكالت مع زوجي.

ال توجد مشكالت من عمل في مكان مختلط.
2. العمل وتأثيره على الصحة ويشمل العبارات اآلتية:-

 د. إبتسام محمد أحمد محمد خير أحمد
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أداوم في العمل فترة كبيرة.
أحس باإلرهاق في العمل. 
أحس باألمراض في العمل.

أذهب في عملي إلى أماكن بعيدة كمأموريات.
أذهب إلى مأموريات في العمل بمفردي. 

عملي يكون سببًا في اكتسابي للصحة النفسية.
ال أستطيع أن أستغنى عن عملي.
العمل أصبح عندي عادة مستحبة.

أعالج على حساب العمل.
أتكلف كثيرًا في العالج.

هناك مستشفيات تابعة للعمل أعالج فيها.  
أحصل على أحسن خدمة للعالج في العيادات التابعة  للعمل.

أعالج بنظام التأمين الصحي.
 يوحد اخصائيون في العيادات التابعة للعمل.

أفضل عالجي على حساب العمل. 
3. العمل وإنجاز المهام  بالمنزل ويتضمن العبارات التالية:-

عملي يؤثر سلبًا على قيامي  بالواجبات  المنزلية.
أستعين بخادمة في المنزل نظرًا لظروف عملي.

أنا لست بحاجة الستعانة بالخادمة.
الخادمة تكلفني كثيرًا.

هناك مساوئ لالستعانة بالخادمات.
االستعانة بالخادمات مشكلة كبيرة.

فعالية التخطيط  في تنمية عمل  المرأة لتحقيق التوافق األسري
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أعاني من االستعانة بالخادمات.
ال توجد خادمة أمينة.

من الصعب الحصول على خادمات.
ليس لدي حاجة لالستعانة بالخادمات.

يوجد لدى كل األجهزة المنزلية.
الخادمة تطلب مبالغ كتيرة.

ال أرى حاجة لالستعانة بالخادمة.
الخادمة ليست أمينة.

أرغب في الحصول على إجازة بنصف المرتب.
ال أستطيع القيام بكل الواجبات المنزلية  بسبب العمل.

أحس بالتقصير في أداء الواجبات  المنزلية بسبب العمل.
أرى أن تقوم األسرة بمساعدتي في القيام باألعمال المنزلية.

أقوم بعمل الواجبات  المنزلية في الفترة المسائية.
أخاف على األسرة من الخادمات.

4. العمل وتأثيره على رعاية األبناء والتنشئة االجتماعية وتتضمن العبارات 
اآلتية:

عملي بسيط ال يحتاج مني الوقت الكثير.
 آخذ  أوالدي معي إلى مكان العمل.

عملي يؤثر على رعايتي لألبناء.
عملي يجعلني أضع أبنائي في دار الحضانة.

ال يوجد لدي أبناء صغار أخاف عليهم.
عملي يجعلني أستعين بخادمة في المنزل.

 د. إبتسام محمد أحمد محمد خير أحمد
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تربية األبناء من مسؤولية الوالدين.
عملي يجعلني أضع أبنائي عند إحدى القريبات.

هناك مساوئ كبيرة من دور الحضانة.
أصيب أوالدي ببعض األمراض من دور الحضانة.

بعض األمراض توجد عند أقاربي  الذين يرعون أوالدي.
أستطيع القيام بدور التنشئة االجتماعية.

العمل ال يسبب مشكلة في رعايتي ألبنائي.
 أحس بالتقصير  في رعايتي  ألبنائي  بسبب العمل.

أستطيع متابعة األبناء في االستذكار.أرغب في أخذ إجازة بنصف الراتب 
لرعاية األبناء.

أحس باإلهمال في رعايتي لألبناء.
أواجه مشكالت كبيرة بسبب العمل.

عملي يفتح المجال للمعيشة في مستوى مرتفع.
تربية األبناء مشكلة في الوقت الحاضر.

مجاالت البحث: 
المجال البشري:

 قامت الباحثة بتطبيق مقياس الدراسة بعد إعداده على عينة قوامها 100 
مفردة من الزوجات العامالت بالشروط التالية:-

  أن  تكون عاملة في إحدى الوظائف.
  أن  يكون مضى على تعيينها أكثر من 10 سنوات.

  أن  تكون متزوجة وتعول األبناء والبنات.
  أن  يكون زوجها مقيمًا حاليًا وقت الدراسة. 

فعالية التخطيط  في تنمية عمل  المرأة لتحقيق التوافق األسري
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  اال تكون مطلقة أو أرملة.
وقد قامت الباحثة  بتطبيق هذه الشروط على مجتمع الدراسة وتم اختيار 

العينة المطلوبة من ضمن الالتي  تنطيق عليهن هذه الشروط:-
 المجال المكاني للدراسة:

 أوضح أن الباحثة قامت باختيار الزوجات العامالت من أمهات الطالب 
والطالبات من معهد تنمية األسرة والمجتمع طالبات وطالب دبلومي الخدمة 
االجتماعية ورياض األطفال في جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا حيث 
مكان عمل الباحثة كأستاذ مشارك في معهد تنمية األسرة والمجتمع  غير 

أن أفراد العينة يعملون في أماكن عمل متفرقة.
  ج. المجال الزمنى للدراسة:

تم تطبيق استمارات الدراسة الميدانية على مفردات العينة  خالل شهري 
سبتمبر وأكتوبر 2014م.

لقد توصلت الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت التي تم وضعها ولقد كانت 
نتائج الدراسة كاآلتي:

  نتائج البحث:
لقد توصلت نتائج الدراسة في اإلجابة عن تساؤالت الدراسة، حيث جاءت 

الدراسة كاآلتي:
بالنسبة للسؤال األول والذي جاء كاآلتي:

»هل توجد ضرورة للتخطيط لعمل المرأة لتحقيق توافقها األسري؟«

 د. إبتسام محمد أحمد محمد خير أحمد
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حيث جاءت نتائج البحث كاآلتي: 
جدول رقم )1(

يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لدرجات 
عينة الدراسة على مقياس التوافق األسري للمرأة العاملة:

مالحظاتع%س
ن=41،569%3100

يتضح من الجدول السابق أن متوسط درجات عينة الدراسة على مقياس 
التوافق األسري للمرأة العاملة 41،5 درجة بانحراف معياري )3( درجة، 
هامة وضرورة  هناك حاجة  أن  النتائج  هذه  وتعني   ،69% مئوية  وبنسبة 
الستخدام التخطيط كأسلوب علمي في التخطيط لعمل المرأة حتى يمكن أن 
تحقق توافقها األسري على الوجه المطلوب وحتى ال يتعارض عملها مع 
تحقيق التوافق داخل األسرة  سواء أكان ذلك من عالقتها بزوجها أو تأثير 
العمل على صحتها، وعلى قدرتها على إنجاز مهام المنزل وعلى تربيتها 

ألبنائها والتنشئة السليمة لهم.
التي  العاملة  للمرأة  األسري  التوافق  أبعاد  أن  الدراسة  نتائج  من  ويتضح 
هذه  وتتداخل  معًا،  مرتبطة  أبعاد  أنها  النتائج  من  اتضح  الباحثة  حددتها 
األبعاد ويؤثر كل منها في اآلخر مما يجعل التوافق األسري للمرأة العاملة 

يتأثر بكل هذه األبعاد.
ويتضح ذلك من الجدول اآلتي:

جدول رقم )2(:
للمرأة  األسري  التوافق  مقياس  ألبعاد  االرتباطية  العالقة  داللة  يوضح 

العاملة:

فعالية التخطيط  في تنمية عمل  المرأة لتحقيق التوافق األسري
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إنجاز المهام الصحةالعالقات مع الزوجالبعد
بالمنزل

رعاية 
األبناء 

والتنشئة 
االجتماعية

الدرجة 
الكلية

العالقات مع 
-الزوج

--1،84الصحة
إنجاز المهام 

-3،0751،3بالمنزل

رعاية األبناء 
والتنشئة 

االجتماعية
0،340،360،56-

-393،25491،39277،96397،63الدرجة الكلية

يتضح من الجدول السابق أن »ت« المحسوبة أكبر من »ت« الجدولية 
توجد  أنه  يعنى  1،99=3،63، وهذا  الجدولية عند »ن«  قيمة  بلغت  حيث 
عالقة ارتباطية ذات داللة معنوية عند مستوى معنوي 0،01 ومستوى ثقة 
0،99 بين أبعاد المقياس معًا وكذلك بين أبعاد المقياس وهذا يعنى أن عمل المرأة له تأثيره 

السلبى على عالقتها مع الزوج وعلى صحتها وعلى إنجاز المهام بالمنزل 
وعلى رعاية أبنائها والتنشئة السليمة لهم.  

أما بالنسبة للسؤال الثاني والذي جاء كاآلتي:
»ما أثر عمل المرأة مع الزوج؟« فقد جاءت نتائج البحث كالتالي:

جدول رقم )3(:
يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لدرجات 

عينة الدراسة على مقياس العالقات مع الزوج
مالحظاتع%س

ن=42،270،5%3،3100

يتضح من الجدول السابق أن متوسط درجات عينة الدراسة على مقياس 

 د. إبتسام محمد أحمد محمد خير أحمد



 )3،3( معياري  بانحراف  العاملة 43،3 درجة  للمرأة  الزوج  مع  العالقات 
درجات أو بنسبة مئوية %70،5 وتعنى هذه النسبة ارتفاع متوسط درجات 
عينة الدراسة على مقياس العالقات مع الزوج للمرأة العاملة وهو أحد أبعاد 
تأثيرًا  العمل يؤثر  النتائج أن  العاملة، وتعنى هذه  للمرأة  التوافق األسري 
سلبيًا على عالقة المرأة العاملة بزوجها، حيث ال يعطيها الفرصة لالهتمام  
يؤثر على وجود  أوقات عمل كل منهما مما  به وتدبير شئونه وتعارض 
تتأثر  النهاية  وفى  بينهما  المستمرة  واالختالفات  والمنازعات  المشاحنات 
استخدام  الى  في حاجة  يجعلها  مما  بالعمل  المرأة  سلبًا الرتباط  عالقتهما 
األسري  التوافق  تحقيق  في  المرأة  لمساعدة  علمي  كأسلوب  التخطيط. 

وخاصة في عالقتها مع زوجها.
بالنسبة للسؤال الثالث والذي جاء كاآلتي:

»ما أثر عمل المرأة على صحتها؟«.
جدول رقم )4(:

يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لدرجات 
عينة الدراسة على مقياس صحة المرأة العاملة.

مالحظاتع%س
ن=41،769،54،4100

يتضح من الجدول السابق أن متوسط درجات عينة الدراسة على مقياس 
صحة المرأة العاملة 41،7 درجة بانحراف معياري )4،4( درجة، وبنسبة 
69،5، وتعني هذه النسبة ارتفاع متوسط درجات عينة الدراسة على مقياس 

صحة المرأة العاملة وهو أحد أبعاد مقاييس التوافق األسري للمرأة العاملة، 
وتعني هذه النتائج أن العمل يؤثر سلبيًا على صحة المرأة العاملة،مما يجعلها 
تشعر دائمًا أن صحتها ضعيفة، وأنها تتعرض كثيرًا لإلرهاق ولألمراض 

فعالية التخطيط  في تنمية عمل  المرأة لتحقيق التوافق األسري
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التخطيط  إلى استخدام  العاملة في حاجة  المرأة  بصفة مستمرة مما يجعل 
كأسلوب علمي لمساعدتها في تحقيق التوافق األسري وخاصة في مجال 
االهتمام والعناية بصحتها حتى تقوى على العمل داخل المنزل وفي مجال 

عملها.
بالنسبة للسؤال الرابع والذي جاء كاآلتي:

»ما أثر عمل المرأة على انجازها للمهام بالمنزل؟«
جدول رقم )5(:

يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لدرجات 
عينة الدراسة على مقياس إنجاز المهام بالمنزل.

مالحظاتع%س
ن=693100 41،4%

يتضح من الجدول السابق أن متوسط درجات عينة الدراسة على مقياس 
ونسبة  درجة،   )3( معياري  بانحراف  درجة   41،4 بالمنزل  المهام  إنجاز 
مئوية %69 وتعنى هذه النسبة ارتفاع متوسط درجات عينة الدراسة على 
مقياس إنجاز المهام بالمنزل وهو أحد أبعاد مقياس التوافق األسري للمرأة 
العاملة، وتعني هذه النتائج أن العمل يؤثر تأثيرًا سلبيًا على مقدرة المرأة 
وأوالدها  برعاية شئون زوجها  المرتبطة  المنزل  مهام  إنجاز  في  العاملة 
يدور  المسكن وكل ما  الملبس ونظافة  المأكل والمشرب ونظافة  وخاصة 
باألمور ال يعطيها الوقت الكافي لتدبير هذه الشئون المنزلية،مما يجعلها  في 
حاجة إلى استخدام التخطيط كأسلوب علمي لمساعدتها في تحقيق التوافق 

األسري، وخاصة فيما يرتبط بقدرتها على إنجاز المهام بالمنزل.
بالنسبة للسؤال الخامس والذي جاء كاآلتي:

»ما أثر عمل المرأة على رعاية األبناء والتنشئة االجتماعية لهم؟«.

 د. إبتسام محمد أحمد محمد خير أحمد
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جدول رقم )6(:
يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لدرجات 

عينة الدراسة على مقياس العالقات مع الزوج
مالحظاتع%س

ن=3100 40،166،8

يتضح من الجدول السابق أن متوسط درجات عينة الدراسة على مقياس 
 3 معياري  بانحراف  لهم 40،1 درجة  االجتماعية  والتنشئة  األبناء  رعاية 
ارتفاع متوسط درجات  النسبة  درجة، وبنسبة مئوية %66،8 وتعني هذه 
عينة الدراسة على مقياس رعاية األبناء والتنشئة االجتماعية لهم كأحد أبعاد 
مقياس التوافق األسري للمرأة العاملة، وتعني هذه النتائج أن العمل يؤثر 
والنفسية  االجتماعية  أبنائها  لرعاية  العاملة  المرأة  قدرة  سلبيًا على  تأثيرًا 
والصحية الصحيحة لهم،وكذلك يؤثر تأثيرًا سلبيًا عليها في عدم مقدرتها 
سلوكيات  تتبع  عدم  خالل  من  ألبنائها  االجتماعية  التنشئة  متابعة  على 
وتصرفات األبناء وتصحيح مسار تفكيرهم من خالل تأثير األبناء  بأفكار 
اآلخرين والتأثير بما تبثه أجهزة اإلعالم من أفالم ومسلسالت للعنف، وهذا 
يتطلب من المرأة العاملة السعي نحو تدعيم القيم اإليجابية في نفوس أبنائها 
وتصحيح مسار التنشئة االجتماعية لهم ولكن ظروف  العمل ال تسمح لها 

بذلك.
أهم نتائج البحث:

أن عمل المرأة يؤثر تأثيرًا سلبيًا على توافقها األسري.
أن عمل المرأة يؤثر تأثيرًا سلبيًا على عالقتها بزوجها.

أن عمل المرأة يؤثر تأثيرًا سلبيًا على قدرتها على تربية أبنائها والتنشئة 
االجتماعية لهم. 

فعالية التخطيط  في تنمية عمل  المرأة لتحقيق التوافق األسري
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أن عمل المرأة يؤثر تأثيرًا سلبيًا على صحتها نظرًا للمجهود الذي يبذل في 
أداء عملها.

الزوج  بين  المستمرة  المشاحنات  وجود  في  سببًا  يكون  المرأة  عمل  أن 
والزوجة.

وقد توصلت الباخسة الى التوصيات والمقترحات التالية:-
وجود الحاجة إلى التخطيط من جانب المسئولين لعمل المرأة حتى ال يؤثر 

ذلك سلبيًا عليها وعلى حياتها مع زوجها وأبنائها.
ضرورة قيام العديد من الجهات بعمل بعض األبحاث التي تتناول موضوع 

عمل المرأة وأثره عليها وعلى المحيطين بها.
أن تعاد القرارات الخاصة بتنظيم عمل المرأة حتى ال يكون له تأثير عليها 

من جراء هذا العمل.
االجتماعيين  األخصائيين  جانب  من  ونشط  إيجابي  دور  هنالك  يكون  أن 

وخاصة العاملين على حل مشكالتها وإعادة توافقها األسري.
واللوائح  التشريعات  وضع  على  العمل  عينها  نصب  الدولة  تضع  أن 
والقوانين لجعل المرأة العاملة تستطيع أن تأخذ اإلجازات بنصف الراتب 
لرعاية األبناء على أن يكون لها حد أقصى في هذه اإلجازات حتى تستطيع 

أن تقوم بتربية أبنائها.
أن تتولى جهات العمل المختلفة رعاية المرأة العاملة في مكان عملها حتى 
ال يكون هناك تأثير من خروجها من العمل للعالج خارج مكان العمل وأن 

يكون هناك االختصاصيون الذين يتمكنون من وصف العالج المناسب.
مساعدة المرأة العاملة على التخطيط للمواءمة والتوفيق من أدائها للعمل 

وقيامها بالواجبات المنزلية لخدمة زوجها وأوالدها المتزوجين. 

 د. إبتسام محمد أحمد محمد خير أحمد
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المراجع والمصادر:
القرآن الكريم.  

السنة النبوية.
المراجع باللغة العربية:-

أثناء  أطفالها  نحو  الصناعة  في  العاملة  المرأة  اتجاهات  عبدالغفار،1972م،  زكى  إحسان 
العمل، القاهرة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان.

ثريا عبد الرؤف جبريل وآخرون،)د.ن(،نحو رعاية اجتماعية متكاملة لألسرة والطفولة، جل 
برنت للطباعة والتصوير، القاهرة.  

حاجة كاشف بدري،2002،الحركة اإلسالمية النسائية، الخرطوم.
ريم محمد الشهري، 1418ه 1419-ه،الرضاء الوظيفي لدى العامالت في المجال الطبي، 

جامعة الملك سعود، الرياض رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الدراسات االجتماعية.
عبد الحق محمد عفيفي،1969،األسرة والطفولة مكتبة عين شمس القاهرة.                                                          

قسم التخطيط االجتماعي،1969م، أسس التخطيط االجتماعي، مطبعة الموسكى، القاهرة.
في  االجتماعية  السياسة  ونموذج  االجتماعي  التخطيط  علي،1999م،  المعاطي  أبو  ماهر 

المجتمع المصري، القاهرة، مكتبة الصفوة بالفيوم.
محمد عبد الحي نوح،1998م الطريقة المهنية لتنظيم المجتمع، دار الفكر العربي، القاهرة.

محمد عمر بشير،2002م، تطور التعليم في السودان، 1898-1956، الخرطوم.
مختار إبراهيم عجوبة،2002م، المرأة السودانية إشراقات الماضي وظلماته الخرطوم.

 هويدا أحمد عبد المنعم، تقويم خدمات الرعاية االجتماعية للمرأة العاملة في صناعة الدواء، 
القاهرة، حلوان،1990م.

فعالية التخطيط  في تنمية عمل  المرأة لتحقيق التوافق األسري



دور األناشيد في تكوين اتجاهات طفل الروضة 
للمحافظة على النبات

)دراسة تطبيقية على نشيد البستاني(

* د. حامد محمد الحاج أحمد ازرق 
رئيس قسم علم النفس وأستاذ رياض األطفال

 - كلية اإلمام الهادي )موسيقي(
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المستخلص:
   هدف البحث إلى معرفة دور األناشيد تجاه تكوين اتجاهات إيجابية لطفل 
وأنماطها،  األناشيد  أنواع  ومعرفة  النباتات  على  المحافظة  نحو  الروضة 
وإثارة اهتمام األطفال عبر نشيد البستاني للمحافظة عليها. ولتحقيق ذلك 
استخدم الباحث المنهج التجريبي الذي طبقه على عينة من أطفال رياض 
األطفال بمحلية كرري كعينة قصدية بلغت 30 طفاًل من المجتمع األصلي 

للبحث العام الدراسي )2017 - 2018م(.
وقد استخدم الباحث نشيد البستاني كأداة تجريبية بجانب اختبار تحصيلي 
لألطفال، حيث توصل البحث الى نتائج أهمها إن للنشيد أهمية كبرى في 
تربية طفل الروضة، تعرف األطفال على عمل البستاني وأهمية المحافظة 
على النبات، وأن األطفال يتعلمون كثيرا من المفاهيم ويكتسبون االتجاهات 

المرغوبة من خالل األناشيد.

مقدمة: 
لألطفال قدرة عالية لتلقي وحفظ األناشيد، والتي يمكن استغاللها في تهيئة 
األطفال لكل مجاالت حياتهم، ألن الطفل يعجب بمفردات األناشيد وإيقاعاتها 
تثير  التي  اليومية  الطفل  البسيطة والتي ترتبط بخبرات  السهلة  والحانها  
أداء  ذلك  يصحب  واحيانا  الحانها  ويردد  مفرداتها  فيحفظ  الطفل،  اهتمام 

حركي من األطفال )عبد الفتاح:1986م:ص15(.
ونفسيًا  وجدانيًا  الطفل  نمو  في  يسهم  وموسيقية  لغوية  كمنظومة  فالنشيد 

وانفعاليًا وحركيًا.

د. حامد محمد الحاج أحمد ازرق 
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مشكلة البحث:
ال حظ الباحث ومن خالل تخصصه التربوي والموسيقي وزياراته المتعددة 
لرياض األطفال اتجاهات األطفال السالبة تجاه المحافظة على النبات، كما 
ال حظ عدم استفادة معلمات رياض األطفال من األناشيد واستخدامها لتكوين 
اتجاهات األطفال اإليجابية نحو المحافظة على النبات. عليه يصوغ مشكلة 

بحثه عبر التساؤل الرئيس التالي:
بأهمية  ومعرفتهن  المعلمات  وعي  عدم  عن  ناتج  األناشيد  استخدام  عدم   
على  المحافظة  نحو  اإليجابية  األطفال  اتجاهات  تكوين  في  ودوره  النشيد 

النبات؟
أهمية البحث:

 يعتبر البحث من الدراسات السودانية األولى التي تطرقت  لدور األناشيد 
في تكوين اتجاهات األطفال اإليجابية نحو المحافظة على النبات، كما يهم 

البحث قطاعات متعددة:
1 -  معلمات رياض األطفال.

2 -  األطفال.
3 -  الشعراء والموسيقيون.

4 -  المهتمون بالبيئة والنبات.
أهداف البحث:

يهدف البحث في الوصول إلى األبعاد اآلتية:
1 -  دور النشيد تجاه تكوين األطفال لالتجاهات االيجابية نحو المحافظة 

على النبات.
2 - تحديد أنواع األناشيد وأنماطها.

دور األناشيد في تكوين اتجاهات طفل الروضة
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د. حامد محمد الحاج أحمد ازرق 

3 - إثارة اهتمام األطفال عبر نشيد البستاني للمحافظة على النبات.
أسئلة البحث:

1 - هل تعرف األطفال عقب االستماع لنشيد البستاني على مكونات البستان؟
2 - هل تعرف األطفال على عمل البستاني؟
3 - هل تعرف األطفال على طبيعة النبات؟

4 - هل اهتم األطفال بالنبات والمحافظة عليه؟
5 - هل تعرف األطفال على أنواع النباتات؟

منهج البحث: 
استخدم الباحث المنهج التجريبي.

أدوات البحث:
1 -  نشيد البستاني )فيديو كليب(.

2 -  اختبار تحصيلي.
حدود البحث:

1 - المكانية: والية الخرطوم.
2 - الزمانية: العام الدراسي 2017 - 2018م.

3 - الموضوعية: محتوى األناشيد المدرسية لرياض األطفال.
مصطلحات البحث:

1 - النشيد:
أـ لغة: أنشد ألقى الشعر منغمًا) أحمد سعد: د ت:ص23(

ب اصطالحا: هو كلمات ذات قافية موحدة وموزونة، يعبر من خاللها عن 
األفكار والمشاعر إليصال معلومة ما )أحمد عيسى: 1964م:ص 38 (.
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2 -  االتجاه:
أـ لغة: هو المسار ) محسن القاضي: 2008م: ص13(.

ب  اصطالحا: حالة استعداد عقلي أو عصبي نظمت عن طريق الخبرات 
الشخصية، وتعمل على توجيه استجابات الفرد لألشياء والمواقف )محسن 

القاضي: نفس المرجع: ص 14(
االطار النظري للبحث

شعر األطفال:
يمتاز شعر األطفال بالبساطة  حيث يتذوق الطفل مفرداته عندما ينشده أو 
يردده مع المعلمة، فهو يقوم على اختيار دقيق لكل مفردة من حيث معناها 
)أحمد  الروضة  لطفل  اللغوي  القاموس  مع  يتناسب  بما  الداخلي  وايقاعها 

سويلم: 2002م:ص 65(.
الخبرات والتجارب حتى  إلي إعطائهم مزيدًا من   ويهدف شعر األطفال 
يستفيدوا منها، أو ينقل لهم األحداث اليومية بطريقة  محببة، ويمكن الحكم 
على نجاح شعر األطفال أو جودته من خالل ربط الشاعر تجربته وخبرته 
يخاطب  وبما  وخياالتهم،  عواطفهم،  يساير  بما  األطفال  وخبرة  بتجربة 
أفكارهم وقدراتهم العقلية واالنفعالية والنفسية )احمد سويلم: نفس المرجع: 

ص 71(.
وهناك عدة اتجاهات حول مفهوم الشعر المناسب لألطفال )سليمان العيسى: 

1978م: ص 64 (:

أ -  يمكن لكل شاعر أن يكتب لألطفال على نمط كتابة الشعر للكبار مع 
مراعاة سهولة المعنى والجرس الموسيقي للكلمات.

ب -  يرى االتجاه الثاني أن شعر األطفال يجب أن يتخذ صفة التخصصية.

دور األناشيد في تكوين اتجاهات طفل الروضة
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ج  -  ضرورة كتابة شعر األطفال على أساس مدارك األطفال وقدراتهم 
العقلية وما يدخل في نطاق خبراتهم وتجاربهم.

أبوهيف:  للشعر)عبداهلل  األطفال  تذوق  تربية  على  تساعد  التي  العوامل 
1983م:ص18(:

1 -  الكثرة: حتى يتذوق األطفال ألوان الشعر وموسيقاه من خالل االستماع 
ألنماط متعددة.

الذي  الوقت   في  الشعر  ألوان  الفرصة الختيار  الطفل  منح  الحرية:   -  2
يتناسب معه، واختيار ما يحب أن يردده وينشده.

3 -  الصبر واألناة: التذوق للشعر يستغرق وقتًا طويال لذلك يجب أن تتحلى 
بشكل  الشعر  لتذوق  األطفال بطريقة طبيعية  بالصبر حتى يصل  المعلمة 

سليم.
يساعد  مما  والحماس  الفنية  المهارات  لديه  بمن  الطفل  يتأثر  التأثر:   -  4

األطفال على أدائه للنشيد.
5 - اإلخالص: يفترض على المعلمة أن تقدم الموضوعات الخاصة بنشيد 

الطفل بإخالص حقيقي.
يجسد  بشكل  النشيد  تقدم  أن  المعلمة  على  يفترض  بالمعنى:  العناية   -  6
كل معاني عباراته ومفرداته وفقًا لميول األطفال وقدراتهم، حتى يصلوا 

للمعاني بأنفسهم.
7 -  جهود األطفال المبتكرة: تضع المعلمة في اعتبارها أن األطفال ورغمًا 
عن فقر خبراتهم وتجاربهم فكثيرا ما يبتكرون األناشيد ويؤلفون لها الحانا 

بسيطة حسب قدراتهم.
8 -  الكلية والشمول: الطفل يتذوق النشيد ككل متكامل قبل أن يحلله ألجزاء 
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من حيث المفردات واللحن.
أشكال الشعر الموجه لألطفال:

يتخذ الشعر الموجه لألطفال عدة اشكال ) احمد سويلم: مرجع سابق:ص27(:
1 - األغنية.
2 -  النشيد.

3 -  األوبريت االستعراضي الغنائي.
4 -  المسرحية الغنائية.

5 -  القصة الغنائية.
فاألغنية يتغنى بها أما النشيد فدائمًا ما يتخذ طابع اإلنشاد، اما األوبريت فهو 
عرض مسرحي غنائي تصحبه بعض الحركات التي يغلب عليها الجانب 
بشكل  اإللقاء  جانب  عليها  يغلب  الشعرية  والمسرحية  المنظم،  اإليقاعي 
تمثيلي وإن كانت ال تخلو عادة من بعض األغاني أو األناشيد والمقطوعات 

الموسيقية. 
النقاط  في  تتلخص  والمحفوظات  النشيد  بين  فرقًا  هنالك  أن  الباحث  يرى 

التالية:
1 -  من حيث الشكل فالمحفوظات قد تكون نثرًا أو شعرًا، أما النشيد فال 

يكون اال شعرًا.
2 -  من حيث الموضوع معظم األناشيد  تتناول الموضوعات بشكل أضيق 

من المحفوظات من حيث المعاني الفلسفية والقضايا المنطقية.
3 -   غاية النشيد مخاطبة عواطف األطفال أما المحفوظات فتخاطب الفكر.
4 -   النشيد يقدم ملحنًا وقد تصحبه الموسيقى اآللية وغالبًا ما يؤدى بشكل 

جماعي عكس المحفوظات.

دور األناشيد في تكوين اتجاهات طفل الروضة
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كفاح  األناشيد)  موضوعات  اختيار  عند  يلي  ما  مراعاة  من  البد  لذا 
فاخوري:2000: ص11(:

1 -  أن يتناسب مع العمر الزمني والعقلي لطفل الروضة.
2 -  أن يكون مناسبًا ومتصاًل بالمنهج الخاص برياض األطفال.

3 -  أن يصلح بقدر اإلمكان للحركة اإليقاعية.
اللغوي  القاموس  تتناسب مع  التي  الصياغة  4 -  عذوبة األلفاظ  وحسن 

للطفل.
5 - أن يساعد الخبرات والمفاهيم التي  تدرس للطفل.

أنواع النشيد واغراضه )عبد اهلل أبوهيف: مرجع سابق:ص 26(:
1ـ النشيد الديني: هو الذي يركز على تعليم الطفل العقيدة الدينية ويوضح 
قدرة الخالق عز وجل ويعظم النبي B ويحث الطفل على الفضائل واإليمان 

والصدق والعمل به.
أغراضه:

1 - إظهار قضية من قضايا الدين.
2 - التركيز على التوحيد.

3 - بيان عظمة الخالق.
4 - إظهار موقف من مواقف السيرة النبوية الشريفة.

الطفل على  الوطنية، ويحث  الذي يتصف  بصفة  الوطني: هو  النشيد  2ـ 
التعلق بأرضه ووطنه واحترامه واالعتزاز به.

أغراضه:
1 -  إظهار أمجاد الوطن.

2 -  يمجد الوطن.
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3 -  ترسيخ محاسن الوطن.
4 -  دعوة الطفل الحترام الوطن  واالعتزاز به.

3ـ النشيد االجتماعي: هو الذي يركز على  الروح االجتماعية ويسعى الي 
تنظيم الحياة االجتماعية للطفل.

أغراضه:
1 - غرس الصفات االجتماعية اإليجابية لدى الطفل.

2 - تعويد الطفل على العادات االجتماعية الحميدة.
3 - معرفة الطفل أصول التحية والكرم وادب الحديث.

4 -  معرفة الطف ألصول التعامل مع الكبار.
5 -  تنمية حب الجماعة والتعاون واإلخاء.

4ـ النشيد الترفيهي: هو النشيد الذي يسعى إلي إدخال البهجة والسرور إلي 
قلوب األطفال بالترفيه والتسلية واإلمتاع.

أغراضه:
1 - بث البهجة لدى األطفال.

2 - يظهر عالقة الطفل بالحيوان واأللعاب.
3 -  ينمي في الطفل حب الحكايات البسيطة.

4 - التركيز على الجانب المفرح في الحياة اإلنسانية.
وفوائدها  جمالها  و  الطبيعة  يصف  الذي  النشيد  هو  الوصفي:  النشيد  5ـ 

ومحاسنها.
أغراضه:

1 -  يلفت نظر الطفل إلي الظواهر الطبيعية مثل القمر والليل والنهار.
2 -  ينمي لدى الطفل ملكة المشاهدة والتأمل.

دور األناشيد في تكوين اتجاهات طفل الروضة
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3 -  يضيف جوًا من األلقة بين الطفل وما يحيط به من مشاهد الطبيعة.
4 -  بيان جمال الطبيعة.

5 -  يبين منافع وفوائد مشاهد الطبيعة وأثرها على اإلنسان.
6ـ النشيد الحركي: هو الذي يعود الطفل على الحركة المفيدة ويعوده على 

النشاط وحب المرح.
أغراضه:

1 -  يعتمد على التقليد والحركات واألصوات وتقليد الحيوانات.
2 -   يقترن باللحن واإليقاع.

3 -  ينمي الحيوية  والنشاط عند األطفال.
4 -  يعود الطفل المرح والحركة المفيدة.

خطوات تدريس النشيد )محمد سليمان:2001م:ص46(:
1 -  يمهد للنشيد بحديث قصير أو  طرح أسئلة بسيطة لألطفال.

2 -   تقوم المعلمة بتقديم النشيد بطريقة مغناة للمرة األولى.
3 -  تذلل ما به من كلمات وعبارات صعبة.

4 -  يردد األطفال المقاطع الصعبة من النشيد عدة مرات.
5 -  تردد المعلمة النشيد بيتًا بيتًا  ويردد األطفال خلفها.

6 -  تردد المعلمة النشيد كامال ويردد  كل األطفال خلفها.
7 -  يردد األطفال  النشيد في شكل مجموعات.

8 -  يردد األطفال النشيد بشكل فردي.
9 -  يردد األطفال النشيد في شكل جماعي  دون مساعدة المعلم.

لألطفال،   والزمني  العقلي  العمر  اعتباره  في  المعلم  يضع  أن  بد   وال 
والمستوى االجتماعي والوجداني واللغوي، وميول األطفال وحبهم للتقليد 
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والحركة، عدم تكثيف األفكار في النشيد الواحد ومراعاة قابلية تلحين نص 
النشيد.

نماذج مختلفة من اناشيد األطفال ) يحيي حاج: 2004م:ص76(:
1 -  الديني:  

يا ربنا يسر أمرنا    أنت الكريم
يا ربنا اغفر ذنوبنا   أنت الرحيم

2 - الوطني:
أرض بالدي ما أحالها
أنا أخدمها   ال أنساها
أنا جندي أحمي وطني
عشقي  طول   الزمن

3 -  األسرة:
بابا وماما لكما شكري
ملء الدنيا أبد   الدهر
حبي لكما يمأل صدري

وعلى ثغري نغم يجري
لكما أحيا حتى آخر عمر
لكما مني لكما كل الشكر

4 -  الطيور:
أنا عصفور صغير
حيث ما شئت أطير
وعلى الغصن أغني

دور األناشيد في تكوين اتجاهات طفل الروضة
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وعلى األرض أسير
آكل الثمار   وفي  الحقل أدور
إذا ما عطشت ففي قربي غدير

5 -  الفالح:
خذ من الفالح درسًا من دروس االجتهاد
إنه يحرث األرض       بنشاط    وجهاد
وبها يغرس زرعًا      ليرى يوم الحصاد

الجانب الميداني للبحث
بمحلية كرري  الحكومية  الفرقان  التجربة على  أطفال روضة  تم تطبيق 
بوالية الخرطوم والبالغ عددهم 60 طفاًل تم اختيار عينة قصدية منهم بلغت 

30 طفاًل بنسبة %50 من مجتمع البحث.

جدول رقم )1( يوضح المؤشرات الإلحصائية للعينة
األعمارالمستوى الدراسيالعددالجنسالنوع

أطفال 
رياض

ذكور 
5 إلي 6 الثاني30طفاًلوإناث

سنوات

أدوات البحث:
استخدم الباحث:

1 -  نشيد البستاني )فيديو كليب(.
2 -  جهاز فيديو وشاشة عرض.

3 -  اختبار مكون من خمسة محاور.
تطبيق أدوات البحث:

1 -  قام الباحث بتحليل النشيد قبل استخدامه كأداة لبحثه.
2 -  تم تطبيق االختبار قبل تقديم النشيد وشرح معانيه لألطفال.
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3 -  تم عرض النشيد وإسماعه لألطفال  على الشاشة  عدة مرات.
4 -  تم شرح معانى ومفردات عبارات النشيد لألطفال.

5 -  قام الباحث بتطبيق االختبار مرة ثانية على األطفال.
المعالجة اإلحصائية للبيانات:

قام الباحث وعقب رصد درجات االختبار للمرة األولى )القبلي( واالختبار 
للمرة الثانية

 )البعدي( باستخراج النسب المئوية لالختبارين.
تحليل نشيد البستاني

*عنوان النشيد: البستاني.
الكلمات: الشاعر التجاني حاج موسى.
الملحن: دكتور يوسف حسن صديق.

التنفيذ الصوتي ) الغناء(:
أـ صولو )غناء فردي(:
1ـ الفنان  أحمد شاويش.

2 ـ المطربة  إيمان توفيق.
3 ـ المطربة  هنادي سالم.

ب  كورس ) غناء مجموعة (:
1ـ الطفلة  آالء الطيب مدثر.

2 ـ الطفلة  هند هاشم عبد السالم.
3ـ الطفلة  هناء وحيد.

4ـ الطفلة أميمة عبداهلل.
5ـ الطفلة  تغريد محمد عثمان.

دور األناشيد في تكوين اتجاهات طفل الروضة
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التنفيذ الموسيقي  ) اآللي(:
1ـ محمد جبريل موسى  باص جيتار.

2ـ عبدالرحمن بخاري  جيتار.
3ـ عثمان حسن عثمان  كمان.

4ـ ميكائيل الضو  كمان.
5ـ الخير عوض اهلل الخير  إيقاع.

6ـ منتصر سليمان محمد  ساكسفون.
7ـ عبدالحليم شيخ الدين  فلوت  -  بيكلو.

8ـ يوسف حسن صديق  أكورديون.
اإلنتاج  شركة السناري لإلنتاج الفني والتوزيع.

*بدأ النشيد بمقدمة موسيقية ثم مجموعة كورس األطفال:
أ -  جلسنا على العشب األخضر

ظالل وزهور      وكمان نوار
ياريت لو كان    أجمل   منظر
توجهنا على      كل األشجار

ب -  أداة مكرر للمطربة هنادي سالم:
دا البستاني وصل جانا
مالو زعالن   ما حيانا

الرد سالم
ال حتى كالم

ج -  األداء في شكل إلقاء شعري ) رستاتيف( للمطربة هنادي سالم:
مش أحسن نسأل يا إلهام
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د -  طفلة:
صباح الخير      جدو الفنان
مالك مهموم    مالك زعالن
ما كنت قبيل مسرور فرحان

هـ -  ترديد كورس األطفال لنفس المقطع السابق.
و -  البستاني  الفنان احمد شاويش:

أنا من شهرين    قاعد أزرع
أسقيها شتول     أشتل وأقلع
تنبت شتالت   وكمان زهرات
الموسم دا     والموسم الفات
أنا أعمل  أيه أنا في الرحالت
اتلموا يجوك      أوالد وبنات
يقلعوا ليك        كل الشتالت
مجهود شهرين اتالشى وفات

ز - المرشدة  المطربة إيمان توفيق:
سامعين يا أوالد  سامعين يا بنات

         سيد البستان 
ورانا دروس ما في الحسبان

ح -  البستاني:
ما الورد جميل داخل الحيضان

ط -  المرشدة:
ما الورد جميل داخل الحيضان

دور األناشيد في تكوين اتجاهات طفل الروضة
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د. حامد محمد الحاج أحمد ازرق 

ك -  البستاني:
من حقو يعيش زي اإلنسان

ل -  المرشدة:
من حقو يعيش زي اإلنسان

*اللحن:
1 -  جسد الكلمات وأعطاها بعدها.

2 -  تناسب النظام النغمي )السلم( مع إمكانيات األطفال )المدى الصوتي 
لألطفال(.

3 -  تعددت اإليقاعات بشكل بسيط غير معقد.
4 -  تنوع ألحان النشيد حسب )الكوبليهات(.

5 -  األداء الحواري.
*القيم التي تتعلق بالنبات:

1 -  مكونات البستان:
أـ عشب أخضر.

ب  زهور.

ج  اشجار.
2 -  مهام وعمل البستاني:

أـ الزراعة.
ب  ري الشتول.

ج  المحافظة على النباتات وخاصة الزهور.
3 -  النبات احد االحياء شأنه شأن االنسان.

4 -  المحافظة على النبات.
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تحليل البيانات
جدول رقم )2( يوضح نتائج استجابات األطفال ألسئلة محور مكونات البستان

التكرار لالختبار البنود
تكرارات النسبة%القبلي

النسبة %االختبار البعدي

%2893%827اشجار ظليلة
%2583%723اشجار مثمرة
%2067%517اشجار زينة

%30100%333عشب اخضر
%2997%723اقفاص طيور

جدول رقم )3( يوضح نتائج استجابات األطفال ألسئلة محور عمل البستاني

التكرار لالختبار البنود
تكرارات النسبة%القبلي

النسبة %االختبار البعدي

%2790%620الزراعة

%2583%413ري النبات

%30100%827نظافة البستان

%2480%723رعاية الطيور

%2997%1033رعاية النبات

جدول رقم )4( يوضح نتائج استجابات األطفال ألسئلة محور معرفة طبيعة النبات

التكرار لالختبار البنود
النسبة%القبلي

تكرارات 
االختبار 
البعدي

النسبة %

%30100%27النباتات من الكائنات الحية
%2480%43يحتاج النبات للماء

%2377%13تنفس النبات
%2583%1550يحتاج النبات للنظافة

يحتاج النبات للرعاية من 
%2067%13االمراض

دور األناشيد في تكوين اتجاهات طفل الروضة
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االهتمام  محور  ألسئلة  األطفال  استجابات  نتائج  يوضح   )5( رقم  جدول 
بالنبات

البنود
التكرار 
لالختبار 

القبلي
النسبة%

تكرارات 
االختبار 
البعدي

النسبة %

ال أقوم بقطع اوراق 
األشجار

1033%30100%

ال أقوم بالكتابة على جذوع 
األشجار

827%2272%

ال أرمي األوساخ داخل 
حوض النبات

930%2170%

ال أشعل النار تحت 
األشجار

413%2687%

%30100%310ال أقطف الورود والزهور

جدول رقم )6( يوضح استجابات األطفال لمحور أنواع النباتات
التكرار لالختبار البنود

تكرارات النسبة%القبلي
النسبة %االختبار البعدي

%2583%1550توجد نباتات للظل
%2067%1860توجد نباتات مثمرة
%2170%1033توجد نباتات للزينة
%2067%27توجد نباتات شوكية
%2170%13توجد نباتات طبية

%30100%1919توجد نباتات الخضر
%30100%2067توجد نباتات الفاكهة

مناقشة وتفسير النتائج
1 - هل تعرف األطفال عقب االستماع لنشيد البستاني لمكونات البستان؟

من خالل نتائج االختبار القبلي والبعدي جدول )2( نجد أن األطفال تعرفوا 
على مكونات البستان عقب االستماع للنشيد وشرح مفرداته ومفاهيمه.
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2 -  هل تعرف األطفال على عمل البستاني؟
والقبلي جدول )3( تعرف األطفال على  البعدي  نتائج االختبار  من خالل 

عمل البستاني عقب االستماع للنشيد وشرحه.
3 - هل تعرف األطفال على طبيعة النبات؟

)4( تعرف األطفال على  القبلي والبعدي جدول  نتائج االختبار  من خالل 
طبيعة النبات عقب االستماع للنشيد وشرحه.

4 - هل اهتم األطفال بالنبات والمحافظة عليه؟
من خالل نتائج االختبار القبلي والبعدي جدول )5( نجد األطفال قد تعرفوا 
على أهمية االهتمام بالنبات وضرورة المحافظة عليه عقب االستماع للنشيد.

5 - هل تعرف األطفال على أنواع النباتات؟
من خالل نتائج االختبار القبلي والبعدي جدول )6( الحظ الباحث أن األطفال 
لديهم فكرة بسيطة عن أنواع النباتات وذلك من خالل االستجابات لالختبار 
القبلي ولكن نتائج االختبار البعدي اوضحت ازدياد معرفتهم  ألنواع النباتات 

والمفاهيم المتعلقة بها.
النتائج:

1 - للنشيد أهمية كبرى في تربية طفل الروضة.
2 - من خالل النشيد يمكن ان يتعرف األطفال على البيئة المحيطة بهم.

3 - تعرف األطفال على عمل البستاني وأهمية المحافظة على النبات من 

خالل النشيد.
المفاهيم ويكتسبون االتجاهات  ينشدون كثيرًا من  يتعلم األطفال وهم   - 4

المرغوبة  تربويًا.

دور األناشيد في تكوين اتجاهات طفل الروضة
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التوصيات:
1 - ضرورة االهتمام بنشيد وأغنية الطفل.

موسيقى  مجال  في  األطفال  رياض  لمعلمات  تدريبية  دورات  إقامة   -  2
الطفل وخاصة األناشيد وغناء الطفل.

3 - تخصيص الوقت المالئم يوميًا لحصة النشيد برياض األطفال ضمن 
البرنامج اليومي.

الخاصة  والمرئية  المسموعة  المكتبة  بتكوين  األطفال  رياض  إلزام   -  4
بأناشيد األطفال.
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دور األناشيد في تكوين اتجاهات طفل الروضة



دور المؤسسات التمويلية غير 
المصرفية في تنشيط وتطوير

خدمات التمويل األصغر بالسودان

إعداد: محاسن عثمان محمد حاج نور
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مستخلص الدراسة:
    يعتبر التمويل األصغر أداة لمحاربة الفقر ومكافحته من خالل توفير التمويل 
العاملة في مجال  للمشروعات الصغيرة لمحدودي الدخل، بواسطة المؤسسات 
التمويل  مؤسسات  خبرة  محدودية  في  البحث  مشكلة  تتمثل  األصغر  التمويل 
ومعرفتها بمجال إدارة التمويل األصغر، عدم تحديد الفئات المستهدفة أدى إلى فشل 
نجاح التمويل األصغر، بجانب إحجامها عن االستثمار في مجال التمويل األصغر 
بسبب ارتفاع تكاليفه اإلدارية، ويسعى البحث لدراسة دور البنك المركزي في 
تطوير التمويل األصغر خالل الفترة من العام 1996 إلى 2008م. تهدف الدراسة 
لبيان أهمية التمويل األصغر لألسر الفقيرة، ومقارنة حجمه بتمويل القطاعات 
األخرى. وتكتسب الدراسة أهميتها من الدور الذي تلعبه مؤسسات التمويل في 
خدمة أهداف سياسات التنمية، أثر التمويل األصغر على حياة الفقراء، ضعف 
األدبيات االقتصادية المتوفر عن دور المؤسسات التمويلية لخدمة المشروعات 
الصغيرة، تمثلت الفروض في ان وجود وسائط مالية متخصصة للتمويل األصغر 
يؤدي لتوفير التمويل األصغر. ضمان منظمات المجتمع المدني يساعد في تحفيز 
مؤسسات التمويل لتقديم التمويل األصغر. استخدم في هذا البحث المنهج التاريخي 
والوصفي، التحليلي واإلحصائي، بجانب المصادر األخرى..  قد أشارت نتائج 
الدراسة إلى وجود وسائط مالية متخصصة يؤدي إلى توفير التمويل للمشروعات 
الصغيرة.إن غياب مؤسسات الضمان المالي للفئات المستهدفة يؤثر على نجاح 
المشروعات الصغيرة. كما تضمنت التوصيات ضرورة خفض تكلفة القروض 
التمويل  مؤسسات  قيام  القاعدية.أهمية  المجموعات  من خالل  بالعمل  الصغيرة 
األصغر المصرفية بتوفير تدريب متخصص للموظفين لتجويد أدائها في مجال 

تقديم خدمات التمويل األصغر.

محاسن عثمان محمد حاج نور
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ABSTRAC:
      Microfinance is a tool for fighting poverty and combat unemployment 
through providing funding to small projects for low-income poor people 
economically active by institutions working in the field of microfinance. 
The research problem represents in the limited experience of financial 
institutions and knowledge about management area of microfinance، not 
to identify the target groups، which led to the failure of the success of 
microfinance، as well as its failure to invest in microfinance because of 
the high administrative costs، in addition to that the research seeks to 
examine the role of the Central Bank in the development of microfinance 
in the Sudan during the period of 1996 to 2008.
      The Study aims to demonstrate the importance of microfinance for the 
low-income families and to compare the size of the funding provided to 
other economic sectors، the impact of the provision of insurance services 
on the volume of microfinance. The Study aims its importance from the role 
played by financial institutions in the service of the goals of development 
policies، the impact of microfinance on the lives of poor families، as 
well as the lack of available economic literature on the role of financial 
institutions and institutions of the financial guarantee for the financing 
of small projects The hypotheses thesis are as follows:  Existence of 
specialized financial intermediaries microfinance leads to the provision 
of funding for small projects. Insure of civil society organizations to helps 
motivate financial institutions to provide microfinance services.
The research method being used is historical، analytical and statistical، 
beside different sources of references، reports and others. 
The results of the study are the absence of specialized financial 
intermediaries، results in failure to provide funding for small projects. 
Absence of financial insurance institutions for the targeted people affects 
the success of small projects. 
 The important recommendations are. There is a necessity to curtail 
the cost of small loans through based groups. Importance of providing 
specialized training for the employees by banks´ microfinance institutions.

دور المؤسسات التمويلية غير المصرفية في تنشيط وتطوير خدمات التمويل األصغر بالسودان
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محاسن عثمان محمد حاج نور

المقدمة:
تلقي مؤسسات التمويل األصغر اهتماما في ظل األحوال االقتصادية العالمية 
بالفقر مما استدعي ضرورة  النامية  التي أصابت كثيرًا من االقتصاديات 
قيام هذه المنشآت بدورها تجاه هذه المشكلة ومعالجتها أو التخفيف منها. 
تعتبر وسائط التمويل أشخاصًا أو هيئات متخصصة في مختلف الوظائف 
باألعمال  التامة  المعرفة  عليها  يحتم  مما  االستثمارية،  للعمليات  التمويلية 
االستثمارية وأحوال السوق والظروف المحيطة به من العرض والطلب. 
الفائض  ذوي  بين  المالي  التوسط  بدور  تقوم  مالية  وسائط  البنوك  تمثل 
الربحية  العجز )المستثمرين(، بهدف الحصول على  )المدخرين(، وذوي 

التي تشكل أحد دوافع إنشاء البنوك خاصًة في األنظمة التقليدية.
إلى  المالية  الوساطة  بعملية  قيامها  التمويل األصغر من  تهدف مؤسسات 
تقديم خدمات التمويل األصغر للفئات المستهدفة من ذوي الدخل المحدود 
من الفقراء النشطين اقتصاديا. تحقيقًا لخدمة األهداف العامة أواًل وخدمة 
أهداف المنشأة أو المؤسسة ثانيًا. تأتي عملية تقديم خدمات التمويل األصغر 
من قيام المؤسسة بتوجيه الجزء المخصص للتمويل األصغر من إجمالي 
التمويل المسموح به في شكل قروض قصيرة األجل. لذلك يسعى البحث 
لدراسة دور وسائط التمويل األصغر في تنشيط وتطوير خدمات التمويل 
وغير  الحكومية  األصغر  التمويل  مؤسسات  على  بالتركيز  األصغر، 
التنمية  مؤسسة  في  ممثلًة  المصرفية  غير  المؤسسات  بجانب  الحكومية 
للفئات  الصغيرة  القروض  تقديم  عملية  تقابل  حالة.  كدراسة  االجتماعية 
المستهدفة. عملية االسترداد لقيمة القرض من الفئات المستهدفة للمؤسسة 
المالية. فإن كان حجم االسترداد للمبالغ المقترضة  صغيرًا فإن هذا يؤثر 
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الصغيرة  المشروعات  وتمويل  األجل  قصير  االستثمار  تمويل  على  سلبًا 
بسبب ضعف العائد الذي يؤثر على التمويل األصغر. عليه تتضح أهمية 

دور المؤسسات التمويلية في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة.
مشكلة البحث:

وضعف  التمويل  مؤسسات  خبرة  محدودية  في  البحث  مشكلة  تتمثل 
معرفتها بالفئات المستهدفة، إضافًة إلى وجود جدل بين المؤسسات المانحة 
والمستهدفين تتمثل في غياب أو ضعف الضمانات مما أدى إلى انصراف 
هذه المؤسسات عن منح التمويل وترتب على جميع ذلك فشل المشروعات 

الصغيرة، من الممكن صياغة أسئلة البحث في ما يلي:
 *هل هناك وسائط تمويلية كافية لقيام المشروعات الصغيرة؟ إن كان فما 

هو دورها وأثرها الذي يمكن أن تحققه؟
*كيف يتم تحديد المستهدفين من هذه المشاريع، هل هناك آلية محددة متفق 

عليها؟ إن كانت موجودة فهل هي رسمية أم عفوية؟
 *هل للضمانات أثر على تشجيع مشاريع التمويل األصغر؟ هل مطلوبة 

كشرط لمنح التمويل؟ كيف يتحصل العميل عليها؟
أهداف البحث:

القطاعات  بتمويل  مقارنة  األصغر  التمويل  توفر  لمعرفة  البحث  يهدف 
االقتصادية األخرى.

بيان أهمية التمويل الذي توفره مؤسسات التمويل األصغر لألسر محدودة 
الدخل.

دراسة أثر توفير خدمات مؤسسات التأمين على حجم التمويل األصغر.
الفئات  واحتياجات  مع ظروف  المصرفية  الضمانات  مالءمة  أهمية  بيان 

المستهدفة.

دور المؤسسات التمويلية غير المصرفية في تنشيط وتطوير خدمات التمويل األصغر بالسودان
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أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث من الدور الفاعل الذي تلعبه مؤسسات التمويل المصرفية 
وغير المصرفية في خدمة أهداف وموجهات السياسات االقتصادية في دفع 
عجلة التنمية بالبالد،  بجانب الدور الذي يحققه التمويل األصغر في حياة 
المجتمعات الفقيرة. تكتسب الدراسة أهميتها من ضعف األدب االقتصادي 
التمويلية في تمويل المشاريع الصغيرة كما  المتوفر عن دور المؤسسات 
لنجاح  والمستهدفين  األصغر  بالتمويل  التعريف  أهمية   الدراسة  تظهر 

التمويل األصغر.
فروض البحث:  

للمشروعات  التمويل  توفير  إلى  يؤدي  متخصصة  مالية  وسائط  وجود 
الصغيرة.

عدم وجود تعريف محدد للفئات المستهدفة يضعف نجاح التمويل األصغر 
بالسودان.

تحفيز  في  يساعد  الوسيط  بدور  والقيام  المدني  المجتمع  منظمات  ضمان 
مؤسسات التمويل لتقديم خدمات التمويل األصغر.

تمويل  يضعف  الصغيرة  للمشروعات  التأمين  شركات  تغطية  عدم 
المشروعات الصغيرة.

منهجية البحث:
والمنهج  االقتصادي  التحليلي  التاريخي،  المنهج  البحث  هذا  في  استخدم 
اإلحصائي اعتمد الباحث على المصادر التي تتمثل في المراجع، الدوريات، 
الصلة  ذات  العلمية  الدراسات  البحوث،  المطبوعات  النشرات،  التقارير، 

بالموضوع، المقابالت الشخصية واالستبيان.
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الدراسات السابقة:                                                                                                          
بعنوان  دكتوراه  رسالة  بالموضوع  الصلة  ذات  السابقة  الدراسات  من 
الممارسة دراسة  المفهوم وتقليدية  بين حداثة  المالية الصغيرة  »الخدمات 
تطبيقية عن فرص التبادل بين أسواق التوسط السوقي والذاتي للفترة من 
1998 - 2003م تقديم الطالب جعفر محمد فرح جامعة النيلين للعام 2004م 

لقد هدفت دراسته الي التعرف على مجال الخدمات المالية الصغيرة المتبادلة 
والتشغيلية  المؤسسية  القدرات  كفاءة  على  التعرف  خالل  من  باألسواق 
بجانب فرص التبادل المالي لتحريك المدخرات الستقطاب الموارد المحلية 
الدراسة  توصلت  لقد  المالية   الوساطة  مؤسسات  ببناء  وذلك  واألجنبية 
المالي  التوسط  لمؤسسات  الحالي  المؤسسي  البناء  منها  نتائج  لمجموعة 
يمكنها بدور الوساطة المالية المحلية وضعف العمق المالي المصرفي لم 
توصياته  أهم  أما  النقدية،  السياسات  لتأثير  المؤسسات  إنشاء  يساعد على 
هياكل  في  الصغيرة  التمويالت  عمل  ومناهج  مفاهيم  وتطبيق  تبني  منها 
ضمان  صناديق  بناء  وتشجيع  الضمان  أنظمة  تطوير  السوقية،  الوساطة 
للتسليف من خالل تجنب نشب من ودائع االدخار. لقد تناول البحث السابق 
فتناولت  الحالية  الدراسة  أما  السوق،  في  المتاحة  المالية  الخدمات  نوعية 
الموضوع من جانب آخر متعلق بدراسة الوسائط نفسها ودورها في تقديم 

التمويل األصغر.
أيضا دراسة دكتوراه بعنوان« نموذج لقياس نجاح المشروعات الصغيرة في 
مصر تقديم الطالبة هالة محمد لبيب، جامعة القاهرة  كلية التجارة، 1995م. 
لقد هدفت دراستها الي التعرف على األسباب المؤدية لنجاح المشروعات 
المشروع الصغير صاحب  إدارة  التعرف على كيفية  الصغيرة من خالل 
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245مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السادس –  ديسمبر 2018م    

محاسن عثمان محمد حاج نور

المشروع، لقد توصلت الدراسة لمجموعة نتائج منها الكفاءة اإلدارية تساهم 
في نجاح المشروع وضعف الرقابة المصرفية لم يساعد على عملية استرداد 
الحاسمة.لقد  واإلدارة  الرقابة  أنظمة  فتطوير  توصياتها  أهم  أما  القرض، 
الدراسة  أما  الصغيرة،  المشروعات  نجاح  أسباب  السابق  البحث  تناول 
نفسها  الوسائط  بدراسة  الموضوع من جانب آخر متعلق  فتناولت  الحالية 
ودورها في تقديم التمويل األصغر. وأهمية الرقابة واإلدارة من قبل الجهة 

المانحة للتمويل.
التطبيق  مع  الصغيرة  الصناعات  نشاط  تمويل  بعنوان«  دكتوراه  دراسة 
على صناعات الغزل والنسيج تقديم الطالبة نادية محمد عبد العال، جامعة 
القاهرة  كلية االقتصاد، 1997م. لقد هدفت دراستها إلى التعرف على كيفية 
الحصول علي تمويل الصناعات الصغيرة والضمانات المطلوبة للحصول 
عليه، لقد توصلت الدراسة لمجموعة نتائج منها صعوبة الضمانات تساهم 
في عدم الوصول للجهات المستهدفة من التمويل األصغر، أما أهم توصياتها 
فالتساهل والتبسيط في الضمانات يساعد في الحصول على التمويل األصغر 
وبالتالي الوصول إلى األهداف األساسية منه المتمثلة في تحسين مستوى 
المعيشة ومكافحة الفقر. تناول البحث السابق تمويل الصناعات الصغيرة، 
بدراسة  متعلق  آخر  جانب  من  الموضوع  فتناولت  الحالية  الدراسة  أما 
عموما  للمشروعات  األصغر  التمويل  تقديم  في  ودورها  نفسها  الوسائط 
صناعية كانت أو غيرها. وأهمية دراسة المشروع المقدم للتمويل لضمان 

نجاحه من قبل الجهة المانحة للتمويل.
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اإلطار النظري:
التمويل األصغر:

 برز كمنهج للتنمية االقتصادية يستهدف الفقراء وذوي الدخل المحدود من 
الرجال والنساء، كما يستخدم كأداة لتوسيع فرص العمل بإنشاء المشروعات 
الصغيرة  فالتمويل األصغر حقل متخصص يربط نظام الصيرفة باألهداف 
االجتماعية، وبتطوير مؤسسات التمويل يمكن تقديم خدمات مالية متنوعة 
ومستدامة للفقراء.( عابدة يحيى المهدي، 2006م،  ص 3( لقد ظهر التمويل 
المدعومة  القروض  التشكيك في جدوى  بدأ  الثمانينات،  األصغر في عهد 
التي توفرها الدولة للمزارعين الفقراء، نسبة للتراكم الكبير للديون المتعثرة 
مما  المدعوم،  التمويل  تقدم  التي  البرامج  تلك  الناتجة من  الخسائر  بسبب 
استوجب تغذيتها برؤوس أموال تمكنها من االستمرار في عملها وبالتالي 
بناء  على  يركز  فأصبح  الكلي  المالي  النظام  من  جزء  التمويل  اعتبر 
مؤسسات قاعدية مستدامة  تعمل على توفير خدمات التمويل للفقراء بداًل 
فقيري،   خيري  محمد  المستهدفة.(  للفئات  المدعومة  القروض  تقديم  عن 

2006، ص7(..     

أهداف التمويل األصغر:
الرسمية  التمويل  أنظمة  في  الفجوة  سد  األصغر  التمويل  من  الهدف  إن   
بالفقراء، من خالل أدوات مالية تستجيب  الخاصة  باستهدافه لالحتياجات 
الحتياجات الفئات األكثر فقرًا، توفير الخدمات المالية لذوي الدخل المحدود 
لتنشيط أعمالهم اإلنتاجية، محققًا هدفًا اجتماعيًا ببناء الثقة بين أفراد المجتمع 
وتقوية  المالية  والممارسة  التدريب  خالل  من  المصرفية،  األمية  ومحو 
المقدرات اإلدارية لألفراد أو المجموعة حسب المنهج المتبع في التسليف.
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) صالح جبريل، 2006م، ص 2(
الطلب والعرض على خدمات التمويل األصغر: إن معرفة حجم الطلب على 
فمثاًل مؤشرات معدالت  السوق  لمعرفة حجم  التمويل األصغر ضرورية 
الفقر في إطاره الريفي والحضري يمكن من تحديد أهداف أولويات الطلب 
على التمويل، كما أن معرفة الطلب على التمويل األصغر في مجال الخدمات 
والتحويالت  التأمين  خدمات  االدخار،  خدمات  سلفيات،  تقديم  من  المالية 
المصرفية لتلبية حاجة الفقراء يمكن من تحديد الطلب الفعلي وبالتالي قياس 
األصغر  التمويل  منتجات  لتقديم  األخرى  التمويل  ومؤسسات  البنك  قدرة 

لإليفاء بالطلب. 
من  المنتج  في  فتتمثل  األصغر  التمويل  خدمات  من  العرض  عملية  أما   
الخدمات المالية المستدامة لسد حاجة الفئات المستهدفة من فقراء المجتمع 
وذوي الدخل المحدود، من تسهيالت إيداع للمدخرات الصغيرة سواًء كانت 
بهدف  أو  الطوارئ،  ومقابلة  االستهالك  لموازنة  المدخرات  حفظ  بهدف 
تراكم الموارد للتمويل الذاتي لالستثمارات الصغيرة، تسهيل خدمات التأمين 
الصغيرة من خدمات متخصصة كالتأمين على الحياة أو التأمين الصحي، 
أو خدمات غير متخصصة كالحماية االجتماعية، أو خدمات تقديم السلفيات 
الصغيرة لهم كمورد خارجي إضافي لتمويل االستثمارات الصغيرة بهدف 
توفير فرص لزيادة الدخل عن طريق االستخدام الذاتي، فتتم خدمات التمويل 
عبر نظم مختلفة منها نظم االئتمان غير الرسمي، نظم االئتمان الخاصة 
فاعلية هذه  البديلة وتحدد  المصرفية  المصارف والمؤسسات  تديرها  التي 
النظم بقدرتها على تغطية الطلب وكيفية التعامل مع مخاطر السداد. )محمد 

كيالني، عزة عبد العزيز، 1996م، ص 13(



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السادس -  ديسمبر 2018م    248

الطلب على منتجات التمويل في تناٍم متصاعد بسبب زيادة حدة الفقر في 
يفوق  التمويل  خدمات  على  الطلب  إلى جعل  أدى  مما  والحضر،  الريف 
المنتج)العرض( ولتضييق الفجوة بينهما يمكن العمل على استهداف طلب 
العمالء النشطين ذوي الخبرة االئتمانية وتوسيع جانب العرض بالوصول 
الطلب على خدمات  العمل. إن  أماكن  الناشئة في  إلى مؤسسات األعمال 
وتحسين  الفقيرة  للشرائح  الموارد  بتوفير  محدد  غير  األصغر  التمويل 
فرص  بتأمين  الفقر  دائرة  من  للخروج  واالجتماعية  االقتصادية  ظروفهم 
الفقيرة  المجتمعات  احتياجات  بتحديد  إنما  الدخل  لزيادة  ومستدامة  أوسع 
التمويل  خدمات  منتجات  تعميم  بالتالي  للتشغيل،  المتاحة  الفرص  حسب 
1996م،   يسري،  الرحمن  عبد  االحتياجات.)  لتلك  وفقًا  المناسبة  األصغر 

ص 5(.
أسباب ظهور مؤسسات التمويل األصغر: تبنت الدولة خالل النصف األول 
من تسعينيات القرن الماضي سياسات اقتصادية كلية تهدف إلصالح األوضاع 
االقتصادية واالجتماعية، تحقيق التنمية والرفاهية لإلنسان السوداني عبر 
سياساتها وبرامجها االقتصادية واالجتماعية واالستراتيجيات التي أنشأتها 
و  االقتصادي  التحرير  سياسات  في  والمتمثلة  السوداني  االقتصاد  إلنقاذ 
غيرها من السياسات مما أدى إلى تحريك جمود االقتصاد،إحداث تغيرات 
إحداث زيادات سنوية في  االقتصادية.  القطاعات واألنشطة  في عدد من 
الناتج المحلي ال تقل عن %8في المتوسط. إصالح كثير من جوانب الخلل 

في البنية التحتية لالقتصاد.) منير عثمان احمد، 1999م، ص5(
تطور مؤسسات التمويل األصغر: تعرف مؤسسات التمويل األصغر بأنها 
عملها  يقوم  مؤسسات  وهي  للفقراء،  مالية  خدمات  تقدم  التي  المؤسسات 
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على برامج االئتمان األصغر، لقد تطور هذا المعنى ليشمل مجموعة من 
غير  المنظمات  مثل  للفقراء،  المالية  الخدمات  بتقديم  المعنية  المنظمات 
الحكومية، جمعيات االئتمان،التعاونيات والمؤسسات المالية األخرى غير 
البنكية وأقسام من البنوك التجارية تخصص للقيام بهذه الخدمات وفي اآلونة 
األخيرة ازداد االهتمام بالتمويل األصغر والمشروعات الصغيرة منها تفاقم  
تزايد  مع  خاصة  العالية  ونسبها  المختلفة  بأسبابها  والعمل  البطالة  مشكلة 
أعداد الخريجين في ظل محدودية فرص العمل والتوظيف، تقلص فرص 
العمل بالحكومة وقطاع األعمال مع توفر األموال عند البعض مما يشير 
إلى أن الحل المتاح هو التشغيل الذاتي عن طريق المشروعات الصغيرة، 
تزايد مشكلة الفقر في المجتمع السوداني يتطلب إيجاد آليات للوصول إلى 
أما  المعيشي.  المستوى  لرفع  مشروعاتهم  تمويل  خالل  من  الفئات  تلك 
ويجد  الجنسيات  المتعددة  الشركات  وسيادة  العولمة  اقتصاديات  ظل  في 
السودان نفسه أمام ضرورة توظيف المشروعات الصغيرة لتحقيق التنمية 

واالستقالل االقتصادي.) نصر الدين فضل، 2007م، ص13(
الصغيرة  المشروعات  مصطلح  يواجه  الصغيرة:  المشروعات  تعريف 
خالفًا حول تعريف موحد له فقد اختلفت التعريفات للمشروعات الصغيرة 
من دولة ألخرى باختالف ظروفها االقتصادية واالجتماعية ومدى التقدم 
التكنولوجي، فالعديد من الدول ال يتوفر لديها تعريف موحد للمشروعات 
أعمااًل  فردية،  ملكيات  تضم  تعريفات  لديها  أخرى  دول  بينما  الصغيرة، 
المشروع  حجم  تقسيم  يختلف  قد  كما  الحرفية  للصناعات  وتعريفًا  أسرية 
بحسب مرحلة النمو. تعدد التعريفات التي تجاوزت 50 تعريفًا إال أن هناك 
كمية  معايير  منها  الصغيرة   المشروعات  مفهوم  لتحديد  عديدة  معايير 
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وأخرى وصفية، فالمعايير الكمية تركز على حجم المشروعات وتشمل عدد 
العمال، رأس المال، حجم المبيعات التكنولوجيا المستخدمة. معيار العمالة 
المشروعات  بين  للتفرقة  الدول  معظم  بها  أخذت  التي  المعايير  من  يعد 
الكبيرة والصغيرة نسبة لبساطة استخدامه وسهولة المقارنة وتوفر البيانات، 
فيختلف مدلول معيار العمالة من دولة ألخرى طبقًا لظروف المجتمع ودرجة 

تطوره والسياسة االقتصادية السائدة.) عايده نخلة رزق، 1997م، ص1(
تأثيره  درجة  حيث  من  الصغير:  للمشروع  النوعية  الخصائص  مقياس 
باألمم  االقتصادية  التنمية  لجنة  إدارته وملكيته. تعرف  السوق وشكل  في 
المتحدة المشروع الصغير بأنه المشروع الذي يتضمن عدم انفصال الملكية 
صغيرة  مجموعة  أو  فرد،  في  المال  ورأس  الملكية  وتتمثل  اإلدارة  عن 
من األفراد، بجانب أن يكون حجم المشروع صغيرًا مقارنة بالمشروعات 

الكبيرة.) محمد عبد القادر، مارس 1993م، ص22(
شخصية  منشأة  بأنه  الصغير  المشروع  المعايير  تعرف  الوظيفة:  معيار 
محلية  بيئة  في  الكاملة  المناقسة  ظل  في  تعمل  واإلدارة  الملكية  مستقلة 
1995م،  محمد،  هالة  محدود.)  إنتاجها  ومحصلة  محلية  إنتاج  وعناصر 

ص22(

البريطاني  القانون  أورد  وأهميتها:  الصغيرة  المشروعات  خصائص 
مواصفات المشروعات الصغيرة لعام 1953م بأنها مشاريع متنقلة ومملوكة 
لشخص واحد أو عدة أشخاص وليس لها القدرة على السيطرة على سوق 
صناعتها التي تعمل في حقلها. تتميز المشروعات بمجموعة من الخصائص 
المشروعات الصغيرة  التنظيمية، فملكية  الملكية واإلدارة والهياكل  أهمها 
لفرد واحد هو المنظم أو يشترك في ملكيتها مجموعة من األفراد، إدارة 

دور المؤسسات التمويلية غير المصرفية في تنشيط وتطوير خدمات التمويل األصغر بالسودان



251مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السادس –  ديسمبر 2018م    

محاسن عثمان محمد حاج نور

المشروع يتوالها المالك الذي يمتلك خبرة كافية إلدارة المشروع. )رفاعي 
محمد رفاعي، 1998م، ص1( 

أهمية المشروعات الصغيرة: تعتبر المشروعات الصغيرة من أهم العناصر 
اإلستراتيجية في عمليات التنمية والتطور االقتصادي من خالل إتاحة فرص 
العمل بالتالي المساهمة في حل مشكلة البطالة  فالمشروعات الصغيرة كثيفة 
فنون  يدفعها الستخدام  مما  المتاح  المال  بسبب صغر حجم رأس  العمالة 
من  التنمية  في  الصغيرة  المشروعات  تساهم  كذلك  للعمل،  مكثفة  إنتاجية 
خالل تكوين قاعدة عريضة من العمال ذوي المهارات من خالل تدريبهم 
في مراكز التدريب وفي المصنع أو المشروع المعين ومع مرور الوقت 
يصبحون عمااًل ذوي مهارات وخبرة.) عمر فاروق أمين، 13-15 ديسمبر 

1998م، ص232(

إن إقامة المشروعات الصغيرة يمثل نمطًا لالستثمار ويشكل إحدى القنوات 
لجذب المدخرات وتحويلها إلى استثمار منتج من خالل 

استخدامها لعمالة كثيفة ورأس مال صغير يستطيع جذب مدخرات األفراد 
إن  التنمية.  في  الصغيرة  المشروعات  أهمية  من  يزيد  مما  الصغيرة، 
يشكلون  الذين  المشروعات  لمديري  والتنظيمية  اإلدارية  القدرات  تنمية 
قاعدة أساسية لحمل أعباء التنمية في مراحلها المتقدمة من خالل تطوير 
مشروعاتهم الصغيرة وإقامة المشروعات الكبيرة فالمشروعات الصغيرة 
تقوم بدور أساسي في دعم ورفع الكفاءة اإلنتاجية للمشروعات الكبيرة من 

خالل اآلتي: )عابدة نخلة، 1998م، ص9( 
غير  عمالة  غالبًا  الصغيرة  المشروعات  تستخدم  الماهرة:  العمالة  إعداد 
ماهرة تتولى إدارة المشروع تدريبهم ورفع قدرتهم اإلنتاجية وفي بعض 
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الكبيرة  بالمشروعات  للعمل  الصغيرة  المشروعات  العمال  يترك  األحيان 
من  الكبيرة  المشروعات  تتمكن  األفضل  والمزايا  المرتفعة  األجور  حيث 

رفع كفاءتها اإلنتاجية دون تكلفة إلعداد العمال ذوي الخبرة اإلنتاجية.
خفض تكاليف اإلنتاج وزيادة القيمة المضافة: يمر المنتج النهائي للعديد من 
الصناعات كالنسيج والمالبس الجاهزة بعدة مراحل إنتاجية مما أدى إلى 
ما يسمى بالتعاقد الجزئي بين المشروعات الصغيرة إنتاج جزئي من الناتج 
النهائي وإمداد المشروعات الكبيرة به الستخدامه في منتجها النهائي، بالتالي 
تحقق المشروعات في خفض تكاليف إنتاجها. يحقق التكامل بين المشروعات 
الصغيرة والكبيرة العديد من المزايا لكل منها فبالنسبة للمشروعات الكبيرة 
تساهم في تحقيق آثار تقلبات حجم الطلب ألن المشروعات الصغيرة تتميز 
بمرونة في تغير حجم اإلنتاج بأقل ضرر عند تغير الطلب، بالتالي تتمكن 
أقل  بتكلفة  اإلنتاجية  مستلزماتها  على  الحصول  من  الكبيرة  المشروعات 
كما تعد المشروعات الصغيرة حقول تدريب للمشروعات الكبيرة بجانب 

استيعابها للعمالة الفائضة بالمشروعات الكبيرة. 
إدارة المشروعات الصغيرة: من السهل نسبيًا أن يبدأ مشروع أعماله بقدر 
معين من رأس المال لتحقق هدف الربحية ولكن ال يملك ضمان ذلك بمجرد 
يبرز  لتشغيله  الالزمة  األموال  توفير  أو  فعال،  طلب  ذات  سلعة  توزيع 
التي تعد أمرًا أساسيًا لقياس األرباح تحديد مدى ربحية، أو  دور اإلدارة 
خسارة المشروع، فإَن فشل العديد من المشروعات يرجع لنوع اإلدارة التي 
تقوم على تدوير أعمال المشاريع الصغيرة. تعمل اإلدارة داخل المشروع 
الصغير على رفع كفاءة األفراد، حسب توجيه واستخدام العنصر البشري، 
تحسين  والخدمات،  المنتجات  وتحسين  للعمل  جديدة  فنية  طرق  ابتكار 
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العالقات اإلنسانية بين العاملين، يتأثر نشاط اإلدارة في المشروع الصغير 
بثالث محددات على اإلدارة التوفيق بينها متمثلة في رغبات المجتمع الذي 
بأسعار  والخدمات  السلع  توفير  خالل  من  الصغير  المشروع  فيه  يعيش 
أما رغبات صاحب  البطالة،  مشكلة  المعيشة وحل  مستوى  مقبولة ورفع 
بجهوده  مجزي  ربح  أو  عائد  على  الحصول  إلى  تهدف  التي  المشروع 
والتوسع في المشروع ورفع الكفاية اإلنتاجية للمشروع الصغير، و رغبات 
العاملين في المشروع المتمثلة في ضمان االستمرار واالستقرار لهم في 
العمل والحصول على أجور مجزية، وتوفير خدمات صحية، فإن التوفيق 
بين هذه المحددات يتم من خالل إدارة المشروع عبر وظائف أساسية ال 
يمكن ألي مشروع أن يبدأ، أو يستمر بدونها كالتمويل اإلنتاج والتسويق 
ووظائف معاونة تنشأ من إحدى الوظائف األساسية لخدمتها وتسهيل عملها 

كإدارة شئون األفراد والحسابات. 
التخطيط في المشروعات الصغيرة:

النشاط اإلداري بهدف  يعتبر التخطيط أهم الوظائف اإلدارية وجزءًا من 
الوصول إلى الغاية المرجوة وتحقيق أهداف المشروعات الصغيرة، تحديد 
بين  التنسيق  األهداف.  تلك  لتحقيق  الالزمة  والبشرية  المادية  اإلمكانيات 
دون  األفراد  بين  التعاون  من  أسس  الصغير على  المشروع  في  األعمال 
حدوث تضارب عند العمل، بالتالي يعتبر التخطيط وسيلة للرقابة الداخلية 
والخارجية على مدى تنفيذ أهداف المشروع الصغير، بجانب ذلك معرفة 
المخاطر المستقبلية واالستثمار األفضل للموارد البشرية والمادية المتاحة، 
تنمية مهارات العاملين بإدارة المشروع من خالل تخطيط يهتم بوضع خطط 
الوصول  في  العلمي  التخطيط  يساهم  القصير.  المدى  في  للمنشأة  دورية 
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ألهداف المشروع الصغير من خالل تقليل المخاطر التي يمكن أن يتعرض 
لها في المستقبل بالتعرف على المشكالت أو المعوقات التي تمنع تحقيق 
على  والعمل  المتوقعة  المشاكل  لمواجهة  حدود  المشروع ووضع  أهداف 
حلها قبل حدوثها، معرفة إمكانيات العاملين في المشروع الصغير، تختلف 
مراحل تطبيق الخطة من مشروع آلخر من خطوات التخطيط ألي مشروع 

صغير منها: ) أحمد رشيد، 1997م، ص4( 
مراجعة الموقف: تعتبر أولى مراحل خطوات إعداد الخطة وتعنى بمراجعة 
الموقف السابق والحالي للمشروع الصغير حتى تتمكن اإلدارة من وضع 
من  مجموعة  إتباع  خالل  من  المستقبل  في  لتحقيقها  تسعى  التي  أهدافها 
العناصر منها حصر اإلمكانيات المتاحة وعدد العمال ومستوى مهاراتهم، 
تحليل وتقسيم نظام العمل بالمشروع والتعرف على الثغرات وكيفية التغلب 
مع  بالمشروع  تطبيقها  إمكانية  لمعرفة  والنظم  السياسات  دراسة  عليها، 

تحليل الربحية بحسب والمنتجات المختلفة بالمشروع.
تحديد  المرحلة  هذه  في  الصغير  المشروع  هدف  والمناخ:  البيئة  دراسة 
للمشروع  الخارجية  أو  الداخلية  بالبيئة  المتعلقة  المتغيرات  وسلوك  اتجاه 
سواء كانت متغيرات خاضعة للسيطرة الكاملة للمشروع بواسطة إمكانياته 
وسياساته، أو متغيرات خارجة عن نطاق سيطرته وال يمكن التحكم فيها 
المالية واالقتصادية من دخل  المحددة لألنظمة  الحكومية  التشريعات  مثل 
قومي وحركة التجارة الدولية،  وتشريعات متعلقة بتشغيل العمالة وتحديد 

ظروف العمل.
وضع األهداف: يتم تحديد األهداف المنشودة من إنشاء المشروع الصغير 
بعد نتائج دراسة مناخ العمل وتختلف األهداف باختالف نوعية المشروع 
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الصغير والظروف التي يعمل فيها لتحديد األهداف البد من أن يكون الهدف 
واضحًا محددًا حتى يسهل فهمه للمشاركين في تحقيقه وقابل للقياس لتحديد 
مدى إمكانية تحديده واعتباره معيارًا للرقابة واألبحاث، مع أهمية واقعية 
الهدف وتناسبه مع اإلمكانيات المادية والبشرية والزمنية المتاحة للمشروع 

الصغير.
التنبؤ: يقصد به التنبؤ بما سيحدث في المستقبل من متغيرات حتى يمكن 
تفادي آثارها السالبة التي يمكن أن تحدث بعد وضع الخطة، يساهم التنبؤ في 
استثمار الفرص المتاحة، أو المتوقع حدوثها في المستقبل، كما يساعد على 
تحديد أهداف واقعية من المشروعات الصغيرة ومن متغيرات ومتطلبات 

متوقعة في المستقبل. 
موجهات تمويل مشاريع التنمية االجتماعية: عملت السياسة التمويلية على 
تحديد سقوف ائتمانية لكل بنك كأداة من أدوات السياسة التمويلية، بهدف 
تنفيذ الموجهات لتحقيق أهدافها من ضبط السيولة واستقرار لسعر الصرف 
وغيرها، تحدد السقوف االئتمانية بحسب رأس مال البنك، موارده المالية 
وعدد فروعه، عند صدور السياسة التمويلية للعام 1994م تم إلغاء السقوف 
التمويلية واإلبقاء على السقوف القطاعية نسبة لتعارضها مع االتجاه العام 
للسياسات، أما عملية إبقاء السقوف القطاعية فيتم بواسطة موجهات عامة 
تبين القطاعات المستهدفة بالتمويل بما يعرف بالقطاعات االقتصادية ذات 
األولوية التي تشمل قطاع الزراعة الصناعة،النقل،التخزين،الصادر وقطاع 
الحرفيين وتراوحت نسب تمويلية مابين %30 - %40 كحد أدنى من تمويل 
على  مالية  غرامات  السودان  بنك  يفرض  كما  األولوية،  ذات  للقطاعات 
البنوك التي تتجاوز السقوف التمويلية المحددة.) تقارير بنك السودان للعام 
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1994م، ص15، للعام 1995، ص17(

إن قطاع التمويل األصغر يعتبر أداة لتخفيف حدة الفقر لتوفيره لالئتمان 
واالدخار والتمويالت، الخدمات المالية للفقراء في مناطق الريف والحضر 
وشبه الحضر وذلك من خالل تمكين شريحة ذوي الدخل المحدود من زيادة 
دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم، كما تعد مشروعات التنمية االجتماعية 
التي تستهدف صغار المنتجين بجانب مشروعات التنمية الريفية استراتيجية 
متكاملة لتحسين الحياة االجتماعية واالقتصادية للمجتمع الريفي والحضري 
الذي يضم شريحة الفقراء من ذوي الدخل المحدود، وتشمل التنمية الريفية 
لها  الواسع  بمفهومها  االجتماعية  التنمية  الريف،  تنمية  الزراعية،  التنمية 
إبعادها المختلفة المتمثلة في اآلتي:) محمد خيري فقيري، 2006م، ص14(

بعد إنتاجي اقتصادي: يهدف لتحقيق نمو اقتصادي قادر على االستمرار 
تشكل الزراعة فيه األساس بجانب األنشطة االقتصادية األخرى.

الفقر من خالل  للحد من  العدالة االجتماعية  لتحقيق  بعد اجتماعي: يسعى 
إتاحة فرص عمل إنتاجية بهدف تضييق الفروق االجتماعية، التركيز على 

تحسين معيشة ودخل الفئات الفقيرة.
بعد بشري: يهدف إلى االهتمام بالتنمية االجتماعية والعنصر البشري في 
الريف من خالل تحسين بنياته التحتية، مع إيجاد فرص عمل له وإشراكه 
في القرارات، التخطيط اإلداري التنفيذي من خالل إدارته لمشروعه ليصبح 

أكثر كفاءة على العمل واإلنتاجية.
ظلت موجهات السياسة التمويلية منذ العام 1997م – 1998م ال تحمل في 
طياتها نسبًا تمويلية محددة من جملة التمويل الموجه للقطاعات ذات األولوية 
والمهنيين  الحرفيين  قطاع  يضم  الذي  االجتماعية  التنمية  قطاع  لتمويل 
وصغار المنتجين حتى العام 1994م وأضيف إليه قطاع األسر المنتجة في 
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العام 1996م أما في العام 1999م فوجهت السياسة التمويلية البنوك بتمويل 
قطاع الحرفيين والمهنيين وصغار المنتجين بصيغة المضاربة المقيدة على 
أال يتجاوز التمويل للعميل من صغار المنتجين مبلغ 3 ماليين جنيه للعملية 
التمويل مع  فتح  المناسبة عند  الضمانات  البنوك ألخذ  توجيه  الواحدة مع 

التأكد من أن العميل حرفي أو مهني قبل فتح التمويل.
جدول )1( نسب تمويل المشروعات الصغيرة للفترة من  1995م - 2008م

من جملة تمويل القطاعات ذات األولية.
القطاع/

1995199619971998199920002001200220032004العام

صغار 
المنتجين 
واألسر 
المنتجة

----5%7%7%10%10%10%

القطاعات 
ذات 

األولوية
90%90%95%95%95%85%----

المصدر: السياسات التمويلية للفترة من 1983م- 2004م، بنك السودان، 2004م، تقارير بنك 
السودان إعداد: الباحثة. 

يبين الجدول )1( بدء تحديد سقف التمويل لقطاع صغار المنتجين واألسر 
المنتجة في العام 1999م بنسبة%5 من جملة التمويل الموجه للقطاعات ذات 
األولوية ثم ارتفعت هذه النسبة إلى %7 ثم %10  للفترة من العام 2002م 
القطاعات  هذه  مع  للتعامل  المصرفي  القطاع  تشجيع  بغرض  2008م   -
لرفع مستوى معيشة ذوي الدخل المحدود وزيادة دخولهم. أما خالل الفترة 
أن  يبين  مما  القطاع  بهذا  اهتمام  هناك  يكن  فلم  1998م  1995م-  العام  من 
السياسات التمويلية لم تحدد تمويالت لهذا القطاع بالرغم من إدراجه ضمن 

القطاعات ذات األولوية.
أيضا وجهت السياسات التمويلية للعام 1999م البنوك بتوجيه نسبة %95 من 



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السادس -  ديسمبر 2018م    258

حجم التمويل الكلي للقطاعات ذات األولوية تحقيقًا للتوظيف األمثل للموارد 
المصرفية على أن يمول قطاع تنمية األسر المنتجة وصغار المنتجين نسبة 
ال تقل عن %5 من جملة التمويل الموجه للقطاعات ذات األولوية مع تطبيق 
هامش مرابحة%20 كحد أدنى على القطاعات المسموح بتمويلها على أن 

يستثنى من ذلك تمويل األسر المنتجة وصغار المنتجين والحرفيين. 
أما في العام 2000م والعام2001م  فحددت موجهات بنك السودان بتخصيص 
مشروعات  تمويل  نسبة  ارتفعت  األولوية،  ذات  للقطاعات   85% نسبة 
كحد   15% أرباح  هامش  تطبيق  مع  التمويل  جملة  من   7% إلى  التنمية 
 - 2002م  العام  من  الفترة  خالل  أما  بتمويلها.  المسموح  للقطاعات  أدنى 
2004م فوجهت السياسة التمويلية المصارف بتوجيه التمويل لتحقيق التنمية 

من   10% عن  مشروعاتها  تمويل  يقل  أال  على  واالجتماعية  االقتصادية 
جملة التمويل المحدد للقطاعات ذات األولوية. على أن تكون فترة التمويل 
لهذه الشريحة سنتين كحد أقصى، تطبيق الحدود الدنيا لهوامش المرابحات 

ونسب المشاركات المعمول بها. 
جدول )2( تطور نسب المشاركات لقطاع المشروعات الصغيرة للفترة من 

العام 1995م- 1997 م
1997م1996م1995مالقطاع/ العام

%35%25%15المهنيين والحرفيين
%30%20ـصغار المنتجين واألسر المنتجة

المصدر: السياسات التمويلية، تقارير بنك السودان للفترة من العام 1995م - 2008م إعداد: 

الباحثة.

يوضح الجدول )2( تطور نسبة المشاركات لقطاع التمويل األصغر، تزايد 
العام  منذ  المنتجة  األسر  ذلك  في  بما  المنتجين  لصغار  المشاركات  نسبة 

دور المؤسسات التمويلية غير المصرفية في تنشيط وتطوير خدمات التمويل األصغر بالسودان
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عن  العميل  مشاركات  تقل  بأال  التمويلية  السياسات  وجهت  حيث  1996م 

%20 ونسبة %30 للعام 1997م، في العام 1995م فقد ترك للبنك تحديد نسبة 

نسب مشاركة  أخذت  فقد  والحرفيين  المهنيين  قطاع  أما  العميل.  مشاركة 
العميل في التزايد بنسبة %10 بحسب موجهات السياسة التمويلية، نسبة 5% 
للعام 1995م،%25 للعام 1996م %35 للعام1997م، من العام 1998م- 2008 
وهوامش  المشاركات  نسب  تحديد  وترك  التمويلية  السياسات  تعديل  تم  م 

اإلدارة للبنوك التجارية.  
جدول )3( تطور هوامش المرابحات للمشروعات الصغيرة للفترة من العام 

1995م - 1997م.
1997م1996م1995مالقطاع/ العام

%40%30%25المهنيين والحرفيين
%35%20%25صغار المنتجين واألسر المنتجة

المصدر: السياسات التمويلية، تقارير بنك السودان للفترة من العام1995م 2007-م إعداد: الباحثة.

يوضح الجدول )3( أن نسب هوامش المرابحات للفترة )1995م - 1997م( 
ومهنيين  منتجين  وصغار  منتجة  أسر  من  الصغيرة  التمويلية  للقطاعات 
السياسات  1997م( حيث وجهت  )1995م-  الفترة  تطورت خالل  حرفيين 
التمويلية البنوك بااللتزام بنسب أرباح للتمويل لقطاع المهنيين والحرفيين 
إنها  أعاله  الجدول  يبين  والتي  المنتجة  األسر  فيه  بما  المنتجين  وصغار 
في تزايد ففي العام 1995م كانت نسبة أرباح التمويل للمهنيين والحرفيين 
%25 ثم بلغت %30 للعام 1996م،%40  للعام 1997م،أما صغار المنتجين 

لألعوام   35%،20%،15% األرباح  نسبة  بلغت  فقد  المنتجة  واألسر 
1995م،1996م،1997م على التوالي، أما الفترة من العام 1998م – 2008م فقد 

وجهت السياسات التمويلية البنوك بااللتزام بنسب أرباح تمويل للقطاعات 
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بأن  وجهت  فقد  للقطاعات  تخصيص  دون  خاصة  بصورة  األولوية  ذات 
يكون الحد األدنى لهوامش المرابحات %30 للعام1998م،%20 للعام 1999م 
2004م   - 2001م  العام  من  الفترة  2000م،أما  للعام   30% إلى  ارتفعت  ثم 
الكلي  التمويل  %30من حجم  المرابحة  للتمويل بصيغة  النسبة  فقد حددت 
للمصرف مع تطبيق هامش مرابحة %12 في العام على أال تتعدى %15،ثم 
انخفضت هذه النسبة في العام 2004م إلى %10 للقطاعات ذات األولوية 

عامة التي يتم تمويلها بصيغة المرابحة. 
مؤسسة التنمية االجتماعية النشأة والتطور:أنشئت مؤسسة التنمية االجتماعية 
في العام 1997م بموجب مرسوم دستوري لتبرز كمؤسسة عاملة في مجال 
التدريب  الفقراء عن طريق  أوضاع  لمعالجة  الفقر  برامج  وتنفيذ  تخطيط 
المهني والحرفي، في العام 1997م عقدت والية الخرطوم ممثلة في وزارة 
اإلنمائي  المتحدة  األمم  صندوق  مع  اتفاقية  والثقافية  االجتماعية  الشئون 
تبدأ  أن  للمؤسسة  أتاح  مما  الخرطوم  بوالية  الحضرية  الترقية  ومشروع 
بكل  مباشر  اطالع  تجعلها على  عالمية  بارتباط مع جهات  أعمالها وهي 
تدريب  برنامج  من  الفائدة  بجانب  العالمية  واألساليب  والوسائل  المفاهيم 
الكادر الخاص بالمؤسسة الذي تنص عليه االتفاقية.) محمد خير فقيري، 

2006م، ص 25(

للبالد  للسكان بحكم موقعها كعاصمة قومية  الخرطوم جاذبة  تعتبر والية 
مركزًا للصناعات والخدمات وفرص العمل باإلضافة إلى توفير الخدمات 
النازحين  الوافدين،  من  اليومي  التدفق  زيادة  إلى  أدى  مما  األساسية 
االجتماعي  الوضع  فانعكس  للعاصمة  السكاني  النمط  مغيرًا  والمهاجرين 
انتشار  في   متسببًا  االقتصادية  األنشطة  وتنوع  االقتصادي  الوضع  على 

دور المؤسسات التمويلية غير المصرفية في تنشيط وتطوير خدمات التمويل األصغر بالسودان
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انتشار  األمية.  نسبة  وزيادة  الطرفية  المناطق  في  خاصة  الفقر  ظاهرة 
ظاهرة عمل المرأة في القطاع غير الرسمي. تفشي الظواهر السالبة، لذلك 
تتبع مؤسسة التنمية االجتماعية في تنفيذ برامجها نهج التنمية من القاعدة 
إلى القمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الشئون االجتماعية والحكم 
عملها  توسيع  الوالية،  محافظات  في  المنتشرة  مكاتبها  من خالل  المحلي 
التدريب  برامج  القاعدية وربط  المجتمع  مبادرات مؤسسات  بحيث يشمل 
مع برامج المشروعات، تفعيل المراكز االجتماعية المقامة لدعم المستفيدين 
من خالل تنفيذ برامج تدريبية ودعم المشروعات الخدمية األساسية بهدف 
استعادة التكلفة وتنفيذ المراحل األساسية للتخطيط سعيًا من المؤسسة لتحقيق 
أهدافها من خالل أربعة محاور أساسية متمثلة في تخفيف حدة الفقر الناتج 
مظلة  توسيع  المجتمع،  أفراد  بين  التكافل  روح  إشاعة  الدخول،  قلة  من 
التامين الصحي لألسر الفقيرة وتنسيق الجهود التي تعنى بمكافحة الفقر من 

البرامج الرسمية الشعبية. )محمد خضر البيلي، 2004م، ص 2(
 تبنت مؤسسة التنمية االجتماعية عدة وسائل لتحقيق أهدافها الرامية لتخفيف 
حدة الفقر مثل إلحاق األسر الفقيرة بأنشطة مدرة للدخل بإعطاء قروض 
التنمية  أداء مراكز  اإلنتاج، تطوير  لتحسين أوضاعها من خالل  صغيرة 
االجتماعية بهدف تنمية مهارات وقدرات الفئات المستهدفة، إدخالهم تحت 
مظلة التأمين العملي وتنسيق الجهود  لجذب الموارد والخبرات من الدول 
والمنظمات التطوعية ذات الصلة بتقديم الخدمات المالية، لقد اتسمت الفترة 
األولى إلنشاء مؤسسة التنمية االجتماعية خالل الفترة 1998م - 1999م بإدارة 
المشروعات الموجهة للدعم االجتماعي لألسر من خالل االستفادة من مال 
الزكاة المستخدم عبر نافذة الدعم االجتماعي باإلضافة إلى الموارد المالية 
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التي تم الحصول عليها من وزارة المالية االتحادية والوالئية، لقد تم صرف 
ومن  المراكز  تأسيس وصيانة  الجماعية،  المشروعات  على  األموال  تلك 
أهم مشروعات تلك المرحلة مشروع ود رملي الزراعي بتكلفة بلغت 170 
مليون دينار  سندس الزراعي 200 مليون وبناء وتأهيل مراكز اجتماعية 
منها سوبا، أبوحليمة الصناعات الغذائية شمبات وغيرها من المشروعات 
الصغيرة.) التقارير السنوية لمؤسسة التنمية االجتماعية لألعوام 1998م، 

ص 12، 1999م، ص 14.(
  شهدت الفترة من العام 2000-2001م افتتاح مكاتب للمؤسسة في المحافظات 
وتحصيل  والمتابعة  التنفيذ  الدراسات،  إلجراء  الخرطوم  بوالية  السبع 
االسترداد مما أدى إلى إلغاء بنك االدخار كوسيط بين المؤسسة والمستهدفين 
كذلك من مهام المكاتب إشاعة التمويل  وأهمية االسترداد لضمان االستدامة 
القاعدية في المجتمع  التنمية  المالية مما أدى إلى تكوين ما يعرف بلجان 
المحلي لمساعدة الرسميين في الحصول على المعلومات ومتابعة االسترداد 
بجانب إيجابيات هذه الفترة من إنشاء مراكز جديدة  وافتتاح معارض لألسر 
المنتجة وغيرها  هناك سلبيات أهمها ظهور الفتوى الشرعية بعدم جواز 
الصرف بالوكالة في أموال الزكاة مما أدى إليقاف نسبة 17.5 من موارد 
المؤسسة وبالتالي تقلصت الموارد المالية بجانب عدم تعمق مفاهيم الضغط 

المجتمعي كآلية من آليات االسترداد.)تقرير المؤسسة، 2001، ص17(
اتجهت مؤسسة التنمية االجتماعية نحو التخطيط االستراتيجي الذي يتمثل 
في تنفيذ مشروعات كبيرة في مجال محاربة الفقر كمشروعات المياه، الغاز 
وتقنية المعلومات وغيرها مما أخرج المؤسسة من مجال تقديم خدمات مالية 
لمشروعات اإلعاشة إلى تقديم مكونات الخدمات األساسية خالل الفترة من 

دور المؤسسات التمويلية غير المصرفية في تنشيط وتطوير خدمات التمويل األصغر بالسودان
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العام  2002م2005-م لقد تم تمويل المشروعات بالدعم الحكومي والقطاع 
المجتمعي  التحريك  أدى  كما  المجتمعات  أموال  تحريك  بجانب  الخاص 
دور  وبروز  التحصيل  زيادة  في  بالمؤسسة  العامل  الكادر  لدى  والخبرة 
لزيادة   2004م.  العام  بداية  في    89% بلغ  الذي  االسترداد  في  الجمعيات 
أن  إال  المرحلة  هذه  خالل  اإليجابيات  هذه  من  وبالرغم  التمويل   حصة 
بعض السلبيات المتمثلة في انخفاض الدعم الحكومي بما يعادل %50 مما 
جعل المؤسسة  تتجه  نحو البدائل لسد الفجوة التمويلية من خالل اللجوء 
إلى القطاع الخاص واستعمال الضمانات المالية والتوسع المالي مما يتسبب 
نسبة  ارتفاع  بالرغم من  المستحقة  والديون  المؤسسة  التزامات  زيادة  في 
االسترداد. أما في نهاية الفترة فتوقف تمويل المشروعات الكبيرة بسبب شح 

التمويل الناتج عن تقلص حجم الموارد المالية. 
التنمية  مؤسسة  بدأت  االجتماعية:  التنمية  لمؤسسة  العامة  الموجهات 
أهدافها،  لتحقيق  عامة  موجهات  برامجها من خالل  تنفيذ  في  االجتماعية 
االقتصادية  الجدوى  ذات  اإلنتاجية  المشاريع  تمويل  الموجهات  أهم  من 
من  للمستفيدين.  عمل  فرص  وإتاحة  الذاتي  االكتفاء  بهدف  واالجتماعية 
االهتمام  واإلداري  المهني  والتدريب  اإلنتاجية  المشاريع  تمويل  خالل 
بالمشاركة الشعبية في مجال تخطيط وتنفيذ إدارة المشاريع اإلنتاجية بتوفير 
تساعد  معلومات  شبكة  خالل  من  المؤسسة  بأنشطة  الخاصة  المعلومات 
اإلدارة من اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وتوثيق تجربة المؤسسة من 
التمويل على  ثقافة  *إشاعة  والبحوث  والدراسات  الدورية  التقارير  خالل 
مستوى األفراد والجماعات، تشجيع االدخار وسط المستفيدين على حسب 
عدد المستهدفين والمشاريع المقترحة. )تقارير المؤسسة للفترة من 2000-
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)2004

التمويل  وتنمية الموارد البشرية: 
أن  إلى  االجتماعية  التنمية  لمؤسسة  الداخلية  التقييمية  الدراسات  استقرت 
نشاطها ينحصر في ثالث وظائف أساسية لبرنامج تخفيف حدة الفقر متمثل 
محور  ويدار  البشرية  والتنمية  األصغر،  والتمويل  االجتماعي  الدعم  في 
التمويل وفق استراتيجية اقتصادية وتجارية تختلف عن استراتيجية الدعم 
االجتماعي وذلك بهدف توفير التمويل  للفئات المستهدفة مرتكز على مبادئ 

أساسية منها: ) محمد خضر البيني، مرجع سابق، ص 10.( 
تغطية التكاليف:

استمرارية التمويل األصغر يتطلب أن تغطي إدارة االئتمان الصغير تكلفة 
عملياتها، المحافظة على األموال لضمان استدامة تقديم خدماتها.

تحقيق معدل مرتفع للقروض:
 بتحقيق االستمرارية فإن تحقيق معدل مرتفع للقروض من خالل عمليات 

االسترداد يزيد من فرص توزيع القروض ألعداد أكبر مرة أخرى.
تعزيز توصيل الخدمات البعيدة: توفير الخدمات وتوصيلها تمكن من سهولة 
استردادها على أساس التدفق النقدي للشخص المقترض بداًل عن االعتماد 

على الضمان المبني على األصول.
المحافظة على وضوح الرؤية:

 أن تكون الخدمات المقدمة من قبل إدارة التمويل مفهومة لدى المستهدفين 
وعدم الخلط بين توصيل خدمات التمويل وتقديم الخدمات االجتماعية.

تعمل إدارة التمويل بالمؤسسة مع األفراد مباشرة على أسس تجارية لتطوير 
تنمية  أما  للدخل،  المدرة  األفراد  نشاطات  على  بالتركيز  مستدام  برنامج 

دور المؤسسات التمويلية غير المصرفية في تنشيط وتطوير خدمات التمويل األصغر بالسودان
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الموارد البشرية يقوم على مبدأ رفع الكفاءات اإلدارية واإلنتاجية وتمليك 
الفقراء قدرات تقنية متالئمة مع إمكانياتهم وقدراتهم اإلدارية وتقديم برامج 
األفراد  ودعم  وغيرها  صحي  تثقيف  من  المجتمعي  الوعي  درجة  لرفع 
بالخبرات المهنية والحرفية التي تساعدهم على إنجاح مشروعاتهم انطالقًا 
من مبدأ إن االئتمان يمكن أن يساهم في تخفيف حدة الفقر من خالل االعتماد 
على الذات. الفقراء يمكن االعتماد عليهم في اتخاذ القرارات االستثمارية. 

إن المشروعات الصغيرة يمكن أن تساهم في التنمية االقتصادية.
أما في العام 2007 فبدأت مؤسسة التنمية االجتماعية برنامجًا متخصصًا 
في مجال التمويل  يعرف برنامج األمل يقدم خدمات مالية متعددة لألفراد 
الدخول  تحسين  بهدف  اقتصاديًا  الناشطين  من  دخاًل  األقل  والمجموعات 
التقدم  والمساعدة في مناهضة الفقر بغرض تحقيق تنمية مستدامة يتحقق 
وحدات  ثالث  خالل  من  يعمل  واألسر  لألفراد  واالجتماعي  االقتصادي 
المركزي  بالشراكة مع بنك السودان  يتم تمويله  فرعية بوالية الخرطوم، 
التنمية االجتماعية في برنامجها  وحكومة والية الخرطوم. تعمل مؤسسة 
القائمة  االجتماعية  التنمية  لجعل  استراتيجية  رؤية  وفق  للتمويل   اآلمل 
أجل  من  المجتمع  قطاعات  لكل  األول  الهم  بالمشاركة  التخطيط  على 
من  الجميع  جهود  لتوظيف  متكامل  اجتماعي  نظام  مبادئ  إلى  الوصول 
خالل البناء التنظيمي المجتمعي وتقوية منظمات المجتمع المدني، التدريب 
ورفع القدرات، تطوير صناعة التمويل  والمعلومات والدراسات والبحوث 
المتمثلة  الخاصة لمؤسسة  إلى األهداف االستراتيجية واألهداف  للوصول 
في الوصول بعدد المستفيدين من خدمات البرنامج إلى 2.000 عميل بنهاية 
العالمية  التقييم  مؤسسات  من  التصنيف  شهادات  على  2010م.الحصول 
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الدولية  بالمعايير  االلتزام  مراعاة  بالسودان  للتمويل   مشروع  كأفضل 
البرنامج.  أداء  تقييم  في  الصغرى  األغراض  نشاط  في  عليها  المتعارف 
االهتمام بدراسات األثر االقتصادي واالجتماعي.أن يصبح برنامج األمل 
أكبر جهة مقدمة للتمويل األصغر في الوالية بزيادة االنتشار وفتح العديد 
 250 لعدد  اإلجباري  االدخار  تفعيل  المتحركة،  والوحدات  الفروع  من 
ألفًا.   15 ليصل  العمالء  عدد  وزيادة  للمؤسسة.  خاص  كهدف  مجموعة 
العمل  الداخلية وبداية  العام. إنشاء الشبكة  وتحقيق نسبة نمو %45 خالل 
المعلومات من خالل  المتابعة ورصد  برامج  االلكتروني. تطوير  بالنظام 
بتاريخ  مقابلة  اهلل،  دفع  نور  محمد  اهلل  متخصصة.)دفع  برامج   3 إدخال 

2009/4/16م(

االسترداد خالل  بالمحليات وموقف  المنفذة  المشروعات  )4( حجم  جدول 
العام 2006

البيان
الجمعية

الجماعات 
المستفيدة

المشروعات 
نسبة المستردحجم التمويلأصل التمويلالمنفذة

االسترداد
%101444.465.3006.832.6442.549.76287الخرطوم

%131303.855.5984.075.2442.139.90282جبل أولياء
%030671.890.0001.905.6800.492.750100بحري 

--020210.630.0000.667.800شرق النيل
%0908302.460.0002.656.8001.296.00090أم درمان

%0710202.715.8002.824.4321.059.17278أمبدة 
%060953.089.5003.141.0801.006.20089كرري
%5064219.106.19822.103.6808.543.78686الجملة

المصدر: التقرير السنوي لألداء، 2006م، مؤسسة التنمية االجتماعية، الخرطوم، 2007م، 
ص1.إعداد: الباحثة.

أنواع التمويالت التي يقدمها البرنامج:
وأصحاب  اقتصاديًا  الناشطين  للفقراء  التمويلية  خدماته  المشروع  يقدم   
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األعمال الصغيرة التي تساهم في إدارة الدخل وخلق فرص عمل جديد أو 
تلك التي تسعى لتوفير السلع والخدمات للمناطق والمجموعات المستهدفة 
من خالل تمويل أنشطة تجارية بسيطة. تمويل أنشطة خدمية واستهالكية 
األنشطة  وتمويل  وترخيص  تأمين  رسوم  دفع  اقتصادي.   مردود  ذات 
الصناعية. صيانة وتحسين المنازل.سلفيات لدفع رسوم دراسية في شكل 

القرص الحسن. )فتحية عثمان، مقابلة بتاريخ 2009/4/12م(
األداء المالي لتجربة مؤسسة التنمية االجتماعية:

 يتم التحصيل بمؤسسة التنمية االجتماعية عن طريق استالم األقساط مباشرة 
بواسطة المؤسسة أو عبر متحصلي الجمعيات ثم توريدها للمؤسسة، يتم 
االسترداد يوميًا أو أسبوعيا أو شهريًا بحسب االتفاق بين العميل والمؤسسة. 
تأسيسها  من  األولى  المرحلة  في  االجتماعية  التنمية  مؤسسة  واجهت  لقد 
إجمالي  من   17.5 بنسبة  الزكاة  لمساهمات  الدوار  المال  مفهوم  مهددات 
موارد المؤسسة مما جعل المواطنين يمتنعون عن السداد حيث بلغ متوسط 
نسبة التحصيل 41.6 خالل الفترة 1998م2002-م ويعزى ذلك إلى أن المال 
مال زكاة باإلضافة إلى تعمق مفهوم الرعاية االجتماعية باعتبار الشرائح 
للمتابعة.  آليات واضحة  بجانب عدم وجود  ذات حاجة خاصة  المستهدفة 
عدم تزامن تدريب المستهدفين مع تنفيذ المشروع عدم تعمق مفاهيم الضغط 

االجتماعي لالسترداد.) محمد خضر البيني، مرجع سابق، ص 20(
يوضح الجدول )5( العالقة ما بين عدد السكان بوالية الخرطوم وجملة ما 
تنفقه الوالية من موارد مقارنة بما هو مخصص لمؤسسة التنمية االجتماعية 

كآلية لمكافحة الفقر خالل الفترة )1999م- 2003م( 
جدول )5( العالقة بين عدد السكان والتدفقات المالية بوالية الخرطوم للفترة 
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)99-2003م( ماليين الجنيهات
التدفقات الفعلية إجمالي السنة السنة /البيان 

للمؤسسة
األداء المالي الفعلي 

نسبة التحصيلللوالية 

19994.327.34534621.8001.6م
%20004.634.68528527.5551.04م

75.%20014.912.76623931.700م

45.%20025.207.53220545.790م

25.%20036.000.00015570.00م

 المصدر: التقارير السنوية لمؤسسة التنمية االجتماعية للفترة )99-2003م( إعداد: الباحثة.

يعكس الجدول )6( العالقة الطردية ما بين عدد السكان بوالية الخرطوم 
على  ومؤشر  بالوالية  الكلي  األداء  لتجويد  موارد  من  هو مخصص  وما 
اهتمام الحكومة بمكافحة الفقر عبر محاور أخرى متنوعة كاالهتمام بالطرق 
السكان  عدد  تزايد  بين  العكسية  العالقة  أما  وغيرها،  والتعليم  والصحة 
مؤشرًا  فيعتبر  االجتماعية  التنمية  لمؤسسة  الحكومية  التدفقات  وانخفاض 
سالبًا يعبر عن عدم التزام الحكومة لمجابهة الفقر عبر آلية مؤسسة التنمية 
مما أدى إلى انخفاض نسب التخصيص لتمويل المشروعات الصغيرة بسبب 

انخفاض موارد المؤسسة من %1.6 لعام 1999م إلى 25. % لعام 2003م.
نسبة استرداد المال الدوار: تتراوح نسبته خالل الفترة من العام 1998م2008-م 
ما بين %13 إلى %90 ويعزى االرتفاع التدريجي في نسب االسترداد إلى 
جماعية  مشروعات  إلى  أفراد  من  تحولت  التي  المستهدفة  الفئات  تنوع 
االسترداد،  لضمان  المجموعة  شيك  من  مستفيدة  فردي  أساس  على  تقوم 
أفراد  من  تحولت  التي  المستهدفة  الفئات  تغيير  المؤسسة،  تجربة  تزايد 
ومشروعات جماعية إلى منظمات مجتمع مدني ذات شخصية اعتبارية. كما 
أن انخفاض التمويالت الحكومية جعل المؤسسة تعمل على إعادة توظيف 
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مواردها بهدف إيجاد فوائض تراكمية إلعادة توزيعها في شكل مشروعات 
مستردة  أما في العام 1999م فتزايدت النسبة إلى %35.3 ويرجع ذلك إلى 
مسئولية التحصيل من مهام بنك االدخار بسبب العالقة التي كانت قائمة ما 
بين المؤسسة وبنك االدخار والرعاية االجتماعية والزكاة، لقد ظلت نسبة 
العام  في  النسبة  ارتفعت  حيث  التالية  األعوام  تزايد خالل  في  االسترداد 
2002م إلى %72 مقارنة بنسبة 43.3 لعامي 2000،2001 ويرجع التزايد 

العام  الجمعيات في  لبدء نشاط  2000-2008 م  للفترة  في نسب االسترداد 
2002م وتقوية آليات المتابعة والضمان اشتراط الشيكات للسداد في حالة 

الجمعيات. كما يوضحه الجدول )7(. 
الجدول )7( نسب االسترداد بمؤسسة التنمية االجتماعية للفترة من )1998م 

- 2008م(
19992000200120022003200420052006 1998البيان/العام

نسبة 
االسترداد

13%35.3%43.19%43.19%72%89%89%-86%

حجم 
التمويل

-43.763285.814.376.70161.153---22.13.68

عدد 
المستفيدين

-83218079691----642

 - )1998م  للفترة  االجتماعية  التنمية  المالية، مؤسسة  السنوية واإلدارة  التقارير  المصدر: 

2008م(. إعداد: الباحثة.

المنهجية:
اعتمدت الدراسة في جمع المعلومات والبيانات عن المشروعات الصغيرة 
التمويل األصغر في السودان على أسلوب المسح االجتماعي  ومؤسسات 
لعينة من تلك المشروعات والفئات المستهدفة بالتمويل األصغر باالستعانة 
بإجراءات بحثية واحدة متمثلة في استمارة االستبيان التي مرت صياغتها 
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بعدد من المراحل لبنائها وضبطها. تم تعميم االستبانة العلمية لتغطية أسئلة 
مشكلة  لمعالجة  وتوصيات  نتائج  إلى  الوصول  بهدف  الرئيسية  الدراسة 
البحث كما عمل الباحث على تسجيل اإلجابات مع العمالء مباشرة وتقديم 
أسئلة خارج االستبيان مع العميل في غياب ضباط السلفيات العاملين مع 
تمثيلها  مراعاة  مع  عشوائية  عينة  اختيرت  لقد  للتمويل.  المقدمة  الجهات 

للجنسين. 
تم تقسيم األسئلة إلى أربع مجموعات المجموعة األولى لتوفير المعلومات 
األولية عن المفحوصين. اشتملت على المهنة التي يمارسها بجانب العمل في 
مشروعه الصغير وطبيعة نشاطه في المشروع كوكيل أو شريك، يمارس 
نشاطًا تجاريًا أم زراعيًا؟ حرفيًا أو غيره؟ مستوى التعليم ونوعية حيازة 
المشروع ملك أم إداري فقط. أما المجموعة الثانية من األسئلة عن مصدر 
التمويل هل هو ذاتي أو مصرفي؟ أو من األصدقاء أو أي مصادر أخرى، 
التعامل بها من مرابحة،  التمويل والتي يتم  التمويل المستخدمة في  صيغ 
مشاركة، مضاربة وصيغ التمويل اإلسالمية األخرى؟  والمجموعة الثالثة 
تطبقها  التي  التمويل  إجراءات  لمعرفة  التمويل  إدارة  عن  األسئلة  من 
المؤسسات هل هي معقدة؟ معقدة جدًا؟ أو معقولة؟. نوع الضمانات التي 
تطلبها مؤسسات التمويل المختلفة المصرفية وغير المصرفية. المجموعة 
كاٍف؟  غير  أو  كاٍف؟  أم  جدًا؟  كاٍف  هو  هل  التمويل  كفاية  عن  الرابعة 
باإلضافة لمعرفة تكلفة التمويل هل هي مناسبة؟ أو مناسبة جدًا؟  أم غير 

مناسبة؟. وارتباط ذلك بالعائد من التمويل واألرباح المحققة.
التمويل  عمالء  من  عدد  على  اإلستبانة  توزيع  تم  الدراسة:  مجتمع  بيئة 
األصغر بوالية الخرطوم اشتملت التغطية على ثالث محليات، الخرطوم، 
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بحري وأم درمان حيث تم توزيع عدد 113 استبانة للفئات المستهدفة بكل من 
المؤسسات التمويلية غير المصرفية ممثلة في مؤسسة التنمية االجتماعية 
ولقد تم استالم 113 استبانة بنسبة %100 وتم تحليلها واستفاد الباحث من 
2009/4/12م  بتاريخ  االجتماعية  التنمية  مؤسسة  بمباني  المقام  المعرض 
بالمؤسسة  العمل  قيادات  مع  االستطالعات  بإجراء  الباحث  قام  حيث 
تم  بالمؤسسة،  األصغر  للتمويل  األمل  برنامج  من  المستهدفين  والعمالء 
توزيع االستبانة وجمعها في وقتها بتعاون من موظفي اإلدارات بالمؤسسة 
العمالء بملء االستمارات وإرجاعها كاملة. أظهر  بتوجيه  الذين ساهموا 
تحليل االستبيان أن %63 من أفراد العينة عرفوا برنامج التمويل األصغر 
من آخرين، %28 منهم تعرفوا عليه من ضباط التسليف %9 عرفوا برنامج 

التمويل األصغر من اإلعالنات.
جدول )8( طريقة اختيار العينة داخل مجتمع البحث

الجملةبحريأم درمانالخرطومالمحافظة
404232113حجم العينة

404231113السليم
صفرصفرصفرصفرالتالف

المصدر: الدراسة الميدانية  إعداد: الباحثة

للعينة 113عمياًل من المستهدفين  الكلي  يبين تحليل الجدول )8( أن الحجم 
عدد  بمتوسط  الخرطوم  والية  من  أسرة   113 يمثلون  األصغر  بالتمويل 
أسئلة  المباشرة خارج  األسئلة  وذلك من خالل  كمتوسط  لألسرة  أفراد   5
االستبيان وقد تبين من الجدول )8( أن %42 منهم من محلية أم درمان نسبة 
 40% الخرطوم  بمحلية  مقارنة  الخدمات  العالية وضعف  السكانية  للكثافة 

للخرطوم و%30 بحري. 
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وغير  المصرفية  األصغر  التمويل  مؤسسات  أن   )9( الجدول  يوضح 
المصرفية تغذي مشروعات صغيرة بنسبة %79 لإلناث مقارنة بعدد الذكور 
البالغ 23 عنصرًا من إجمالي حجم العينة أي بنسبة %21، وذلك باعتبار أن 
النساء الصنف المستهدف بالتمويل األصغر العتبارها مجموعات معرضة 
الرتفاع معدالت الفقر في وسطها وتعرضهن بصورة أكبر لآلثار الناتجة 

عنه.
جدول )9( الخصائص لعينة البحث حسب النوع

المجموعذكرأنثىالنوع
9023113العدد

%100%21%79النسبة

المصدر: الدراسة الميدانية إعداد: الباحثة

يبين الجدول )10( أن نسبة المستفيدين المتزوجين من المشروعات الصغيرة 
مثلت %31 من إجمالي حجم العينة البالغ 113 عمياًل ويعزى ذلك الهتمام 
مؤسسات التمويل األصغر بنوعيها المصرفي وغير المصرفي بذوي األسر، 
والسعي لتوفير العيش الكريم برفع مستواهم المعيشي واالقتصادي، بينما 
مثلت نسبة األرامل %29 تليها المطلقات %29 ثم الُعَزاب بنسبة 13.3% 

من حجم العينة مما يشير إلى تنوع المستهدفين من التمويل األصغر. 
جدول )10( الحالة االجتماعية لعينة البحث

الجملةعازبمطلقأرملةمتزوجالوضع االجتماعي
35333015113العدد

%30.929.226.613.3100النسبة

المصدر: الدراسة الميدانية إعداد: الباحثة

يبين الجدول )11( أن نسبة %35 من المستهدفين من حملة الشهادة السودانية 
مما يعكس األحوال االجتماعية لغالبية األسر لعدم تمكنها من الصرف على 

دور المؤسسات التمويلية غير المصرفية في تنشيط وتطوير خدمات التمويل األصغر بالسودان
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الجامعيين  نسبة  أما  الجامعي،  الجامعي وما فوق  التعليم  لمواصلة  األبناء 
وحملة شهادة األساس فبلغت %22.1 من حجم العينة ويشير ذلك لعدم توفر 
العمل لحملة الشهادات الجامعية والفاقد التربوي لشهادة األساس مما يعكس 
وبالرجوع  المعيشي.  الضغط  زيادة  وبالتالي  األسرة  لعائل  اإلعالة  نسبة 
للوضع االقتصادي لألسر تبين أن الفقر شبه متوارث فيها، وأن األعمار 

للمستهدفين تتراوح ما بين 15-50عاما. 
جدول )11( مستوى التعليم لعينة البحث

النسبةالعددالمستوى
1311.5أمي

2522.1أساس
4035.4ثانوي

2522.1جامعي
108.9فوق الجامعي

%113100الجملة

المصدر: الدراسة الميدانية إعداد: الباحثة
يرى باحث اقتصادي أن برنامج التمويل األصغر أصبح يستقطب المتعلمين 
ويعود ذلك ألسباب منها أن نشاط المشروعات الصغيرة هو البديل للوظيفة 
بنشاطاتها  الصغيرة  المشروعات  إن  الخاص.  أو  العام  القطاع  في  سواء 
المختلفة تمثل خط األمان األول واالستقرار لمرحلة ما بعد الجامعة، أي 
الوقت  إلى استثمار فائض  ثانويًا باإلضافة  أو  الشهادات أساسًا كانت  من 
والمال في مشروع صغير يدر دخاًل يغطي االحتياجات لفئات الموظفين 
ألن المرتب ال يفي بالحد األدنى لتكاليف المعيشة. كذلك تعتبر المشروعات 
المتدنية  الدخول  أصحاب  من  واسع  لقطاع  الحقيقي  االستثمار  الصغيرة 
وممن يملكون فائضًا ادخاريًا ولو قلياًل، نتيجة لتوسع فرص التعليم الجامعي 
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تفضل  لهم.  مالذَا  الصغيرة  المشروعات  تعتبر  التوظيف  فرص  وضيق 
مؤسسات التمويل األصغر التعامل مع الفئات المتعلمة ألنها تتفهم أنه مال 

يرد ألصحابه وليس هبة مما يساعد على عملية االسترداد.
جدول )12( نوع المشروع داخل عينة البحث

الجملةحرفيتجاريزراعيصناعيالنوع

25107503113العدد
%22.18.966.42.6100النسبة

المصدر: الدراسة الميدانية إعداد: الباحثة

المستهدفين  األفراد  نشاط  من  األعلى  النسبة  أن   )12( الجدول  يوضح 
التجاري متمثلة في التجارة البسيطة داخل األحياء أو المؤسسات في شكل 
البيع بالتقسيط أو نظام الطلبيات الصغيرة، تليها الصناعة %22.1 من حجم 
العينة متمثلة في صناعة الخبائز،الجبنة، بجانب بعض الصناعات األخرى 
مثل صناعة العطور. أما الحرفي فمثل التجارة وغيرها من األعمال الحرفية 
بلغت نسبة العاملين بها %2.6 من جملة الفئات المستهدفة. الزراعة بلغت 
الفئات  لكثير من  السائد  النشاط  أنها  بالرغم من  بها 8.9%  العاملين  نسبة 
المعنية بالتمويل األصغر، في السنوات األخيرة أحجمت مؤسسات التمويل 
عن تمويلها بسبب تعدد مخاطرها وتأثرها المباشر باألحوال الطبيعية، مما 

أدى إلى تزايد نسبة تعثر سدادها.
جدول )13( عدد العمالة بالمشروع

1 - 5 النوع
عامل

الجملة25 – 50عاماًل10 - 25 عاماًل5 - 10 عمال

113--9023العدد 
%100--79.720.3النسبة

المصدر: الدراسة الميدانية إعداد: الباحثة

دور المؤسسات التمويلية غير المصرفية في تنشيط وتطوير خدمات التمويل األصغر بالسودان
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يعكس الجدول )13( أن أكبر عدد من العمالة بالمشروع يتراوح ما بين 1 – 
5 عمال من أفراد األسرة الواحدة، بلغت نسبة %97.7، أما نسبة %20.3 من 
العمالة ما بين 5 – 10 من العمال مما يعكس مساهمة المشروعات الصغيرة 
في خفض معدالت البطالة.من المميزات االقتصادية للمشروعات الصغيرة 
األساليب  بجانب  تكلفة  بأقل  المكثفة  والعمالة  المحلية  للموارد  استخدامها 
التقنية البسيطة مما يقلل من تكلفة المشروع.و يساهم خفض معدالت البطالة 
ومن خالل التدريب والمتابعة المستمرة تجعل منهم خبراء في مجال إدارة 

المشروع وتحمل األعباء والمخاطر المحيطة بالمشروع.
ضمانات التمويل األصغر وإجراءاته:

في  تتمثل  التمويل  مؤسسات  بها  تعمل  التي  المطلوبة  الضمانات  إن 
إصدار شيكات بتاريخ مؤجل من قبل منظمات المجتمع المحلي كضمان 
ألعضائها، مثاًل بنك االدخار يعمل بقبول تعهد قانوني للقروض التي تقل 
عن 2000 جنيه سوداني، الراتب الشهري، معاشات التقاعد وقبول ضمان 
زعماء القبائل وأما البنك الزراعي فيكتفي بالتعامل مع المجموعات غير 
الرسمية وقبول الضمان الجماعي، الراتب الشهري، المعاشات والضمان 
الجماعي مسنودًا بشيك مؤجل التاريخ من منظمات المجتمع المحلي، أما 
منح  في  المصرفي  غير  الجانب  تمثل  التي  االجتماعية  التنمية  مؤسسات 
في  الجماعي  والضمان  الشهرية  الرواتب  بقبول  فتعمل  األصغر  التمويل 

إطار ضمان منظمات المجتمع المحلي.



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السادس -  ديسمبر 2018م    276

جدول )14( نوعية حافظة اإلقراض وفقًا للضمانات لبعض المصارف
المصرف نوع الضمان

معدل 
االسترداد

نسبة 
تعرض 
الحافظة 
للخطر

المصرف نوع 
الضمان

معدل 
االسترداد

نسبة 
تعرض 
الحافظة 
للخطر

* بنك االدخار والتنمية 
الضمان الشخصي  بصناديق 
األفرع وصناديق الخريجين”

صناديق ضمان االئتمان
صناديق ضمان االعتماد

مدعومًا  الشخصي  الضمان 
بشيك مؤجل 

43%
25%

4%
صفر

30%
26%

8%
صفر

* لبنك الزراعي 
السوداني

الضمان الشخصي 
مدعومًا

 بشيك مؤجل
ضمان منظمة المجتمع 

المحلي
ضمان منظمة المجتمع 
مدعومة بشيك مؤجل

82%
 % 47  

    
49%

14.7%
71%

7%

المصدر: الدراسة الميدانية إعداد: شركة يونكوينز االستشارية، لتحليل الوضع الراهن للتمويل 

األصغر في السودان:

التمويل،  وحجم  نوع  التمويل  لمؤسسات  المقدم  الضمان  نوع  يحدد  كما 
ففي القطاع الزراعي يفضل الضمان العقاري في القطاع المروي بسبب 
تقبل  المؤسسة  فإن  المروي  في  أما   العالية  والتكلفة  الواسعة  المساحة 

بالضمان الشخصي أو ضمان منظمات المجتمع المحلي وغيرها.
يعكس   )14( التمويل:الجدول  على  للحصول  األصغر  التمويل  ضمانات 
التمويل  لطلب  التقديم  عند  المستهدفين  من  المطلوبة  الضمانات  نوعية 
المجموعة  الشخصي ضمان  الضمان  العقار،  متمثلة في ضمان  األصغر 
وغيرها من الضمانات التي تعتبر ضمانات تقليدية. يبين الجدول )14( أن 
نسبة %55.7 أي ما يعادل 63 فردًا من العينة موضع الدراسة خاصة في 
القطاع المصرفي، أما عمال المنظمات والمؤسسات غير المصرفية فشكل 

الضمان عبارة عن ضمان المجموعة.

دور المؤسسات التمويلية غير المصرفية في تنشيط وتطوير خدمات التمويل األصغر بالسودان
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جدول )14( نوع ضمانات التمويل ضمان
النسبةالعددنوع الضمان

%6355.7عقار
%108.9شخصي

%4035.4ضمان المجموعة
%113100المجموع 

المصدر: الدراسة الميدانية إعداد: الباحث

المجموعة  شيك  في  تتمثل  التي  الضمانات  أن  يرون   35.4% نسبة  إن 
مناسبة لهم، %58،أن الضمانات المتمثلة في العقار غير مناسبة لهم لعدم 
امتالكهم لعقار يقدمونه كضمان بجانب ارتفاع قيمة الضمانات %8.9 كما 
أن الضمانات الشخصية غير مناسبة ألن المستفيد قد يلجأ إلى االستعانة 
بموظف كضامن مما يؤدي إلى تحويل مرتبات الموظفين كضامنين إلى 
البنوك وفي بعض الحاالت يصل األمر إلى تحرير شيك بدون رصيد على 
التمويل األصغر بجانب خطورتها  المستفيد، جميعها غير مالئمة لعمالء 
فترة  بالتالي تطول  اإلقدام عليها،  قبل  المستفيد  لتردد  يؤدي  القانونية مما 
اإلقراض  حجم  يبين   )15( والجدول  القرض.  على  للحصول  اإلجراءات 

مقابل الضمان.
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جدول )15( حجم اإلقراض مقابل نوع الضمانات
عدد     نوع الضمان

حجم المستفيدينالقروض
القرض

نسبة 
القروض

نسبة 
المستفيدين

نسبة  
القرض

*اإلقراض 
الفردي

الضمان 
الشخصي

ضمان المرتب
صندوق ضمان 

المانحين
ضمان منظمة 

المجتمع 

1460
17

1139
1

2460
26

1139
1

448529
002860

108470
1000

56%
1%

43%
%،04

75%
%،5
18%
%،02

*اإلقراض 
لمنظمات 
المجتمع 

ضمان منظمة 
المجتمع 

صندوق ضمان 
منظمة المجتمع

2
7

429
72

33446827%
%’08%14

2%
6%
1%

%100%100%2626598019100اإلجمالي
المصدر: الدراسة الميدانية إعداد: شركة يونكوينز االستشارية، لتحليل الوضع الراهن للتمويل 

األصغر في السودان.

يرى البعض أن المصارف تفضل الضمانات العقارية مما يعني أن التمويل 
يوجه للمقتدرين بالمناطق الحضرية التي يتم فيها تسجيل العقارات. استخراج 
شهادات البحث، كما أن الضمان الشخصي هو السائد خاصة في المناطق 
الزراعية بسبب عدم تعامل المزارع مع البنك إال في حاالت االضطرار 
نتيجة لتعدد دخل المزرعة من المحاصيل السنوية بجانب النشاط البستاني 
الذي يقوم به المزارع، وتخوفه من األثر االجتماعي الذي يمكن أن يحدث 
مما  اإلعسار،  بسبب  يحاكم  أو  قانونية  تعرضه إلجراءات  في حاالت  له 
يخرج صغار المزارعين من مظلة التمويل وبالتالي عدم عدالة في توزيع 
الدخل، تعتبر إجراءات تقييم وتسجيل الرهن العقاري التي تطلبها البنوك 

دور المؤسسات التمويلية غير المصرفية في تنشيط وتطوير خدمات التمويل األصغر بالسودان
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من أصحاب المشاريع سببًا في تأخير التمويل الذي يؤثر بصورة مباشرة 
خاصة على المزارع ألن الزراعة لها مواقيت محددة وإذا تأخر التمويل 
مقابلة  سليمان،  محمود  )محمد  الموسم.  نجاح  عدم  إلى  يؤدي  أن  يمكن 

بتاريخ 2009/5/1م(. 
فيما يتعلق باستحداث آليات الضمان غير التقليدية وإمكانية تطبيق البنوك 
أن هذا  السودان  ببنك  التمويل األصغر  بإدارة وحدة  المسئولون  لها يرى 
النشاط خطط له للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط ويعتبر ضمن أول 
لقد أجرت  التمويل األصغر،  قبل وحدة  التي تمت معالجتها من  األنشطة 
الوحدة دراسة حول موضوع استحداث آليات الضمان وبموجبها قام البنك 
المركزي بإصدار منشور رقم 2008/5م بتاريخ 2008/3/10م يشجع مقدمي 
هناك  أن  غير  التقليدية،  غير  الضمانات  باعتماد  األصغر  التمويل  خدمة 
حالة من االرتباك فيما يتعلق بمعنى الضمانات التقليدية واستحداثها ومدى 
قابليتها للتطبيق من قبل البنوك وحاجة البنوك لالبتكار بما يواكب التقنية 
مع الظروف التي تعمل فيها. تمثل المستندات والوثائق واإلجراءات التي 
وإمكانية  التمويل  أحد محددات  التمويل  للحصول على  المصارف  تطلبها 
الحصول عليه والتي تحول دون حصول المستهدفين على التمويل بيسر 

كما يظهر من تحليل عينة الدراسة في الجدول )16(.
جدول )16( إجراءات التمويل بالنسبة للفئات المستهدفة

المجموعمعقولة جدًامعقولة غير معقولةاإلجراءات
356513113العدد

%100%11.5%57.5%31النسبة

المصدر: الدراسة الميدانية إعداد: الباحثة

الجدول )16( يوضح أن نسبة %58 من إجمالي العينة يرون أن إجراءات 
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التمويل معقدة بينما يرى %31 منهم أن اإلجراءات مقبولة وغالبيتهم من 
أن  فترى  نسبة 11.5%  أما  المصرفية،  غير  التمويلية  المؤسسات  عمالء 
بينهم 10 عمالء من أصل 13 عمياًل من عمالء  اإلجراءات معقولة جدًا 

المؤسسات المصرفية.
إن التمويل الممرحل حسب النشاط االقتصادي وبصورة جزئية من إجمالي 
مما  العميل  لدى  الطمأنينة  عدم  على  يبعث  العميل  يحتاجه  الذي  التمويل 
يؤدي إلى استكمال التمويل من مصادر متعددة وبالتالي ينعكس ذلك على 
لعائد  الحصول  على  تعمل  التي  الممولة  الجهات  تعدد  بسبب  التحصيل 
تمويلها مسببًا ضعفًا في عملية استرداد أموال المؤسسة التمويلية واإلخفاق 
في السداد من جانب العميل مما يعرضه لمخاطر التمويل. مما أدى لتسرب 
موارد مؤسسات التمويل ألشخاص غير مؤهلين للقيام بإدارة المشروعات 
الصغيرة في ظل اإلجراءات الحالية التي ال تهتم باإلنتاج دائمًا بل بالسداد 
بتاريخ  مقابلة  سليمان،  بشير  نايلة  للعميل.)  اإلستردادية  القدرة  ومدى 

4،2009/24م( 

طلب  إجراءات  أن  األصغر  التمويل  بمجال  المختصين  بعض  يرى  كما 
التمويل تعتبر غير معقدة وأن المستندات المطلوبة يمكن إعدادها، ويعكس 
سرعة إعداد المستندات المطلوبة وتسليمها في وقت مبكر مع طلب التمويل 
العميل وخبرته واهتمامه. واإلجراءات بصورتها  دلياًل على جدية  يعتبر 
بجانب  التمويل  الواردة في طلب  المعلومات  للتأكد من  الحالية ضرورية 
أن إجراءات التمويل تتوقف على نوع العملية الزراعية والنشاط المعني.
) عوضية فضل المولى،، وحدة التمويل األصغر، البنك الزراعي،، مقابلة 

بتاريخ 2009/5/11م(

دور المؤسسات التمويلية غير المصرفية في تنشيط وتطوير خدمات التمويل األصغر بالسودان
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التمويل األصغر  الفئات المستهدفة من  التمويل األصغر:إن  حجم ونوعية 
هم محدودو الدخل، تزداد الحاجة  لديهم لكل مصدر يدر عليهم دخاًل ولو 
بالنسبة البسيطة التي تزيل عنهم ضنك العيش وتوفير الحياة الكريمة من 
بتوفير  حياتهم  تغيير  في  يساهم  أن  يمكن  لمشروع صغير  تمليكهم  خالل 
من  المطلوب  التمويل  نوعية  يبين   )16( والجدول  لهم.  الكافي  التمويل 
عمالء التمويل األصغر. أن نسبة %58 من إجمالي العينة عبارة عن تمويل 
مطلوب  قائمة  قديمة  المشروعات  طبيعة  أن  أي  التشغيلية  للمصروفات 
تمويلها بهدف توسعتها أو لضمان استمراريتها وحل ديونها إن وجدت. أو 
مشروعات أخرى قديمة يراد إعادة تشغيلها. أما نسبة %31 من التمويل 
المطلوب كرأسمال لمشروعات جديدة أو قديمة توقف العمل بها. أما عند 
لمشروعه  التمويل  كفاية  عن  فرد  لكل  مباشرًا  سؤااًل  العينة  أفراد  سؤال 
الصغير كانت النتيجة أن نسبة %67 من أفراد العينة يرى أن التمويل غير 
كاٍف لكنه راٍض به لحاجته لكل مبلغ من المال ولو بسيطًا أما %17 من 
العينة فيرون أن مبلغ التمويل كاٍف جدًا وبالرجوع لنوع النشاط الممارس 
تبين أن مشروعاتهم متناهية في الصغر مثل التجارة في المالبس باألقساط 
وغيرها، نسبة %25 يرى أنه غير كاٍف جدًا،  نسبة %4 من أفراد العينة 

أن التمويل كاٍف لنشاطهم االقتصادي.
جدول )17( نوعية التمويل المطلوب

المجموعتشغيلعمالة رأسمالينوع التمويل
351365113العدد

%100%57.5%11.5%31النسبة

المصدر: الدراسة الميدانية إعداد: الباحثة

قورن  ما  إذا  جدًا  ضعيف  المصرفي  التمويل  أن  اقتصادي  خبير  يرى 
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بالتمويل غير المصرفي الممثل في مؤسسة التنمية االجتماعية، إن التمويل 
المصرفي وحجمه المستهدف للقطاع الزراعي بصورة خاصة غير متوفر 
ويقدم لمصارف التمويل العيني خاصة الجازولين في مرحلة الزراعة وهو 
تمويل غير متكامل أي ال يغطي متطلبات العمليات األخرى من قطع غيار 
لآلليات وغيرها. ومن اآلثار السالبة أن التمويل العيني يدفع بالمزارعين 
توقف  المالية، مع  للمقدرة  المزروعة ودون مراعاة  المساحة  في  للتوسع 
التمويل عند عمليات النظافة والحصاد مما يؤدي لضعف اإلنتاجية والعائد 
دائرة اإلعسار والخروج  التمويل والدخول في  استرداد  وبالتالي صعوبة 
المشروعات  أن  مالحظة  مع  البنك  أموال  وضياع  الزراعي  النشاط  من 
الزراعية الصغيرة تستخدم عمالة أكبر من حجمها خاصة فترات الحصاد.

)مصطفى جمال الدين أبوكساوي، مقابلة بتاريخ2009/3/31م(
تعتبر خبرة العميل ومقدرته على إدارة المشروع المتقدم به للتمويل مؤشرًا 
من مؤشرات حجم التمويل الذي يمكن أن يمنح له من قبل مؤسسة التمويل 
المعنية بجانب حجم التدفقات المالية التي تعكس مقدرة العميل لسداد القرض 
من خالل مشروعه الصغير. الجدول )19( يبين خبرة العمالء داخل عينة 

الدراسة.
الجدول )19( المستهدفين وخبرة العمل

المجموعمعقولةجيدةجيدة جدًاالخبرة السابقة
153563113العدد

%13.23155.8100النسبة

المصدر: الدراسة الميدانية إعداد: الباحثة

إن نسبة %56 من المستهدفين خبرتهم في مجال إدارة المشروعات التي 
يمارسونها معقولة كما يوضح الجدول )19(، كما لم يسبق لهم العمل في 

دور المؤسسات التمويلية غير المصرفية في تنشيط وتطوير خدمات التمويل األصغر بالسودان
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المتبطلين،  فئة  من  هم  المستهدفين  وأن  خاص،  قطاع  أو  حكومي  مجال 
معظمهم من فئة الشباب أي %35 من أصحاب التعليم الثانوي، %22 من 
المؤسسات  توجه  يعكس  مما   )19( الجدول  يبين  كما  الجامعات  خريجي 
التمويلية العاملة في مجال التمويل األصغر المتصاص البطالة بتوجيهها 

نحو العمل الحر من خالل المشروعات الصغيرة.
التنمية  تعني  الصغيرة:  للمشروعات  واالجتماعية  االقتصادية  اآلثار 
االجتماعية توفير قدر من التعليم، الصحة، السكن والعمل من خالل األنشطة 
االقتصادية  بالجوانب  متعلقة  ووظيفية  بنيوية  تغيرات  تبذل إلحداث  التي 
االجتماعية والثقافية بهدف زيادة قدرة األفراد والجماعات الستغالل الموارد 
المتاحة إلشباع االحتياجات األساسية وتحقيق الحرية والرفاهية من خالل 
اإلمكانيات  بين  للتنسيق  مرسوم  تخطيط  وفق  تبذل  التي  المنظمة  الجهود 
الدخل  تحسين  بهدف  معين  اجتماعي  في وسط  المتاحة  والمادية  البشرية 
ألتبرجي،  المعيشة والرفاهية االجتماعية.) صبحي  القومي ورفع مستوى 

2008/3/31م،ص1(

 اآلثار االجتماعية للفئات المستهدفة: تتمثل أهداف تقييم األثر االقتصادي 
واالجتماعي للمشروعات الصغيرة في معرفة التكاليف والمنافع التي تترتب 
قيامه. فلكل مشروع أهداف  المشروع ومقارنتها في حالة عدم  قيام  على 
متعددة مثل تعظيم العائد الذي تعيش عليه أسرته بجانب رغبة المستهدفين 
لقد تمت األسئلة  أبنائهم وتحسين بيئة السكن ونوعية الوجبات   في تعليم 
الصحية  الحالة  مثل  االستبيان  أسئلة  بجانب  للمستهدف  المباشرة  الشفهية 
والموقف المالي واألهداف التي تتوقع تحقيقها قبل وبعد المشروع بهدف 
معرفة األثر االجتماعي على األفراد المستهدفين بالتمويل األصغر لقد تبين 
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من تحليل األسئلة المباشرة أن نسبة %13 منهم بأن حالتهم الصحية كانت 
لتصل  المشاركة  بعد  قلياًل  تحسنت  ثم  المشروع  في  مشاركتهم  قبل  جيدة 
المحاضرات  الصحي من خالل  بسبب تحسن دخلهم ورفع وعيهم   50%

أفراد  من  المستهدفين  إجابات  يوضح   )20( والجدول  التدريبية  والحلقات 
العينة عن أحوالهم الصحية قبل وبعد مشروعاتهم الصغيرة.

جدول )20( الحالة الصحية ألفراد العينة
النسبةالعددالحالة الصحية

بعدقبلبعدقبل
%49.6%155613.3جيدة

%32.7%393734.5متوسطة
%17.7%592052.2سيئة

%100%113113100المجموع

المصدر: الدراسة الميدانية إعداد: الباحثة

يوضح الجدول )20( أن الحالة الصحية المتردية قبل المشروع للمستهدفين 
حيث أشارت نسبة %52 لذلك باعتبارها النسبة األكبر. أما بعد المشروع 
للفرد إحدى  النسبة إلى %18 تقريبًا، تعتبر الحالة الصحية  فقد انخفضت 
التمويل  التعليم ومساهمة مؤسسات  أما عن  للتنمية،  العالمية    المؤثرات 
األصغر  التمويل  مؤسسات  بأن  العينة  أفراد  من   63% فأجاب  األصغر 
المصرفية وغير لمصرفية لم تحل مشاكلهم المتعلقة بالتعليم. أما نسبة 32% 
بجانب  أبنائهم  تعليم  استقرار  في  ساهمت  مشاريعهم  عائدات  بعض  فإن 
دور مؤسسة التنمية االجتماعية في دفع الرسوم الدراسية لهم مقابل قرض 
المباشرة  نتائج تحليل األسئلة  فائدة عليه.كما أوضحت  حسن يسترد دون 
ألفراد العينة عن تمويل مشروعاتهم قبل أن يتقدموا بطلبات للحصول على 
الذاتية نسبة 19%  قروض، أن نسبة %20 كانوا يعتمدون على مواردهم 

دور المؤسسات التمويلية غير المصرفية في تنشيط وتطوير خدمات التمويل األصغر بالسودان
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كانوا   45% متعددة،  تمويل  مؤسسات  من  التمويل  على  يحصلون  منهم 
يعتمدون على األسرة أو األصدقاء، %22 من التجار أو من آخرين ميسوري 
الدخل مما يعكس أن الجهات غير الرسمية تمثل المصادر الرئيسية للتمويل 

األصغر قبل برنامج التمويل األصغر.
التمويل  المالية ضعيفة، وأن  يرى باحث اقتصادي أن قدرات المصارف 
المصرفي ال يتجاوز %2.5 في أفضل حاالته من إجمالي التمويل المسموح 
وآليات  عقار  من  الضمانات  أجود  تعتبر  التي  الضمانات  من  بالرغم  به 
بجانب نسب االسترداد  الجيدة، كما أن سياسات التمويل أثرت سلبًا على 
الفئات ضعيفة الدخل، خاصة المزارع الذي تأثر بالظروف االقتصادية من 
كساد وغيره مما أدى إلى زيادة تكلفة اإلنتاج وانخفاض أسعار المنتج مما 
أدى إلى حاالت من اإلعسار في السداد. )محمد المصطفى إبراهيم، مقابلة 

بتاريخ 2009/4/21م(
جدول )21( مصدر التمويل األصغر

المجموعاألقاربشعبي مصرفيذاتيمصدر التمويل
23202545113العدد

%100%38.9%22.1%18.7%20.3النسبة

المصدر: الدراسة الميدانية إعداد: الباحثة 

المالي  وضعهم  يصفون  العينة  أفراد  من   48% أن   )22( الجدول  يبين 
بالضعيف قبل مشاركتهم في أنشطة التمويل األصغر وعند مقارنة حالتهم 
بعد المشاركة يالحظ ارتفاع نسبة الوسط من %45 إلى %58 وانخفاض نسبة 
ضعيف من %48 إلى %14 مما يعني مساهمة المشروعات الصغيرة في 
تحسين أحوال المستفيدين المالية، لقد انعكس التحسن في األوضاع المالية 
على المستوى التعليمي لألبناء. عدد الوجبات اليومية لألسر. فارتفعت نسبة 
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األسر التي تتناول ثالث وجبات في اليوم من %67 قبل المشروع إلى 70% 
بعد المشروع.

جدول )22( األحوال المالية للمستهدفين من العينة قبل وبعد المشروع
النسبة بعدالنسبة قبلالمستوى المالي

%14%48ضعيف
%58%45وسط
%14%7جيد

%14صفرممتاز

المصدر: الدراسة الميدانية إعداد: الباحثة

لقد أوضحت نتائج الدراسة أن نسبة %5.3 من التمويل األصغر يستخدمون 
األرباح في االدخار، %59 في األكل  والشرب، %17.8 في األكل والتعليم، 
%17.9 الصحة والتعليم مما يدل على أن األرباح تصرف في االستهالك 

الجدول  لزيادة عائداتها،  المشروعات  يتطلب تحسين  اليومي لألسرة مما 
)5/17( يوضح استخدام أفراد العينة لعائدات مشروعاتهم الصغيرة.

جدول )23( استخدام عائدات المشروع
المجموعاالدخارالصحة والتعليمطعام وتعليمطعاماالستخدام

6720206113العدد
%100%5.3%17.7%17.7%59.3النسبة

المصدر: الدراسة الميدانية إعداد: الباحثة

أهداف  فمن خالل  تحقق  الذي  واالجتماعي  االقتصادي  األثر  لمعرفة  أما 
يبين  وبعدها  الصغيرة  نشاطاتهم  ممارسة  قبل  المستهدفة  الفئة  وتوقعات 
قبل  العينة  أفراد  توقعات   )24( جدول  العينة  أفراد  توقعات   )24( الجدول 

وبعد المشروع.

دور المؤسسات التمويلية غير المصرفية في تنشيط وتطوير خدمات التمويل األصغر بالسودان
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أهداف تحققتأهداف توقع تحقيقها
النسبةالهدف النسبة الهدف 

%33مصاريف تعليم وعالج%56زيادة دخل األسرة 
%25زيادة الدخل %3تحسين األحوال 

%25فرص عمل %3تعليم األبناء 
%17نفقات يومية %35إيجاد وسيلة دخل 

--%3شراء أثاثات 
%100%100الجملة 

المصدر: الدراسة الميدانية إعداد: الباحثة

بين الجدول )24( أن زيادة الدخل تمثل أول توقعات أفراد العينة مما يؤكد أن 
الهدف األساسي من المشروع، العمل علي زيادة الدخل. لقد أوضحت نتائج 
الدراسة أن المشروعات المدرة للدخل التي تم تنفيذها بوالية الخرطوم قد 
حققت في مجملها نجاحًا اقتصاديًا واجتماعيًا ولو بنسبة بسيطة للمستهدفين، 
في معظم  االقتصادي  العائد  أكبر من  والنفسي  االجتماعي  األثر  كان  لقد 
المشروعات لشعور الفرد بالملكية والقوى االجتماعية بسبب زيادة الدخل 
قلياًل الذي أدي إلى تحقيق نوع من االستقرار وتحسين األوضاع المعيشية 
واالستقرار الدراسي ألفراد األسرة من األبناء، يعكس الجدول )25( الدخل 

المتحصل عليه كعائد ألفراد العينة. 
جدول )25( زيادة الدخول الناشئة من المشروعات الممولة بنسب متفاوتة

المجموعغير متزايدمتزايدمتزايد جداالدخل 
132575113العدد

%100%66.4%22.1%11.5النسبة 

المصدر: الدراسة الميدانية إعداد: الباحثة
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 يعكس الجدول )25( أن نسبة %66.4 من حجم العينة يرى أن الدخل بعد 
المشروع غير متزايد وأنه تقابل به االحتياجات المعيشية وتسعى لتوفير 
بسيطة  بنسب  دخلهم  فتزايد  منهم   22% أما  أسرتها  ألفراد  الكريم  العيش 
الدخل  تزايد  %12 يرى  والكماليات حوالي  الرفاهية  تحقيق  إلى  لم تصل 
بصورة جيدة نسبة لوجود مصدر آخر للدخل بجانب مشروعاتهم الصغيرة، 
التمويل. أما  أن أرباح المشروع متوسطة بصورة تغطي تكاليفه وأقساط 
الخسارة بحسب  إلى درجة  بهم مشروعاتهم  المستفيدين فتصل  %55 من 

ظروف السوق لكنهم يتجاوزونها باالقتراض مرة أخرى واإلصرار على 
بلوغ غايتهم لتحسين مستواهم المعيشي.

إن العائد من التمويل األصغر فيه جانب اجتماعي أكثر من استثماري ولقد 
اقتصاديًا  يعتبر عائدًا  التمويل األصغر  أن قطاع  العالمية  التجارب  أثبتت 
واجتماعيًا. كما أن البنك الزراعي ظل لعدد من السنيين يحقق خسارة بسبب 
ضعف العائد من التمويل الزراعي الذي ال يمثل أكثر من %40 من إيرادات 
التمويل  هوامش  أن  و  المالية  البنك  موارد  كفاية  لضعف  أدى  مما  البنك 
وانخفاض  بالبنك  التجارية  األنشطة  وقصور  بجانب ضمور  واقعية  غير 
تحديده  يصعب  الذي  لإلعسار  ذلك  ويرجع  البنك  إيرادات  في  مساهمتها 
والعمل بنظام جدولة الديون مما ساهم في تدني وانخفاض العائد بالنسبة 

للعميل المستهدف بصفة خاصة.
النتائج:

توفير  التمويل األصغر، ودورها في  البحث حول وسائط   دار موضوع 
الدعم المالي لفئات المجتمع المنخفضة الدخل. لقد تبين أن هذه المؤسسات 
التي يرغب  المشاريع الصغيرة  الطاقة في تمويل  القدرة محدودة  ضعيفة 
فيها الفقراء.، ولم يكن ذلك بسبب واحد وإنما ألسباب متعددة للمجتمع يد 

دور المؤسسات التمويلية غير المصرفية في تنشيط وتطوير خدمات التمويل األصغر بالسودان
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المصرفية.  وغير  المصرفية  المالية  المؤسسات  الحكومة،  في  ممثلة  فيها 
برغم  ذلك فإن أثر هذه الوسائط أو المؤسسات واضح في تخفيف حدة الفقر 
المنتشر في السودان لكن بصورة ضعيفة واألمل معقود والرجاء موجود في 
موجود في انتشار الوعي بأهمية وجود هذه المؤسسات وتنوعها. توصلت 

الدراسة إلي عدة نتائج يمكن صياغتها كالتالي:
صاحب تجربة المؤسسات التمويلية ضعف في األداء لقلة خبرتها في مجال 
التمويل األصغر مما أدى إلى خلل في وصول خدمات التمويل األصغر 

للفئات المستهدفة.
إحجام  في  تسبب  مما  األصغر  التمويل  لعمليات  اإلدارية  التكلفة  ارتفاع 

مؤسسات التمويل المصرفية عن االستثمار في مجال التمويل األصغر.
للحصول  المصرفية  المطلوبة وطول اإلجراءات  الضمانات  عدم مالءمة 
على قرض  مما أدى إلى انسحاب المستهدفين عن تقديم طلبات للتمويل 

والتعامل مع البنوك.
ضعف السداد وعدم توفر الضمانات أثر سلبًا على قيام مؤسسات التمويل 

بتقديم خدمات التمويل األصغر.
النجاح  يتحقق  لم  المستهدفة  للفئات  الفنية واإلدارية  الخبرة  بسبب ضعف 

المطلوب للمشروعات الصغيرة.
عدم وجود مؤسسات  ضمان مالي للمستفيدين من التمويل األصغر وغياب 
التأمين المصرفي أثر سلبًا على إجمالي التمويل األصغر من جملة التمويل 

المصرفي المتاح.
هناك فهم خاطئ من العمالء أثر في استرداد األموال، ممثل في اعتقادهم 

أن المال الممنوح هو على وجه الصدقة.
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التوصيات:
ضرورة خفض تكلفة تقديم القروض الصغيرة بالعمل من خالل المجموعات 

القاعدية. 
هناك حاجة إلى تشجيع مؤسسات التمويل األصغر لتتوسع في منح التمويل 

والقروض.
أهمية قيام مؤسسات التمويل األصغر المصرفية بتوفير تدريب متخصص 

للموظفين لتجويد أدائها في مجال تقديم خدمات التمويل األصغر.
أداء  لتطوير  تدريبية  ببرامج  األصغر  التمويل  برنامج  ارتباط  ضرورة 

المقترضين وتقليل مخاطر الفشل.
أهمية تصنيف المجموعات المستهدفة من حيث صالحيتها للحصول على 
التمويل األصغر ثم تقديم الخدمات المالية لها لضمان نجاح عمليات التمويل 

األصغر.
زيادة فرص إتاحة الخدمات المالية للفئات المستهدفة بتوسيع نطاق الوصول 

إليهم.
ضرورة التواصل مع المجموعات القاعدية لتجميع العمالء بغرض توزيع 

المخاطر وتخفيض رسوم التأمين.
بيانات والمحافظة عليها وتحديثها بصورة منتظمة  ضرورة وضع قاعدة 
الفني  العون  مجاالت   في  الخبرة  ذوي  من  الخدمات  مقدمي  تتضمن 

والتدريب.
أهمية وضع وتطبيق مؤشرات رئيسية لألداء لمؤسسات التمويل األصغر 

من واقع المعايير المعتمدة عالميا.
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291مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السادس –  ديسمبر 2018م    

محاسن عثمان محمد حاج نور

المــــــــراجع:
اوأل: الكتب:

المصرية  المقارنة والحالة  الدولية  الصغيرة والتنمية والتجارب  المشروعات  إيمان مرعي: 
مركز الدراسات االستراتيجية، القاهرة، 2005م.

عائدة نخلة رزق اهلل: دور المشروعات الصغيرة في مواجهة تحديات القرن 21، الهيئة العامة 
لالستعالمات، القاهرة، 1998م.

عبد الحميد بدر الدين: المشروعات الصغيرة الواقع والمرتجى، مركز المعلومات واألبحاث، 
الكويت، 2000م.

للنشر  الجامعة  شباب  مؤسسة  الصغيرة،  واألعمال  المشروعات  إدارة  نجار:  راغب  فريد 
اإلسكندرية، 1999م.

محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي: بنك األسرة الفرصة واألمل، الخرطوم، 2007م.
الدين فضل المول:المشروعات الصغيرة الرؤية والتطبيق، اإلتحاد العربي للمنشئات  نصر 

الصغيرة، مكتب السودان، 2007م.
التقـاريـر:

البنك الدولي: تقرير التمويالت الصغيرة واستراتيجيات المكافحة،2009/5/13م.
بنك السودان المركزي: التقارير السنوية للفترة 1990 – 2008م.

مركز الدراسات اإلستراتيجية: مسودة مناهضة الفقر في السودان، الخرطوم، 2001م.
مؤسسة التنمية االجتماعية: التقارير السنوية للفترة 1998–2008م.

أوراق العمل:
أبوبكر إبراهيم حسن وآخرون: تحليل الوضع الراهن للتمويل األصغر في السودان دراسة 

استشارية لبنك السودان، الخرطوم، 2006م.
 أحمد منير: واقع وآفاق مشاريع األعمال الصغيرة في التنمية االجتماعية، ورقة عمل في 

مؤتمر المشروعات الصغيرة وآفاق التنمية، القاهرة، 18 – 20 أبريل 2000م.
السودان، ورقة عمل  في  الصغر  والمتناهية  الصغيرة  المشاريع  تنمية  بابكر عثمان،  بدوي 

لندوة تطوير المشاريع الصغيرة، مركز دراسات المرأة، قاعة الصداقة، 2005م.
بدوي بابكر عثمان: تنمية المشاريع الصغيرة في السودان، مركز دراسات المرأة بالسودان 

بالتعاون مع بنك االدخار والبنك اإلسالمي جدة، الخرطوم، 2007م.
حسام مندور: المستثمر الصغير أساس النهوض بالصناعات الصغيرة، ورقة عمل مقدمة في 

ندوة قانون حوافز اإلستثمار، القاهرة، 29 – 30 يونيو، 1997م.



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السادس -  ديسمبر 2018م    292

صالح جبريل: التجربة العملية والرؤية المستقبلية ألداء مصرف االدخار، 
إدارة البحوث والتخطيط، 2006م.

صالح جبريل حامد: إمكانية إدارة التمويل األصغر والتجاري في هيكل تنظيمي موحد إدارة 
البحوث والتخطيط، بنك االدخار، 2006م.

صبحي التبرجي: تنمية األعمال الصغيرة لخدمة المجتمع، ورقة عمل مقدمة لورشة  نظمتها 
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، قاعة الصداقة، الخرطوم، 2008/3/31م. 

عابدة يحي المهدي: إعداد رؤية تنمية وتطوير قطاع التمويل األصغر،ورقة مقدمة لدراسة 
تحليل الوضع الراهن للتمويل األصغر بالسودان، بنك السودان،، 2006م.

عوضية فضل المولى ونادية بشير: التمويل األصغر الطريق إلى المصارف، ورق مقدمة في 
مؤتمر التمويل األصغر وسيلة لمكافحة الفقر، قاعة الصداقة  الخرطوم، 11 – 12 فبراير، 

2009م.
في  مقدمة  في مصر، ورقة عمل  الصغيرة  الصناعات  إستراتيجية  اهلل شرارة:  مجدي عبد 

المؤتمر العلمي الرابع عشر، القاهرة، 1998م.
التنمية  مؤسسة  الصغيرة،  للمشروعات  االقتصادية  اآلثار  البيلي:  إبراهيم  خضر  محمد 

االجتماعية، الخرطوم، 2008م.
محمد خيري فقيري: رؤية تطوير وتنمية التمويل األصغر بالسودان، بنك السودان الخرطوم، 

2006م.
مصطفى جمال الدين أبوكساوي: اآلثار االقتصادية للمشروعات الصغيرة، ورقة مقدمة في 

ورشة األعمال الصغيرة، بنك التنمية جدة، 2008م.
معاوية بلة المقبول: دور األعمال والمشروعات الصغيرة في التنمية، أكاديمية السودان للعلوم 

اإلدارية، الخرطوم، 2006م
ممدوح فهمي الشرقاوي: المشروعات الصغيرة ورؤية مستقبلية، ورقة عمل مقدمة في ندوة 

دور الصناعات الصغيرة في خطط التنمية، القاهرة، 21 – 22 سبتمبر، 1997م. 
المشروعات  في مؤتمر  مقدمة  الصغيرة، ورقة عمل  الصناعات  ناهد علي عدس: مستقبل 

الصغيرة وآفاق التنمية، القاهرة، 18 – 20 أبريل، 2000م.
الرسائل الجامعية الغير منشورة: 

أوال: الدكتوراه
هالة محمد لبيب: نموذج لقياس نجاح المشروعات الصغيرة في مصر، جامعة القاهرة  كلية 

التجارة، 1995م.

دور المؤسسات التمويلية غير المصرفية في تنشيط وتطوير خدمات التمويل األصغر بالسودان



293مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السادس –  ديسمبر 2018م    

محاسن عثمان محمد حاج نور

نادية محمد عبد العال: تمويل نشاط الصناعات الصغيرة مع التطبيق على صناعات الغزل 
والنسيج، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد، 1997م.

ثانيا: الماجستير
إبراهيم محمد سليمان: التمويل وتجربة البنوك التجارية في التمويل الزراعي بالسودان جامعة 

الخرطوم، 1995.
أحمد حلمي عبد اللطيف: المشروعات الصغيرة وأثرها على مشكلة البطالة في مصر  جامعة 

القاهرة، كلية اإلقتصاد.1994م.
المقابـالت:

إبراهيم احمد إبراهيم، مدير مركز محاربة الفقر، وزارة الرعاية االجتماعية وشئون المرأة 
والطفل، الخرطوم، مقابلة بتاريخ 2008/9/15م.

بتاريخ  مقابلة  الخرطوم،  االدخار،  بنك  والتخطيط،  البحوث  إدارة  حامد،  جبريل  صالح 
2009/4/15م.

عوضية فضل المولى، وحدة التمويل األصغر، البنك الزراعي، مقابلة بتاريخ 2009/5/11م.
االستثمار، جامعة كسال  مدير وحدة  أعمال صغيرة،  تنمية  الكناني، مستشار  محمد محمود 

مقابلة بتاريخ 2009/5/1م.
محمد المصطفى إبراهيم، إدارة التخطيط، بنك المزارع التجاري، مقابلة بتاريخ 2009/4/21م.
مصطفى جمال الدين أبوكساوي، مستشار تنمية أعمال صغيرة، شركة يونكوينز العمارات 

الخرطوم، مقابلة بتاريخ  2009/3/31م.   





الضغوط النفسية وعالقتها بسمة الشعور 
بالمسئولية لدى والديّ التالميذ المعاقين سمعيًا

بوالية الخرطوم

إعداد. د. مواهب الرشيد إبراهيم
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المستخلص:
التالميذ  والدي  لدى  النفسية  الضغوط  مستوى  لمعرفة  الدراسة  هدفت     
المعاقين سمعيًا بوالية الخرطوم، كما هدفت لمعرفة مدى العالقة االرتباطية 
بين الضغوط النفسية لدى والدي التالميذ المعاقين سمعيًا مع سمة الشعور 
بالمسئولية وفقًا للمتغيرات: عمر الوالد، والدخل الشهري لألسرة. اتبعت 
)140 أب(  الدراسة في عدد من  الوصفي، وتمثل مجتمع  المنهج  الباحثة 
بالصفوف  تلميذة(   و)70  تلميذًا(   70( المعاقين  التالميذ  وعدد  و)140أم( 
السمع  للصم وضعاف  والسلمابي  األمل  بمعاهد  والثامن  والسابع  السادس 
بوالية الخرطوم، تم اختيارهم بالطريقة القصدية الشاملة. استخدمت الباحثة 
األدوات اآلتية: مقياس الضغوط النفسية اقتباس الباحثة، مقياس الخرطوم 
أساسية  بيانات  واستمارة  المتوكل،  محمد  مهيد  إعداد  الشخصية  لسمات 
إعداد الباحثة. وبعد إجراء الدراسة الميدانية وجمع البيانات تمت  معالجتها 
إحصائيًا ببرنامج SPSS، وقد استخدمت الباحثة اختبار)ت( لمتوسط مجتمع 
واحد، اختبار)ت( للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين، اختبار)ت( 
ارتباط  ومعامل  لبيرسون،  العزمي  االرتباط  ومعامل  المرتبطة  لألزواج 

الرتب لسيبرمان.
  وقد توصلت الدراسة للنتائج اآلتية: تسود الضغوط النفسية لدى والدّي 
التالميذ المعاقين سمعيًا بوالية الخرطوم بدرجة منخفضة. ال توجد عالقة 
ارتباط داّلة إحصائيًا بين الدرجة الكلية للضغوط النفسية لدى والدي التالميذ 
دالة  ارتباط  بالمسئولية. ال توجد عالقة  الشعور  المعاقين سمعيًا مع سمة 
إحصائيًا بين الدرجة الكلية للضغوط النفسية لدى والدي التالميذ المعاقين 
بين  إحصائيًا  دالة  ارتباط  عالقة  توجد  ال  الوالدين.  عمر  ومتغير  سمعيًا 
الدرجة الكلية للضغوط النفسية لدى والدي التالميذ المعاقين سمعيًا ومتغير 

مستوى الدخل الشهري لألسرة.
  كلمات مفتاحية: الضغوط، الشعور، المسئولية، التالميذ المعاقين سمعيًا.

 د. مواهب الرشيد إبراهيم
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Abstract
   The study aimed to determine the level of psychological stress 
among the parents of hearing-impaired students in Khartoum 
State. Moreover، it aimed to determine the correlation between 
psychological stresses among the parents of hearing-impaired 
students، the sense of responsibility، the age of the father and the 
family monthly income. The researcher followed the descriptive 
approach. The community of the study are )140 fathers( and )140 
mothers( and the number of students with disabilities are )70 male 
pupils( and )70 female pupils(، who study at classes 6، 7 and 8، at 
Al Aaml institutes for the Deaf and Hard of Hearing in Khartoum 
state. They were chosen comprehensively and intentionality. The 
researcher used the following tools: A psychological pressure 
scale )Quote by the researcher(، Khartoum personal attributes 
scale prepared by Mohayed Mohammed al-Mutawakil، and 
the essential data from which prepared by the researcher. The 
collected data of the field study has been processed statistically 
using SPSS program. The researcher used the t-test to get the 
average for one community، t-test for the differences between the 
averages of two independent groups، t-test for paired-related، the 
determination correlation coefficient of Pearson، the coefficient 
ranks to Spearmen link.
The findings of the study prevail that: 
1-The degree of psychological stress among the parents of 
hearing-impaired students in Khartoum state، is high.
2- There is no significant statistical correlation between the total 
score of psychological pressure among the parents of hearing-
impaired students with a sense of responsibility characteristic 
relationship.
3- There is no significant statistical correlation between the total 

الضغوط النفسية وعالقتها بسمة الشعور بالمسئولية لدى والدّي التالميذ المعاقين سمعيًا....
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score of psychological pressure among the parents of hearing-
impaired students with the age of the parents.
4-There is no significant statistical correlation between 
psychological stress among the parents of hearing-impaired 
students and the level of monthly income.
Keywords: Stress، students، sense، responsibility، hearing-
impaired

 تمهيد: 
   تعتبر الضغوط النفسية من أكثر الصعاب التي تواجه اإلنسان في مراحل 
شكل  في  فتظهر  عامة  بصورة  على صحته   يؤثر  مما  المختلفة،  حياته 
الفتاح ومحمد  إيناس عبد  أّكده كّل من  أعراض جسمية ونفسية، وهذا ما 
محمود )242:2002( إن اإلخفاق في التأقلم مع الضغوط يؤدي إلى معاناة 
أو  أحيانًا في صورة أعراض مرضية  يبدو  الذي  التكيف  الفرد من سوء 
فبوالدة  نفسية.  الفرد من خصال  به  يتسم  لما  وفقًا  اضطرابات عضوية، 
طفل معاق ُيصاب الوالدان بالصدمة مما يؤدي إلى كثير من المشاكل نتيجة 
القلق والتوتر والخوف على مستقبل الطفل وغالبًا يكون انفصال الوالدين 
نتيجة تأزمهم بسبب إعاقة طفلهم، هذا ما أّكده Salisbury  المذكور في كّل 
من زيدان السرطاوي وعبد العزيز الشخص )2:1998( إّن اإلعاقة بمختلف 
األسرية عامة  للضغوط  المؤدية  األسباب  سببًا من  تعد  فئاتها  أو  أنواعها 
واِلوالدية بصفة خاصة، أما مصطفى نوري القمش )15:2000( فوضح أّن 
القدرة السمعية هي وسيلة حفظ وأمان ووقاية للفرد ووسيلة أساسية للتعلم 
التربية  فئات  من  فئة  هي  السمعية  فاإلعاقة  اللغوية.  للقدرات  واالكتساب 
الخاصة والتي تحتاج رعاية خاصة واهتمامًا من الوالدين فتزيد أعباؤهم 
خاصة إذا كانت األسرة كبيرة، ودخلها االقتصادي بسيط، والوالدان متقدمين 

 د. مواهب الرشيد إبراهيم
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في العمر فيؤدي بهم ذلك إلى تغيير في السلوك نتيجة للضغوط النفسية التي 
يمرون بها. مشكلة الدراسة: 

  تتبّدد فرحة الوالدين عند والدة طفل معاق، ويحل محلها الضغط النفسي 
األمل  بمعاهد  الباحثة خالل عملها  ما الحظته  وهذا  بالمسئولية  والشعور 
بالسودان عند قدوم الوالدين لمتابعة موقف أطفالهم الدراسي، وعن طريق 
الوالدين  عمر  تقدم  األسرة  ومعاناة  ضغوط  يزيد  ومما  معهم،  التواصل 
التساؤل  في  الدراسة  مشكلة  صياغة  يمكن  لهما.  الشهري  الدخل  وتدني 
التالميذ  يعاني منها والدا  التي  النفسية  الضغوط  الرئيس اآلتي: ما درجة 

المعاقين سمعيًا؟. 
وتتفرع من التساؤل الرئيس عدة تساؤالت فرعية:

هل توجد عالقة ارتباط عكسي ذات دالة إحصائيًا بين الضغوط النفسية لدى 
والدي التالميذ المعاقين سمعيًا مع سمة الشعور بالمسئولية؟.

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الضغوط النفسية لدى 
والدي التالميذ المعاقين سمعيًا ومتغير عمر الوالد؟.

ال توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيًا بين الدرجة الكلية للضغوط النفسية لدى 
والدي التالميذ المعاقين سمعيًا ومتغير مستوى الدخل الشهري؟.

أهمية الدراسة: 
   أورد نيومان Neuman )13:1998( الضغط يمكن أن يحطم األسرة إذا 
عن  الكشف  لمحاولتها  الدراسة  أهمية  نبعت  لذلك  فيه.  التحكم  تستطع  لم 
التالميذ  والدي  لدى  بالمسئولية  الشعور  بسمة  النفسية وعالقتها  الضغوط 
المعاقين سمعيًا، فمن المتوقع أن تضيف النتائج معلومات جديدة للمكتبات 
عمومًا والعربية خاصة، كما تهدف لرفع وعي الوالدين بالحقوق والقوانين 

الضغوط النفسية وعالقتها بسمة الشعور بالمسئولية لدى والدّي التالميذ المعاقين سمعيًا....
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التي تسهم في تقليل حدة إعاقة أطفالهم. 
أهداف الدراسة: هدفت الدراسة لمعرفة

1 - مستوى الضغوط النفسية التي يعاني منها والدا التالميذ المعاقين سمعيًا.

2 - عالقة الضغوط النفسية لدى والدي التالميذ المعاقين سمعيًا مع سمة 
الشعور بالمسئولية.

3 -عالقة الضغوط النفسية لدى والدي التالميذ المعاقين سمعيًا ومتغير عمر 

الوالد.
فروض الدراسة:

تسود الضغوط النفسية لدى والدّي التالميذ المعاقين سمعيًا بوالية الخرطوم 
بدرجة مرتفعة.

توجد عالقة ارتباط  عكسي ذات دالة إحصائية بين الضغوط النفسية لدى 
عالقة  توجد  بالمسئولية.  الشعور  وسمة  سمعيًا  المعاقين  التالميذ  والدي 
التالميذ  والدي  لدى  النفسية  الضغوط  بين  إحصائية  دالة  ذات  ارتباطية 

المعاقين سمعيًا ومتغير عمر الوالد.
ال توجد عالقة ارتباط دالة إحصائية بين الدرجة الكلية للضغوط النفسية 
لدى والدي التالميذ المعاقين سمعيًا ومتغير مستوى الدخل الشهري لألسرة.

مصطلحات الدراسة: الضغوط النفسية:
عن  عبارة  الضغوط  أن   )39:1999( الرشيدي  توفيق  هارون  أوضح    
ثالثة عناصر وهي البيئة المحيطة بالفرد، والمشاعر ذات الطابع السلبي، 
لمواجهة  العناصر  هذه  تتفاعل  الفرد،  من  الصادرة  البدنية  واالستجابات 
مجموع  هو  االجرائي:  التعريف  االنضغاط.  أو  االنهيار  حالة  ومقاومة 

الدرجات التي يتحصل عليها المفحوصين من مقياس الضغوط النفسية.

 د. مواهب الرشيد إبراهيم
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الشعور بالمسئولية: 
    ذكر محمود محمد سعيد )2007: 43( أن الشعور بالمسئولية يركز على 
والقدرة على  بالنفس،  والثقة  صفات شخصية واجتماعية مثل االستقاللية 
اتخاذ القرار وتحمل نتائجه وفهم المشكالت وغير ذلك. التعريف اإلجرائي: 
هو الدرجة التي يتحصل عليها المفحوصون من مقياس الشعور بالمسئولية. 
الوالدان:  بينت هيفاء يوسف )2:2006( الوالدية هي من الفعل والد والوالد 

هو األب والوالدة هي األم والوالدان هما األب واألم. 
المعاقون سمعيًا:

   وضح  كل من ناصر بن سعد الدباس )16:1998( و أحمد حسين اللقاني 
و أمير القرشي) 1996:24 - 26 ( أن الشخص المعوق هو اإلنسان المحدود 
في القيام بأعمال طبيعية، والطفل األصم كليًا بأنه الطفل الذي يعاني من 
فقدان سمعي مقداره )90 ديسبل( أو أكثر، أما الطفل ضعيف السمع فهو 

الذي يقل مقدار الفقدان السمعي لديه عن )90 ديسبل(. 
حدود الدراسة: 

بمعاهد  المعاقين سمعيًا والمسجلين  التالميذ  بوالدي  الدراسة  اقتصرت     
األمل والسلمابي بوالية الخرطوم - السودان، للعام 2011. اإلطار النظري:

الضغوط النفسية: 
  هو الشعور السلبي الذي يصيب الشخص عندما يكون تحت وطأة ضغوط 
كبيرة تفوق قدرته على االحتمال، فقدرة الشخص على مواجهتها تختلف 
ينعكس  مما  التحمل  على  وقدرته  لشخصيته  تبًعا  من شخص آلخر  عادة 
على سلوكه، فوالدة طفل معاق في األسرة  يؤدي بالوالدين إلى  درجة من 
التي قد ال يتوافقوا معها، مما يقلل أو يزيد من تحملهم  النفسية  الضغوط 

الضغوط النفسية وعالقتها بسمة الشعور بالمسئولية لدى والدّي التالميذ المعاقين سمعيًا....
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للمسئولية  لكثرة متطلبات اإلعاقة. 
الضغوط النفسية اصطالحًا: 

  عٌرفها lemyres&Tessier 2004 بأنها حالة توتر بسيط أو عميق يصيب 
الشخص، وتعتبر قوة محركة تشتمل على الجانب النفس اجتماعي، وتتأثر 
بالعوامل البيئية المحيطة، ويعتمد إدراكه لها من خالل قدرته على التكيف 
 Stress  مع الضغوط. أما جان بنجامين ستودا )14:1997( فذكر أّن مصطلح
يواجه  ما  أخطر  النفسية هي  الضغوط  أن  الباحثة  الكرب. خلصت  يعني 
الشخص في حياته ) النفسية، الجسدية، االجتماعية، االقتصادية ( فإعاقة 
أحد األبناء تمثل أهم وأكبر ضغوط األسرة وهذا ما أكدته دراسة باكستر 
وآخرين Baxter،C.)2000( المذكورة في أماني عبدالمقصود وتهاني عثمان 
الضغوط  من  عاٍل  تمثل مستوى  السمعية   اإلعاقة  )110:2007(  السيما 

النفسية للوالدين ألّنها وسيلة تواصل واتصال مع العالم الخارجي.
بعض الضغوط الناجمة عن وجود طفل معاق باألسرة: 

   اتفق كل من أن هينجلرHenggele وآخرون )1995( و كونجر وآخرون 
السرطاوي  عبدالعزيز  في  المذكورين   )Conger،R.etal )207:2002

)2007: 19-20( أن وجود طفل معاق في األسرة يستنزف من إمكانيات 
الصحية  البرامج  وتقديم  عالجه  على  تنفقه  لما  المادية،  األسرة  وموارد 
والتربوية له، إضافة إلى تكاليف األجهزة واألدوات المساعدة التي يحتاجها 

الطفل.
السمة  في القرآن الكريم:

َواأْلَْقَداِم( سورة  ِبالنََّواِصي  َفُيْؤَخُذ  ِبِسيَماُهْم  اْلُمْجِرُموَن  )ُيْعَرُف  تعالى  قال 
الرحمن، اآلية )41(.

 د. مواهب الرشيد إبراهيم
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وقوله َتَعالى )ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهْم ِمْن َأَثِر الّسُجوِد( سورة الفتح آية )29(.
ذكر محمد فؤاد عبد الباقي )635:1998( أن السمة يعرف بها حال الناس 
في الخير والشر، كما أشار محمد رشدي بسام )589:1996( أن كلمة )سمة( 
الصفة  تعني  القرآن  في  السمة  أن  إلى  الباحثة  توصلت  عالمات،  بمعنى 

المميزة، أو العالمة الواضحة. 
   ذكر حامد عبدالسالم زهران)56:2003( أن السمة هي الصفة أو الخاصية 
الجسمية أو العقلية أو االنفعالية أو االجتماعية المورثة أو المكتسبة التي 
يتميز بها الفرد وتعبر عن استعداد ثابت نسبيًا لنوع معين من السلوك. سمة 

الشعور بالمسئولية:  
   تتسم الشخصية السوية بالنضج واالتزان فتؤدي بها للشعور بالمسؤولية 
بصورة إيجابية والتعامِل مع سنن اهلل في النفس والمجتمع، هذا ما أوضحته 
معصومة سهيل )42:2006( أن الشخص السوي هو الذي يتحمل مسئولية 
من  التهرب  وعدم  أعمال  من  به  يقوم  وما  قرارات  من  يتخذ  وما  أفعاله 

انفعاالته ومشاعره بإسقاطها على اآلخرين. 
اإلعاقة السمعية:

   أوضح ysseldye & Algozzine)1995(  أن الخلل في كفاية األذن عن 
القيام بوظيفتها السمعية الطبيعية يسبب عجزًا سمعيًا كاماًل فيسمى الصمم، 
وقد يكون عجزًا جزئيًا فيسمى ضعف السمع. كما ذكر عبد اإلله عثمان 
الشائع )18:1999( إن المتأمل في آيات القرآن الكريم يجد أن السمع يسبق 

البصر في كل آيات القرآن. 

الضغوط النفسية وعالقتها بسمة الشعور بالمسئولية لدى والدّي التالميذ المعاقين سمعيًا....
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 أسرة الطفل المعوق سمعيًا:
السرطاوي  عبدالعزيز  في  المذكورين  ونيومان  ماتينو  من  كل  أوضح    
األبناء  ورعاية  األسرة،  تكوين  في  الوالدين  مسئولية  تبدأ   )18:2007(
وتربيتهم على الدين والخلق الكريم، فوجود طفل معاق في األسرة يشعر 
لمنع  الالزمة  الوقائية  اإلجراءات  يتخذا  لم  ألنهما  تجاهه  بالذنب  الوالدين 

حدوث اإلعاقة.       
الدراسات السابقة:

   فيما يلي بعض الدراسات ذات الصلة بالدراسة الحالية، مما يوضح ندرة 
الدراسات في هذا المجال وذلك في حدود علم الباحثة، وقد صنفت الباحثة 

الدراسات السابقة حسب تسلسل موضوع الدراسة.
أواًل: الدراسات العربية:

دراسة علي حبيب محمد سليمان  2008:
يدركها  كما  الوالدية  الضغوط  مواجهة  وأساليب  مظاهر  الدراسة:  عنوان 
آباء وأمهات األطفال المتخلفين عقليًا، أهم نتائج الدراسة: ال توجد فروق 
إحصائية بين متوسطات درجات آباء وأمهات األطفال المتخلفين عقليًا على 

مقياس مظاهر الضغوط الوالدية.
2 - دراسة هيفاء عمر 2005:

عنوان الدراسة: الضغوط النفسية لدى أولياء أمور األطفال المعاقين سمعيًا.
 أهم نتائج الدراسة: الضغوط النفسية ألولياء أمور األطفال المعاقين سمعيًا 
ذات درجة صغيرة. أيضًا توصلت إلى وجود عالقة ارتباط عكسية بين 
درجة الضغوط النفسية لدى أولياء أمور المعاقين سمعيًا ومستويات سنهم 

العمرية.
3 -  دراسة منى الحديدي وجمال الخطيب 1996:

 د. مواهب الرشيد إبراهيم
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عنوان الدراسة: أثر إعاقة الطفل على األسرة. أهم نتائج الدراسة: توجد 
فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الضغوط النفسية بين أسر األطفال 
االحتياجات  ذوي  غير  األطفال  أسر  وبين  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
الخاصة وتبين ذلك أن أكثر األسر تعرضًا للضغوط النفسية هي أسر ذوي 

االحتياجات الخاصة عقليًا، وسمعيًا، وحركيًا، وبصريًا حسب الترتيب.
4 - دراسة زيدان أحمد السرطاوي 1991

ذلك  وعالقة  الوالدين  على  للطفل  السمعية  اإلعاقة  أثر  الدراسة:  عنوان 
ببعض المتغيرات.

أهم نتائج الدراسة: عدم وجود فروق ذات داللة بين آباء وأمهات األطفال 
المعاقين سمعيًا في استجاباتهم للضغوط النفسية التي يتعرضون لها.

الدراسات األجنبية: 
5 - دراسة مان فريد  Manfred  2000 المذكورة في أحمد عربيات ومحمد 

الزيودي 2008

عنوان الدراسة: الضغوط النفسية لدى والدي األطفال المعاقين سمعيًا. أهم 
نتائج الدراسة: أن تعرض الوالدين لمستويات عالية من الضغوط الناجمة 
عن وجود طفل معاق سمعيًا، يجعلها بحاجة إلى الدعم والمساندة النفسية 

واالجتماعية لتخفيف الضغوط النفسية الواقعة عليهم.
6 - دراسة باكستر وآخرين Baxter،C.  2000  المذكورة في أماني عبد 

الوالدية  الدراسة: الضغوط  المقصود وتهاني عثمان )110:2007( عنوان 
المؤثرة على أفراد األسرة سواء المعاقين ذهنيًا أو غير المعاقين، أهم نتائج 
الدراسة:  أن الضغوط األسرية تزداد بوجود إعاقة أحد أبنائها عن األسر 

التي ال يوجد أحد من أفرادها معاقَا.

الضغوط النفسية وعالقتها بسمة الشعور بالمسئولية لدى والدّي التالميذ المعاقين سمعيًا....
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Meadow  19857 - دراسة ميدو
عنوان الدراسة: أثر الفقدان السمعي عند األطفال على الضغوط النفسية 

للوالدين.
أهم النتائج: وجود تأثير لإلعاقة السمعية لألطفال على مستوى الضغوط 

النفسية التي يتعرض لها آباؤهم وأمهاتهم.
التعليق على الدراسات السابقة:

معظم  وأثبتت  وأجنبية  دراسات سودانية، وعربية  الدراسة  هذه    شملت 
الدراسات السابقة أن مستوى الضغوط النفسية ذو درجات كبيرة إال دراسة 
الصم  بمعهد  سمعيًا  المعاقين  أسر  على  أجريت  التي  عمر)2005(  هيفاء 
فالدراسات  صغيرة،  النفسية  الضغوط  درجة  أن  أثبتت  والتي  بالخرطوم 
للمعلمين والطالب، وبصورة شحيحة  النفسية  تناولت الضغوط  السودانية 
جدًا لموضوع الدراسة الحالية، لم تجد الباحثة أي دراسات عربية وأجنبية 
تشابه الدراسة الحالية وذلك في حدود علمها، حيث تناولت بعض الدراسات 
الضغوط النفسية لألسر في اإلعاقات المختلفة مثل  )العقلية، والمكفوفين(، 
عدا دراسة واحدة جمعت بين المعاقين بصريًا وسمعيًا تم إدراجها ضمن 

الدراسة الحالية كما لم تشمل نفس عينة وعدد الدراسة الحالية.
االستفادة من الدراسات السابقة: 

  إثراء الجانب النظري،العينة، والمنهج األكثر مالءمة هو المنهج الوصفي، 
اقتباس مقياس الضغوط النفسية  المناسب لعينة الدراسة، اختيار األساليب 
اإلحصائية، وإضافة متغيرات لم تتناولها الدراسات السابقة لعينة الدراسة 
الحالية، والتي تناولت متغيرين )عمر الوالد، والمستوى االقتصادي( حتى 
يتم التوصل لمعرفة العالقة بين الضغوط النفسية وسمة الشعور بالمسئولية 

 د. مواهب الرشيد إبراهيم
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لدى والدي األطفال المعاقين سمعيًا.  
منهجية الدراسة: 

   تناولت الباحثة في هذا الجزء منهجية الدراسة وإجراءاتها الميدانية، التي 
المستخدم، ومجتمع  المنهج  والتي شملت  الدراسة  الباحثة في هذه  اتبعتها 
العينة، واألدوات والمقاييس التي ُاستخدمت، وإجراءات الدراسة الميدانية، 

ثم القوانين اإلحصائية المتبعة في هذه الدراسة وطرق تحليلها. 
أواًل: منهج الدراسة:  

   المنهج الوصفي هو األنسب لهذه الدراسة؛ ألنه يعمل على تحديد الظاهرة 
المراد دراستها تحديدًا دقيقًا والخروج بنتائج حقيقية يمكن التنبؤ بها، والتي 

تتناسب مع طبيعة الفروض المراد اختبارها والتحقق من صحتها.
ثانيًا: مجتمع الدراسة: 

   يتمثل في آباء وأمهات التالميذ المعاقين سمعيًا بوالية الخرطوم بالصفوف 
والسلمابي  األمل  بمعاهد  األساس  مرحلة  من  الثامن(  السابع،  )السادس، 
المتخصصة باإلعاقة السمعية )صم، وضعاف سمع( من الجنسين )ذكور، 

إناث(.
ثالثًا: عينة الدراسة: 

  اختارت الباحثة أسلوب العينة القصدية الشاملة، حيث تبين عند تطبيق 
أدوات البحث أن بعض التالميذ والتلميذات أعمارهم فوق العشرين، كما 
العينة عند مرحلة تطبيق  أن بعضهم يكون فاقدًا لألم أو األب، بلغ حجم 
األدوات )152( تلميذًا وتلميذة، أي )152( من اآلباء ومثلهم من األمهات، 
وبعد مراجعة اإلجابات من أدوات البحث تبين أن هناك )12( تلميذًا وتلميذة، 
إجابات آبائهم وأمهاتهم غير مكتملة بدرجة كبيرة، فتم استبعادها من عينة 

الضغوط النفسية وعالقتها بسمة الشعور بالمسئولية لدى والدّي التالميذ المعاقين سمعيًا....
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البحث، فأصبح العدد النهائي )140( تلميذًا وتلميذة.  
الجدول رقم )1( أدناه يوضح المؤشرات اإلحصائية للعينة

المجموعبناتبنينالتدرجمتغيرات التوصيف

الصف )الفرقة(

223456السادس
222345السابع
261339الثامن

7070140المجموع

أدوات جمع البيانات: استخدمت الباحثة في هذه الدراسة ثالث أدوات هي:
1 - مقياس الضغوط النفسية المقتبس من عدد من المقاييس. 

مقياس الخرطوم لسمات الشخصية)مقياس سمة الشعور بالمسئولية(. 
3  - استمارة للبيانات أساسية ) تصميم الباحثة(.

 مقياس الضغوط النفسية:  
   اقتبست الباحثة مقياس الضغوط النفسية لفونتانا ورضا أبو سريع )1993(، 
زيدان السرطاوي وعبدالعزيز الشخص )1998( لوالدي التالميذ المعاقين 
سمعيًا، حيث شمل  )104( عبارة، بالخيارات اآلتية )دائما، غالبُا، أحيانًا، 
نادرًا، ال يحدث( ويتكون المقياس من 7 أبعاد: )القلق، اإلحباط، االكتئاب، 
االقتصادية،  واالجتماعية،  األسرية  الجوانب  جسمية،  النفس  األعراض 

وضغوط العمل(. 
الصدق الظاهري للمقياس: 

   تم تحكيم المقياس بواسطة )12( من المختصين في علم النفس والتربية 
البنود  كفاية  ومدى  الحذف،  أو  اإلضافة  حيث  من  مالحظاتهم  وإبداء 
ومالءمتها، وقد أوصوا بحذف بعض األبعاد الخاصة بضغوط العمل وُبعد 
االكتئاب وبعض العبارات التي قد ُتغضب والدي التالميذ المعاقين سمعيًا 

 د. مواهب الرشيد إبراهيم
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فأصبح عدد فقرات المقياس 68 فقرة، كما أوصوا بتغيير خيارات اإلجابة 
والتي كانت خماسية، على أن تشمل ثالثة خيارات فقط وهي )دائمًا، أحيانًا، 

ال يحدث(.
الدراسة االستطالعية لمقياس الضغوط النفسية:

1 - الصدق العاملي: 
تطبيقه  عند  النفسية  الضغوط  بمقياس  للفقرات  العاملي  الصدق  لمعرفة    
على عينة الدراسة الحالية، تم إجراء التحليل العاملي الكشفي والتوكيدي 
حدة،  على  كّل  العينة  لبيانات  للمقياس،  المعدلة  بالصورة  الفقرات  لجميع 
فبينت نتائج هذا اإلجراء تشبع )63( فقرة فقط على ستة أبعاد فرعية، أي 
أن هناك )5( فقرات لم تتشبع على أي عامل، وعليه حذفت تلك الفقرات 
النهائية  جميعها من هذا المقياس، وبهذا اإلجراء يصل المقياس لصورته 

وهي )63( فقرة فقط.
2 - صدق االتساق الداخلي للفقرات:

  لمعرفة صدق اتساق الفقرات مع الدرجة الكلية لألبعاد بمقياس الضغوط 
النفسية عند تطبيقه على عينة الدراسة، قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط 
تقع  الذي  الفرعي  للبعد  الكلية  الدرجة  فقرة مع  بين درجات كل  بيرسون 
تحته الفقرات المعنية، وذلك لبيانات العينة، كّل على حده. الحظت الباحثة 
عند  إحصائيًا  دالة  الفقرات  لجميع  االرتباطات  معامالت  جميع  نتائج  أن 
مستوى )0.05(، األمر الذي يشير إلى تمتع الفقرات بهذه األبعاد بصدق 

اتساق داخلي جيد بمجتمع الدراسة الحالية.
3 - معامالت الثبات: 

في  النفسية  الضغوط  بمقياس  الفرعية  األبعاد  لدرجات  الثبات  لمعرفة     
صورته النهائية عند تطبيقه على مجتمع الدراسة الحالية، استخدمت الباحثة 

الضغوط النفسية وعالقتها بسمة الشعور بالمسئولية لدى والدّي التالميذ المعاقين سمعيًا....
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االستطالعية  العينة  بيانات  على  براون،  وسيبرمانـ  ألفاكرونباخ  معادلتي 
كّل على اآلتية. الحظت الباحثة أن نتائج معامالت الثبات لدرجات جميع 
ثبات  يؤكد  الذي  األمر   )0.64( أكبر من  للمقياس  الكلية  وللدرجة  األبعاد 
للمقياس عند  النهائية  الكلية لكل بعد من هذه األبعاد في الصورة  الدرجة 

تطبيقها بمجتمع الدراسة الحالية. 
مقياس الخرطوم لسمات الشخصية: 

   الصورة األصلية لمقياس الخرطوم لسمات الشخصية الذي أعده مهيد 
محمد المتوكل )2003( وعدد عباراته )91( عبارة، وعدد أبعاده 7 أبعاد 
سمة  االنفعالي،  )االتزان(  الضبط  سمة   ( شخصية  سمات  سبع  تتضمن 
والتسامح،  للعفو  الميل  سمة  االجتماعي،  الميل  سمة  بالمسئولية،  الشعور 
اختارت  باآلخرين(.  الثقة  سمة  الرشيدة،  القيادة  سمة  بالنفس،  الثقة  سمة 
الباحثة سمة واحدة وهي سمة الشعور بالمسئولية وعدد فقراتها )13( فقرة. 
وذلك ألن تلك السمة تناسب عينة الدراسة، ووجود طفل معاق سمعيًا قد 
يجعل الوالدين في حالة ثورة وهياج، وشعورهم )بالمسئولية( أو الشعور 

بالذنب ويقلل من عالقاتهم االجتماعية. 
الدراسة االستطالعية لمقياس سمات الشخصية: 

   لمعرفة الخصائص القياسية للفقرات بمقياس سمات الشخصية عند تطبيقه 
على مجتمع الدراسة الحالية، قامت الباحثة بتطبيق صورة المقياس المعدلة 
بتوجيهات المحكمين والمكونة من )13( فقرة على عينة أولية استطالعية 
حجمها )40( أبًا و)40( أّما، تم اختيارها بطريقة عشوائية، وبعد تصحيح 
االستجابات تم رصد الدرجات وإدخالها في الحاسب اآللي، ومن ثم قامت 

الباحثة باآلتي:
 1/ الصدق العاملي

 د. مواهب الرشيد إبراهيم
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   لمعرفة الصدق العاملي للفقرات بمقياس سمات الشخصية عند تطبيقه 
على مجتمع الدراسة الحالية، فتم إجراء التحليل العاملي الكشفي والتوكيدي 
لجميع الفقرات بالصورة المعدلة بتوجيهات المحكمين لهذا المقياس لبيانات 
العينة كّل على حده، فبينت نتائج هذا اإلجراء تشبع )9( فقرات فقط، أي أن 
هناك )4( فقرات لم تشبع، وقد قررت الباحثة حذف هذه الفقرات جميعها 
من هذا المقياس، وبهذا اإلجراء يصل المقياس لصورته النهائية، وعدده 

)9( فقرات فقط. 2/ صدق االتساق الداخلي للفقرات: 
    لمعرفة صدق اتساق الفقرات مع الدرجة الكلية لألبعاد بمقياس سمات 
الشخصية عند تطبيقه على مجتمع الدراسة الحالية، قامت الباحثة بحساب 
للسمة،  الكلية  الدرجة  مع  فقرة  كل  درجات  بين  بيرسون  ارتباط  معامل 
التي تقع تحتها الفقرات المعنية وذلك لبيانات العينة كّل على حده. الحظت 
الباحثة أن نتائج جميع معامالت االرتباطات لجميع الفقرات دالة إحصائيًا 
األبعاد  بهذه  الفقرات  تمتع  إلى  يشير  الذي  األمر   ،)0.05( مستوى  عند 

)السمات( بصدق اتساق داخلي جيد بمجتمع الدراسة الحالية.
3/ معامالت الثبات: 

   لمعرفة الثبات لدرجات سمة الشعور بالمسئولية بمقياس سمات الشخصية 
في صورته النهائية عند تطبيقه على آباء وأمهات المعاقين سمعيًا بمجتمع 
الدراسة الحالية، قامت الباحثة باستخدام معادلتي ألفاكرونباخ وسيبرمان ـ 
براون، على بيانات العينة االستطالعية كّل على حده، توصلت الباحثة إلى 
أن نتائج معامالت الثبات لسمة الشعور بالمسئولية والدرجة الكلية للمقياس 
أكبر من )0.67( األمر الذي يؤكد ثبات الدرجة الكلية للسمة مع الصورة 

النهائية للمقياس عند تطبيقها بمجتمع الدراسة.

الضغوط النفسية وعالقتها بسمة الشعور بالمسئولية لدى والدّي التالميذ المعاقين سمعيًا....
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المعالجات اإلحصائية للبيانات:  
    قامت الباحثة بإدخال البيانات في الحاسب اآللي ومعالجتها من خالل 
الحزم االجتماعية اإلحصائية للعلوم، واستخدمت األساليب اآلتية: معامل 
ارتباط بيرسون، استخدام معادلتي الفاكرونباخ وسيبرمان- براون، اختبار 
)ت( لمتوسط مجتمع واحد، اختبار )ت( للفرق بين متوسطي مجموعتين 
العزمي  االرتباط  معامل  المرتبطة،  لألزواج  )ت(  اختبار  مستقلتين، 

لبيرسون، معامل الرتب لسيبرمان.
عرض  وتفسير نتائج الدراسة:

نتيجة الفرض األول:
  للتحقق من صحة الفرض والذي نصه: »تسود الضغوط النفسية لدى آباء 

وأمهات التالميذ المعاقين سمعيًا بوالية الخرطوم بدرجة مرتفعة«.
جدول رقم )2( يوضح نتيجة اختبار )ت( لمجتمع واحد للحكم على درجة 
بوالية  المعاقين سمعيًا  التالميذ  آباء وأمهات  لدى  النفسية  الضغوط  سيادة 

الخرطوم
نوع 
الوالد

الدرجة الكلية 
ألبعاد الضغوط 

النفسية

وسط 
حسابي

انحراف 
معياري

قيمة

محكية

قيمة )ت( 
قيمة د حالمحسوبة

االستنتاجاحتمالية

آباء+ 
منخفضة89.2815.27105.012.181139.001الدرجة الكليةأمهات

   بالنسبة للضغوط النفسية لدى اآلباء: تسود أبعاد الشعور باإلحباط والضغوط 
األسرية واالجتماعية والشعور بالضيق والتوجس بدرجة منخفضة، بينما 
تسود أبعاد الشعور بالقلق والسيكوسوماتية والضغوط االقتصادية بدرجة 
دون الوسط، أما بالنسبة للضغوط النفسية لدى األمهات: فتسود أبعاد الشعور 
باإلحباط والضغوط األسرية واالجتماعية واالقتصادية بدرجة منخفضة، 
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والضيق  والسيكوسوماتية   واإلحباط  بالقلق   الشعور  أبعاد  تسود  بينما 
والتوجس بدرجة دون الوسط، أما الدرجة الكلية للضغوط النفسية ككل لدى 
تتحقق  لم  فتسود بدرجة منخفضة. وبهذا  المعاقين سمعيًا،  التالميذ  والدي 
نتيجة الفرض، حيث اتفقت نتيجة الفرض مع دراسة هيفاء عمر)2005( 
والتي أثبتت أن ضغوط الوالدين ذات درجة صغيرة، بينما اختلفت نتيجة 
الفرض الحالية مع دراسة كل من منى الحديدي وجمال الخطيب )1996( 
و ميدو  )Meadow 1985( والتي أثبتت ارتفاع مستوى الضغوط النفسية 
لدى أسر المعوقين عقليًا وسمعيًا وبصريًا بالترتيب مقارنًا مع أسر األطفال 
الباحثة عدم تحقق صحة الفرض في هذه الدراسة  غير المعوقين. تعزي 
لوعي المجتمع  السوداني باإلعاقة عبر وسائل اإلعالم، لذلك تغيرت نظرة 
الباحثة مع دراسة  اتفق رأي  إيجابية حيث  الوالدين نحو اإلعاقة بصورة 
حبيب محمد سليمان )2008( وهي ال توجد فروق إحصائية بين متوسطات 
درجات آباء وأمهات األطفال المتخلفين عقليًا على مقياس الضغوط الوالدية.

 نتيجة الفرض الثاني: والذي نصه:
النفسية  بين الضغوط   »توجد عالقة ارتباط عكسي ذات داللة إحصائية 
لدى آباء وأمهات التالميذ المعاقين سمعيًا مع سمة الشعور بالمسؤولية«. 

لبيرسون  العزمي  االرتباط  معامالت  نتائج  توضح  أدناه  و4(   3( جداول 
المعاقين  التالميذ  آباء  لدى  النفسية  الضغوط  بين  االرتباط  داللة  لمعرفة 

سمعيًا مع سمة الشعور بالمسؤولية )حجم العينة = 140(
أبعاد الضغوط 

النفسية لآلباء

معامل االرتباط 
مع سمة الشعور 

بالمسؤولية

قيمة 

احتمالية
االستنتاج

عالقة االرتباط غير 135.055.-الدرجة الكلية للضغوط
دالة إحصائيًا

الضغوط النفسية وعالقتها بسمة الشعور بالمسئولية لدى والدّي التالميذ المعاقين سمعيًا....
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أبعاد الضغوط 

النفسية لألمهات

معامل االرتباط مع 

سمة الشعور بالمسؤولية

قيمة 

احتمالية
االستنتاج

عالقة االرتباط غير 134.058.-الدرجة الكلية للضغوط
دالة إحصائيًا

عالقة  توجد  لآلباء،  النفسية  للضغوط  بالنسبة  لآلتي:  الباحثة  توصلت 
اآلتية:  لألبعاد  بالنسبة  بالمسئولية  الشعور  سمة  مع  إحصائيًا  دالة  ارتباط 
وأخيرًا  واالقتصادية  واالجتماعية  األسرية  والضغوط  السيكوسوماتية 
الشعور بالضيق والتوجس، بينما توجد عالقة ارتباط عكسي دالة احصائيًا 
بالنسبة  أما  والقلق،  باإلحباط  والشعور  بالمسئولية  الشعور  لبعدي  بالنسبة 
بين  إحصائيًا  دالة  ارتباط  عالقة  توجد  فال  لألمهات،  النفسية  للضغوط 
بالمسئولية  الشعور  سمة  مع  سمعيًا  المعاقين  للتالميذ  النفسية  الضغوط 
بالنسبة لألبعاد اآلتية: الشعور باإلحباط، السيكوسوماتية والضغوط األسرية 
واالجتماعية وأخيرًا الشعور بالضيق والتوجس بينما توجد عالقة ارتباط 
عكس دالة إحصائيًا لبعد الشعور بالقلق. تعزي الباحثة نتيجة اآلباء لوالدة 
طفل معاق في ظهور عليهم عدم االستقرار النفسي والمادي واالجتماعي 
تغيير  على  ذلك  فساعد  المعاق  ابنهم  تجاه  بالمسئولية  اإلحساس  وزيادة 
نظرتهم بصورة إيجابية وتقبل اإلعاقة مما أدى لتحملها، وتتفق الباحثة مع 
دراسة سيف الدين محمد الحسن )2009( والتي أثبتت أن اآلباء يواجهون 
صراعًا في تقبل الطفل فهم يشعرون بالذنب مما يؤدي بهم لمحاولة تحمل 
المسئولية وإتقان عملهم ليشعروا بالرضا عن أنفسهم واآلخرين، كما تحققت 
نتيجة هذا الفرض في جزئية ُبعدي الشعور بالقلق واإلحباط، لم تجد الباحثة 
أي دراسة تتفق أو تختلف مع نتيجة الفرض في هذه الجزئية، فتعزي أن 
إليه  أشار  ما  ابنهم وتحمل مسئولياته، وهذا  إعاقة  ناتج عن  اآلباء  إحباط 
الفرد  تواجه  نفسية  حالة  اإلحباط  أن   )294  :1966( نجاتي  عثمان  محمد 
الوالدين  كال  فاتفق  النفسية،  للضغوط  بالنسبة  أما  عائق.  يعترضه  حينما 

 د. مواهب الرشيد إبراهيم



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السادس -  ديسمبر 2018م    316

بالقلق وهذا ما أكدته هورني المذكورة في فاروق السيد  ُبعد الشعور  في 
عثمان )2001: 32( أن القلق استجابة انفعالية، ويرجع إلى الشعور بالعجز، 
العداوة، والعزلة. ترى الباحثة أن اتفاق الوالدين في الشعور بالقلق ناتج عن 

الخوف على مستقبل طفلهم المعاق.   
 نتيجة الفرض الثالث:  

  للتحقق من صحة الفرض الثالث والذي نصه:« توجد عالقة ارتباط ذات 
المعاقين  التالميذ  وأمهات  آباء  لدى  النفسية  الضغوط  بين  إحصائية  داللة 
سمعيًا مع عمر الوالد/الوالدة«، تم حساب معامل االرتباط العزمي لبيرسون، 
لدى  النفسية  الضغوط  بين  االرتباط  داللة  لمعرفة  أدناه   )6  ،5( الجداول 

الوالدين مع عمر الوالد )حجم العينة = 140(
أبعاد الضغوط النفسية 

لآلباء

معامل االرتباط 

مع عمر األب

قيمة 

احتمالية
االستنتاج

105.109.-الدرجة الكلية للضغوط
عالقة االرتباط 
غير دالة إحصائيًا

أبعاد الضغوط 

النفسية لألمهات

معامل االرتباط مع 

عمر األم

قيمة 

احتمالية
االستنتاج

084.163.-الدرجة الكلية للضغوط
عالقة االرتباط غير 

دالة إحصائيًا

  تخلص الباحثة: 
تعزى  والتي  سمعيًا  المعاقين  التالميذ  آباء  لدى  النفسية  الضغوط  أن  إلى 
لمتغير عمر الوالد ال توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيًا بالنسبة لألبعاد اآلتية: 
القلق، السيكوسوماتية، الضغوط األسرية واالجتماعية  الشعور باإلحباط، 
دالة  ذات  عكسية  عالقة  توجد  بينما  والتوجس،  بالضيق  الشعور  وأخيرًا 
إحصائية مع ُبعد الضغوط االقتصادية. أما بالنسبة للضغوط النفسية لدى 

الضغوط النفسية وعالقتها بسمة الشعور بالمسئولية لدى والدّي التالميذ المعاقين سمعيًا....
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أمهات التالميذ المعاقين سمعيًا والتي تعزى لمتغير عمر الوالدة، ال توجد 
عالقة ارتباط دالة إحصائيًا بالنسبة لألبعاد اآلتية: الشعور باإلحباط، القلق، 
وأخيرًا  واالقتصادية،  واالجتماعية  األسرية  الضغوط  السيكوسوماتية، 
الشعور بالضيق والتوجس، الدرجة الكلية لوالدي التالميذ المعاقين سمعيًا 
فعالقة االرتباط غير دالة إحصائيًا. وبهذا لم تتحقق نتيجة الفرض الثالث، 
أثبتت  والتي   )2005( هيفاء عمر  دراسة  الفرض مع  نتيجة  اختلفت  حيث 
النفسية  الضغوط  درجة  بين  عكسية  ارتباط  عالقة  وجود  الدراسة  نتيجة 
لدى أولياء أمور التالميذ المعاقين سمعيًا ومستويات سنهم العمرية، تعزي 
الوالدين  توافق عمر  من عدم  بالرغم  الفرض،  تحقق صحة  الباحثة عدم 
مع إعاقة ابنهما إال أنهما يبذالن الجهد في تحمله، وهذا ما أوضحه عمرو 
حسن بدران )147:2005( أن مصادر الضغوط النفسية الداخلية  للفرد تعتبر 
أن كبار السن أكثر عرضة للضغوط النفسية، أما بالنسبة للبعد االقتصادي 
فتوجد عالقة ارتباط عكسي ذات دالة إحصائية. وتعزي الباحثة هذه النتيجة 
الحتياجه  سمعيًا  المعاق  لطفلهم  المادية  األعباء  يتحملون  اآلباء  أن  إلى 
للمعينات السمعية والكشف الدوري، كما لم تجد الباحثة أي دراسة تناولت 
الضغوط النفسية التي تعزى لمتغير عمر الوالدين إال دراسة واحدة ضمنتها 

الباحثة وذلك في حدود علمها.  
نتيجة الفرض الرابع: 

   للتحقق من صحة الفرض الرابع والذي نصه: »توجد عالقة ارتباط ذات 
دالة إحصائيًا بين الضغوط النفسية لدى آباء وأمهات التالميذ المعاقين سمعيًا 
مع مستوى الدخل الشهري لألسرة«، قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط 
الرتب لسيبرمان، كما موضح بالجداول )8،7( أدناه لمعرفة داللة االرتباط 

 د. مواهب الرشيد إبراهيم
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بين الضغوط النفسية لدى الوالدين ومستوى الدخل الشهري لألسرة )حجم 
العينة = 111(

أبعاد الضغوط النفسية 
لآلباء

معامل االرتباط مع 

مستوى دخل األسرة
االستنتاجقيمة احتمالية

030.378.-الدرجة الكلية للضغوط
عالقة االرتباط 

غير دالة 
إحصائيًا

أبعاد الضغوط النفسية 

لألمهات

معامل االرتباط مع مستوى 

دخل األسرة

قيمة 

احتمالية
االستنتاج

عالقة االرتباط 145.064.-الدرجة الكلية للضغوط
غير دالة إحصائيًا

  توصلت الباحثة لآلتي: أنه ال توجد عالقة ارتباط ذات دالة إحصائيًا بين 
الضغوط النفسية ومستوى الدخل الشهري لدى اآلباء بالنسبة لألبعاد اآلتية: 
واالجتماعية  األسرية  الضغوط  السيكوسوماتية،  القلق  باإلحباط،  الشعور 
للضغوط  بالنسبة  أما  والتوجس.  بالضيق  الشعور  وأخيرًا  واالقتصادية 
النفسية لألمهات: فال توجد عالقة ارتباط ذات دالة إحصائيًا لدى أمهات 
التالميذ المعاقين سمعيًا مع مستوى الدخل الشهري بالنسبة لألبعاد المذكورة 
للبعد  بالنسبة  إحصائيًا  دالة  ذات  عكسي  ارتباط  عالقة  توجد  بينما  آنفًا، 
االقتصادي، أما الدرجة الكلية  لدى والدي التالميذ المعاقين سمعيًا فعالقة 
االرتباط غير دالة إحصائيًا. وبذلك لم تتحقق نتيجة الفرض الرابع، فاختلفت 
العزيز  وعبد  السرطاوي  أحمد  زيدان  من  كل  دراسة  مع  الفرض  نتيجة 
الشخص )1998(  وتايلورTaylor )1996( المذكورة في أماني عبد المقصود 
المذكورة   )Manfred 2000( فريد  مان  دراسة   ،)2007( عثمان  وتهاني 
األمور  أولياء  أن  أثبتت  والتي   2008 الزيودي  أحمد عربيات ومحمد  في 

الضغوط النفسية وعالقتها بسمة الشعور بالمسئولية لدى والدّي التالميذ المعاقين سمعيًا....
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االحتياجات  وتزايد  والمجتمعي(  المعرفي،  المادي،  )الدعم  إلى  يحتاجون 
يؤدي بهم الرتفاع مستوى الضغط النفسي. وأيضًا لم تجد الباحثة في حدود 
علمها أي دراسة تتفق مع نتيجة الفرض وتعزيها ألهمية الدخل الشهري في 
كل نواحي الحياة فنقصه أو عدمه يسبب الكثير من الضغوط النفسية لألسرة 
عامة والوالدين خاصة، مما تؤدي اإلعاقة إلى خصائص سلبية لهم وهذا 
واالجتماعية  االقتصادية  الفروق  أن   )2008( يحيى  سارة  إليه  أشارت  ما 
لألسرة تؤثر عليهم فتواجه األسرة ذات الدخل المتدني ضغوطًا نفسية أكثر 
لألمهات  االقتصادي  للُبعد  بالنسبة  أما  المتوسط.  الدخل  ذات  األسرة  من 
فتوجد عالقة ارتباط عكسي ذات دالة إحصائية وبهذا تحققت نتيجة الفرض 
الحالي بطريقة جزئية. وتعزي الباحثة هذه النتيجة ألهمية العائد الشهري  
توفر حياة طيبة ألبنائها عامة  أن  لألسرة خاصة لألم فهي تسعى جاهدة 

والمعاق خاصة فتحاول أن تعوضه ما ُحرم منه.
النتائج:

1.ال توجد عالقة ارتباطية احصائيًا بين الضغوط النفسية ومستوى الدخل 

التالميذ  أمهات  لدى  احصائية  دالة  ارتباطية  عالقة  توجد  2.ال  الشهري. 
المعاقين سمعيًا مع مستوى الدخل الشهري. 3.توجد عالقة ارتباط عكسي 
ذات دالة احصائية بالنسبة للبعد االقتصادي. 4.ال توجد عالقة ارتباط دالة 
احصائيًا بين الدرجة الكلية للضغوط النفسية لدى التالميذ المعاقين سمعيًا 

ومتغير الدخل الشهري لألسرة.

 د. مواهب الرشيد إبراهيم
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التوصيات: 
  توصي الباحثة بعدد من التوصيات تمثلت في اآلتي:

لوالدي  السمعية  اإلعاقة  عن  وإرشادية  توعوية  برامج  وضع  ضرورة 
األطفال المعاقين سمعيًا.

المراهقة  فترة  في  سمعيًا  المعاقين  أبنائهم  باحتياجات  الوالدين  تبصير 
والشباب.

زيادة مراكز الكشف المبكر للتدخل المناسب لإلعاقة السمعية. رفع درجة 
الوعي للوالدين بالمستوى التعليمي لهم وألبنائهم المعاقين سمعيًا.

لرفع  إضافيًا  دخاًل  لتكسب  لألمهات  عمل  وورش  تدريبية  دورات  عمل 
مستوى أبنائها وابنها المعاق سمعيًا.  

وعدم  االبتالء  على  الصبر  أهمية  عن  دينية  ومحاضرات  ندوات  عمل 
الشعور بالذنب بسبب إعاقة ابنهم. 

مقترحات لبحوث ودراسات مستقبلية:
تقترح الباحثة اآلتي:   

1 - إجراء دراسات مشابهة للضغوط النفسية لدى والدي المعاقين حركيًا 
وبصريًا. 

إجراء دراسات للضغوط النفسية إلخوة المعاقين سمعيًا.
التالميذ  لوالدي  واالجتماعي  النفسي  بالتوافق  وعالقتها  الشخصية  سمات 

المعاقين سمعيًا.
االتجاهات الوالدية كما يدركها األبناء المعاقين سمعيًا وبصريًا.

المعاقين  األطفال  وعمر  الوالدين  من عمر  كل  بين  التفاعل  في  دراسات 
سمعيًا على كل من الضغوط النفسية للوالدين والمستوى التعليمي للتالميذ 

الضغوط النفسية وعالقتها بسمة الشعور بالمسئولية لدى والدّي التالميذ المعاقين سمعيًا....
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المعاقين سمعيًا بوالية الخرطوم.
التوافق األسري واالجتماعي واالقتصادي لدى آباء المعاقين بصريًا وحركيُا 

وسمعيًا. 

 د. مواهب الرشيد إبراهيم
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1  أستاذ اللغة العربية المشارك  في معهد اإلمارات للجنسية واإلقامة في أبوظبي.
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مستخلص:
    ال يزال موضوع الحداثة يثير النقاش كما كان قبل عقود. يرى بعض 
عند  الشعرية  فالحداثة  الشعر.  زاوية  من  سيما  شائكًا ال  الموضوع  النقاد 
البعض تعني التخلص من القافية والموسيقا والوزن.. واالستناد إلى رافعة 
الصور والمعاني والكلمات.. وهو ما يدعى »قصيدة النثر« في حين يرى 
طرف آخر أن الشعر هو الوزن والموسيقا والقافية والمعنى. أما »قصيدة 
فكل  معين،  تاريخ  للحداثة  وليس  شعرًا.  وليس  فني«  »نثر  فهي  النثر« 
عصر له حداثته وتجديده، ثم المتتبع لألدب يجد أنه يتجدد في كل عصر 
الشمولي  بمفهومها  الحداثة  أن  كما  الدنيا،  في  الكونية  السنة  وهذه  وبيئة، 
أنتجت لنا تغيرات عديدة ومفهومات جديدة، سواء على الصعيد األدبي أو 

الثقافي، أو االجتماعي.
بل  غيره،  على  تطغ  ولم  فقط،  معين  موضوع  في  الحداثة  تصبح  ولم 

أصبحت أكثر من ذلك وأشمل.
ولقد ارتبطت حداثة الشعر بتغييرات عديدة ومفاهيم جديدة، فكانت البدايات 
بالرفض، لكنها في النهاية أصبحت واقعًا ملموسًا وإبداعًا يشاهد وأدبًا يؤثر.
ولقد توصلت في نهاية هذا البحث إلى أن الحداثة ليست في مجملها سيئة، 
كما أنها أيضًا ليست في مجملها حسنة. فقد قدمت المفيد للغة والشعر، كما 
لنا  للشعر كالرمزية والغموض وغيرها.. وقدمت  قدمت مفهومات دخيلة 
مفهومات في الواقع االجتماعي جديرة باإلشادة كالحوار والجرأة في قول 

الرأي، كما قدمت لنا أن كل رأي البد له من تثبت ودليل على صحته.

د. عائشة إبراهيم محسن



 المقدمة: 
الحمد هلل وكفى، وصالة وسالمًا على النبي المصطفى، وعلى من سار 

على دربه واقتفى  أما بعد:
  فإن مفهوم الحداثة من أكثر المفاهيم غموضًا والتباسًا، نظرًا لما ينطوي 
عليه هذا المصطلح من صعوبات معقدة تجعله مراوغًا ومتقلبًا، وصعوبة 
تحديده بدقة مردها إلى ارتباطه بتعريفات صنعتها ظروف معينة، غير أنها 
تكون عرضة للتغيير، ويستخدم هذا المصطلح تاريخيًا لتحديد مرحلة آخذة 
القديمة،  الحداثة  الحداثة،  قبل  ما  مثل:  يعارضها  ما  فيظهر  التالشي،  في 

الحداثة الجديدة، ما بعد الحداثة.
الغرب وفق شروط  في  الحداثة، كمفهوم عام، ولدت  أن  في   وال شك 
ارتبطت بمرحلة مهمة من تطور أوربا، وكانت مرحلة مليئة بالصراعات 
والتجاذبات، إذ كانت أوربا تغادر القرون الوسطى وتخلف اإلقطاع وراءها، 

لتبدأ عصر النهضة وبداية المرحلة الرأسمالية. 
ويرى بعض النقاد أن الحداثة بمعناها العام« تعني فترة زمنية في تاريخ 
الثقافة الغربية، يعود تاريخها إلى عصر النهضة في إيطاليا مع اإلصالح 
الديني، أو من بداية تطور الظواهر العلمية والرياضية في القرن السابع عشر 
إلى الثورات السياسية في أواخر القرن الثامن عشر1، ولعل هذا األمر هو 
الذي جعل هابرماس »يربط الحداثة بمؤسسها في الفكر الحديث، خصوصًا 
البيروقراطي،  الجهاز  الرأسمالية  بالمبادرة  ربطها  الذي  فيبر«،  »ماكس 
الذي يشكل عظمة  الذاتية وبمفهوم الحرية  الذي يقرنها بمبدأ  و«هيغل«، 

الزمن الحديث »2.
1  عبد اهلل المهنا:« الحداثة وبعض العناصر المحدثة في القصيدة العربية المعاصرة«، عالم الفكر، مج 19، 

ع3، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر1988، ص:6.
2   موريس أبو ناصر:«التفكير في التواصل والتثاقف تفكير في مسالة الحداثة »: أنوال،ع1198، األحد/ 
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    والصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي، ليس وليد العصر 
الحديث، ولكن مع مستهل النصف الثاني من القرن الماضي، ومنذ ظهور 
من  مجموعة  ظهور  مع  حدته  ازدادت  منحى  األمر  اتخذ  الحر  الشعر 
الدراسات والتنظيرات على شكل مقدمات لدواوين شعرية، أو كتب مستقلة، 
أو مجالت كانت منبرًا لمجموعة من الشعراء، اتخذوا من موضوع تحديث 
القصيدة العربية شعارًا لهم، على رأسها مجلة »شعر »التي كان يديرها 

يوسف الخال وعضوية علي أحمد سعيد )أدونيس(.
وقد انصب اهتمام هؤالء الشعراء والدارسين على مجموعة من مكونات 

العمل الشعري، كان لإليقاع منها النصيب األوفر.
وكان للجدال الذي دار في المشرق صداه في المغرب العربي، فانبرت 
مجموعة من الشعراء والنقاد لتناول األمر في إنتاجهم الشعري، وكتاباتهم 
خاصة،  بصفة  المغرب  في  هؤالء،  ومن  األكاديمية،  وبحوثهم  النقدية، 
المرحوم أحمد المعداوي المجاطي )1936-1995(، ولقد مر الشعر العربي 
في العصور الماضية، باختالفات متعــددة ومتنوعة، لكن العصر الحديث 
فيها  ألف  أدبية،  ظاهرة  أصبح  فقد  كان،  ما  مثل  االختالف  هذا  يكن  لم 

المؤلفات، وزاد من الحراك الثقافي األدبي بشكل عام.
ولقد كانت الحداثة بمفهومها الشمولي حديث األدباء والشعراء والمثقفين، 
وأصبحت الحداثة في كل أمر ومنهج في الحياة حتى شملت الشعر العربي، 
مما أدى إلى نقلة نوعية كبيرة في الشعر العربي. وال شك في أن الحداثة في 
الشعر مطلب فني وقومي معًا، وال أتصور أن عربيًا يريد تحريك السواكن 
في أمته، ويقف موقفًا سلبيًا من تحريك سواكن الشعر العربي وربطه ربطًا 

كاماًل بالعصر.
االثنين 18/17 أكتوبر 1993، ص:7.

د. عائشة إبراهيم محسن



منحى  مختلفين،  منحيين  تنحى  أصبحت  العربي  الشعر  في  الحداثة  إن 
الحداثة الزائفة التي تريد التغيير للتغيير فقط، ومنحى الحداثة الرائدة التي 
تطور القديم وتنهض به. ولقد أصبحت الحداثة موضوعًا جدليًا قائمًا، وانقسم 
المؤيدون والمعارضون وبقي المحايدون الذين يرون بأن الحداثة وما جاءت 
به مرجعها التدقيق والفحص، والقبول فيها راجع للقيم واألصول. و الجديد 
يخضع  ألنه  فيه،  والبحث  بدراسته  جدير  العربي  الشعر  على  طرأ  الذي 

ألسئلة مهمة هي:
 هل هذا الجديد قدم ازدهارًا للشعر العربي؟ 

وهل أصبح اإلبداع في الشعر أفضل مما كان؟ 
ثم ما موقف العلماء من األنواع الجديدة التي جاءت بها الحداثة؟ 

في  الحداثة  في موضوع  البحث  يحاول  الباحث  التساؤالت جعلت  فهذه 
األدب والشعر العربي. 

التي  بالمؤلفات  يعج  الثقافي  الوسط  جعلت  قد  الحداثة  أن  في  شك  وال 
تناولت هذا الموضوع ولقد كانت المؤلفات في هذا المجال عديدة ومتنوعة، 
في  به  وما جاءت  الحداثة  يدور حول  ما  استجمع  أن  هنا حاولت  ولكني 
بمنظور  الحداثة  حول  شاملة  معرفة  على  القارئ  يكون  بحيث  الشعر، 

حيادي، ومنظور يخدم اللغة والشعر.
مشكلة الدراسة:

تعود  المعاصر«  العربي  األدب  في  خاص  كمفهوم  الحداثة  ظاهرة  إن 
عديدة  وإنجازات  بأشكال  نفسها  عن  عبرت  وقد  القرن   هذا  مطلع  إلى 
ومتميزة«، كان أبرزها الشعر والرواية. وتكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة 

على األسئلة اآلتية:
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ما المقصود بالحداثة في األدب والشعر، وما جذورها التاريخية؟
ما خصائص الحداثة ؟ وما سمات الشخصيات األدبية التي تؤمن بالحداثة؟

ما النقد الموجه للحداثة؟
ما الموضوعات في حركة الحداثة الشعرية ؟ وما العناصر الجمالية فيها؟

ما أشهر المدارس الفكرية الحداثية في األدب العربي؟
أهمية الدراسة:

   تنبع أهمية الدراسة حيث أنها تتناول بالدراسة والتحليل ) موضوع 
الحداثة( حيث أثارت الحداثة كاتجاه - أو اتجـاهات- فكـري فلـسفي ثقـافي 
في  واختالفات  المواقف،  في  تباينات  اقتصادي   - سياسي   - اجتماعـي   -
اآلراء، وتضاربات في الرؤى وال زالت، وذلك نتيجة وضعها الذي يكاد 
يكون إشكاليًا - أو هو كذلك بالفعل - سواء في اآلداب الغربية، أو في آدابنا 

العربية. 
 ويبدو أن هذا التباين في مواقف وآراء نقادنا العرب حول تيار الحداثة 
في األدب العربي له ما يماثله في النقد الغربي. فإذا أردنا تحديد ما يسميه 
)برادبوري( بجغرافية الحداثة ومدنها،نالحظ أنها مترامية األطراف وتمتد 
من روسيا إلى الواليات المتحدة وأمريكا الالتينية وغيرها من بقاع العالم. 
 وتضم مدنًا عرفت بكونها مراكز حداثة: كباريس ولندن وبرلين وموسكو 
الحداثة،  مسار  في  فعالة  مشاركة  كلها  شاركت  ونيويورك..،  وميالنو 
وأسبغت عليها مالمح مستمدة من ظروفها وخلفياتها، أي أن الحداثة ليست 
أحادية اللغة وليست أحادية األصل، وليست مرتبطة بمرحلة  زمنية بعينها، 
متفاوتة  زمنية  مراحل  ونتاج  األصول  ومتنوعة  اللغات  متعددة  هي  بل 

ومتداخلة. فمن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة. 

د. عائشة إبراهيم محسن



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السادس -  ديسمبر 2018م    332

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى بيان وتوضيح اآلتي:

بيان المقصود بالحداثة في األدب والشعر وجذورها التاريخية.
توضيح خصائص الحداثة، وبيان سمات الشخصيات األدبية التي تؤمن 

بالحداثة.
ذكر النقد الموجه للحداثة.

بيان الموضوعات التي تناولتها حركة الحداثة الشعرية مع بيان العناصر 
الجمالية فيها.

توضيح أشهر المدارس الفكرية الحداثية في األدب العربي.
منهج البحث:

المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي ألنه يتناسب 
ومثل هذه الدراسات.

خطة البحث:
لإلحاطة بأبعاد الموضوع، فقد قسمت البحث إلى ثالثة مباحث: ُخصص 
الحديث  فتناول  الثاني:  أما  نشأتها،  وتاريخ  بالحداثة  للتعريف  األول: 
عن  للحديث  الثالث:  وُخصص  التفعيلة،  وشعر  الشعر  في  الحداثة  عن 
الموضوعات في حركة الحداثة الشعرية، إضافة إلى الحديث عن مدارس 

الحداثة.  
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المبحث األول
مفهوم الحداثة وتاريخ نشأتها

المطلب األول
 مفهوم الحداثة

     لعل أصعب مهمة يتكلفها الباحث في أي دراسة كانت هي تقديم تعريف 
كاٍف و شامل للمصطلح الذي يود معالجته، ونحن نعلم أن  الحداثة مثل أي 
مصطلح غامض كالرومانسية و غيرها التي تظل مفاهيمها مضطربة و 
ضيقة و مختلفة عند النقاد و الدارسين. ولقد جاء في معجم »لسان العرب 
»الحديث: نقيض القديم، حدث الشيء يْحُدْث حدوًثا و حداثة، و أْحَدَثُه هو، 

فهو ُمَحَدٌث و حديٌث، و كذلك اْسَتْحَدَثُه.
و المالحظة هنا من التعريف اللغوي البن المنظور أن لفظ »الحداثة »و 
إيجاد  الصعوبة  القديم. ومن  نقيض  الجدة، و هو  بمعنى  »الحديث« جاء 
مفهوم أو تعريف محدد للحداثة، فمفهوم الحداثة يختلف من لغة إلى أخرى، 
فليست كلمة »حديث »أو »حداثة »أو »تحديث »نفس المعنى، ألنها ال 

تقودنا إلى أفكار مميزة واضحة و ال إلى مفاهيم محددة.1 
و قد ظهر مفهوم »الحداثة »على نحٍو مكتمل في منتصف القرن التاسع 
عشر و بخالف مصطلح العصرية التي ظهرت بواكيرها في القرن السادس 
عشر الذي واكب تحوالت عصر النهضة و ما أفرزُه من تحوالت جديدة، 
اجتماعية و ثقافية و اقتصادية. و ُيعرف جبرا إبراهيم جبرا كلمة الحداثة 
بقوله: ) إن كلمة الحداثة قد جاءت الحقة للممارسات أو محاوالت تحديث 
قام بها فنانون و أدباء كانوا يسمون أنفسهم - طوال عقود من السنين - كلمة 

1  حورية  الخمليشي، الشعر المنثور و التحديث الشعري، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، الطبعة 1، 
2010م، ص:124.
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)modernists( دون أن يستعملوا كلمة )modernism ( التي وفدت - في 
الحقيقة - من الخمسينيات و كثر استعمالها في الستينيات و السبعينيات(1.

و يرى محمد بنيس أنه:« ال بد لنا من التميز بين الحداثة كما تطرح في 
أوروبا على مستوى التنظير أو الممارسة النصية أو الخطاب الصحفي، و 
بين الحداثة في العالم العربي. إن للمصطلح مستويات عدة متداخلة تجعل 
الحداثة  و»المعاصرة«   »الحداثة«  و  الحديث«  بين«  يخلطون  البعض 
الفرنسي) modernité (، وهي حقيقة نظرية وتطبيقية  ترجمة للمصطلح 
في أوروبا و في فرنسا بصفة خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، أما 
األمر لدينا فمختلف، و ليست أزمتنا منحصرة في المصطلح الذي هو مجرد 
عنوان لها بل هي أزمة حضارية »2. ومن النقاد من لخص مفهوم الحداثة 
في: »االتجاهات المختلفة في الشعر العربي الحديث التي تلتقي على قدر 
مشترك من مفهوم الحداثة في الشكل و المضمون، أو ما يدعى الموقف من 

العالم و التعبير عنه »3. 
ومن الباحثين من ال يرى من نقل سمات الحداثة في الشعر أو ما يسميه 
الكاتب« بالقدر المشترك« إلى باقي الفنون األدبية ألن الفوارق بين هذه 

الفنون قد سقطت و تداخلت في العصر الحديث 4.
وإذا كانت الحداثة في المعاجم العربية العامة تعني المستحدث الذي هو 
روح  يوافق  ما  إلى  بالمصطلح  تتدرج  الفلسفية  المعاجم  فإن  القدم  نقيض 

العصر في طرائق آرائه المستجدة، حتى ولو كانت المواصفات قديمة.

1  شكري عياد، )شوقي و حافظ (، مجلة فصول، الجزء األول، المجلد 3، العدد 1، أكتوبر، نوفمبر، دبسمبر، 
1982م، ص: 264.

2  محمد بنيس، )الحداثة في الشعر(، مجلة فصول، المجلد 3، العدد 1، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، 1982م، 
ص: 262.

3  حسين مروة، دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، ص:240.
4  المرجع نفسه، ص:242-241.
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ومعنى هذا أن الحديث ليس خيرًا كله، كما أن القديم ليس شرًا كله، وخير 
الحديث  أصحاب  يتصف  أن  والحديث  القديم  محاسن  بين  للجمع  وسيلة 
باألصالة، والقوة، والعراقة، واالبتكار وأن يتخلى أصحاب القديم عن كل 
ما ال يوافق روح العصر من التقاليد البالية واألساليب الجامدة. وأن يروا 

أن التراث ليس مسلمات ال بد من المضي عليها.
فالحداثة هي التجديد الواعي أي: أن الحداثة هي وعي في التاريخ وفي 
التأسيسي فيها جذريا مثله مثل شرط الوعي بالدور  الواقع، ويكون الفهم 
خطاب،  دون  خطاب  في  الحداثة  نحصر  ال  أننا  يعني  وهذا  والمرحلة. 

فالخطابات كلها تتعرض للتحديث بالضرورة.
في  الغذامي  وذكر  متعددة،  بإشكاالت  يمر  الحداثة  مصطلح  نجد  إذن 
كما  لغيره،  حداثتي  من  يختلف  الحداثة  مفهوم  أن  الحداثة(  )حكاية  كتابه 
يرجع الصراع الثقافي بين الحداثيين وغيرهم، إلى غياب التعريف الموحد 

والمتفق عليه.
العربية  المعجميات  في  عنها  تختلف  الغربية  التعريفات  أيضًا  نجد  كما 
بل وحتى  والثقافي  االجتماعي  الجانب  يشمل  الحداثة  فمفهوم  والمؤلفات. 
الديني، لكننا نحن كمسلمين نمضي وفق حدود ربانية واضحة، فهي تسير 

لنا الطريق وتهذبه حتى ال نحيد عنه.
فالحداثة ليست فقط في األدب والثقافة بل قد ذهبت إلى ما هو أبعد من 
ذلك، لذلك نرى أن المعارضين للحداثة يشنعون على مؤيدها، قصدًا منهم 

أنها تهدم الدين و تبعدنا عنه.
لكننا كمسلمين ال يمكن أن نؤمن بالحداثة في أمور الدين والعقيدة، وهذا 
عليه أغلب الحداثيين في الوطن العربي، لكننا نأخذ الحداثة في أمور تعود 

د. عائشة إبراهيم محسن



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السادس -  ديسمبر 2018م    336

علينا بالنفع والفائدة، ما دامت ال تطعن في مسلمات الدين، والعقيدة.
فالتجديد في الجانب االجتماعي والثقافي واألدبي أمر جدلي نسبي بمعنى 
أنها قضية ذوقية ترجع إلى عواطف اإلنسان وميوله. والحداثة في الشعر 
أمر واسع ومقبول ما دام ال يسيء ألصول اللغة العربية، وفنونها، ويضيف 

شيئًا جديدًا.

المطلب الثاني
 نشأة الحداثة  في العالمين الغربي والعربي

  أواًل: نشأة الحداثة في العالم الغربي:
طبيعة  أن  بعضهم  فزعم  عندهم،  الحداثة  تأريخ  في  الغربيون  اختلف 
الحداثة، وكذلك مكان نشوئها، واألسباب التي كانت وراء ظهورها، ظلت 
غامضة بعض الشيء. وسبب الخالف في ذلك أن لفظ الحداثة استعمل في 
بادئ األمر مرادفا للرومانسية، واستعمل كذلك في وصف األجواء العامة 
لألدب األوربي، واستعمل كذلك في جانب آخر في وصف حركة ثورية 

جارفة في الحضارة األوربية.
مع  الدقيق،  مفهومها  لتحديد  تبعا  نشأتها  تحديد  في  الباحثون  اختلف  لذا 
اتفاقهم على خصائصها وأسسها العامة، فصار كل واحد من أولئك الباحثين 
يحدد بداية الحداثة بناء على ما يعرفه من حركات ثورية تغييرية، وبناء 
الثورية هي األولى، فأطلق عليها لفظ  على ما علمه من أن تلك الحركة 
الحداثة ) ومن أسباب االختالف أيضا – الغموض الذي يغطي مفاهيمها 

ومقاصدها، وهو أهم ما يميزها عن غيرها من الحركات الثورية (.
ذلك االختالف هو في زمن نشأتها، أما المكان فيجمع الباحثون على أنها 
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نشأت في فرنسا عام 1830م وأن الحداثي الفرنسي شارل بودلير مؤسسها 
األول، ومن هناك انتشرت في الدول األخرى.        

 ثانيًا: نشأة الحداثة في العالم العربي:       
    بالرغم من بداية ظهور الحداثة في العراق على يد بدر شاكر السياب 
ونازك  البصرة،  بجنوب  شيعية  ألسرة  1926م(   / )1344هـ  عام  المولود 
المالئكة المولودة عام )1342هـ / 1923م( في بغداد ألبوين شاعرين، وعلى 
الرغم من انتباهها إلى خطورة الحداثة على اللغة العربية مما دفعها لتبدي 

تحفظها عليها عقيدة ومسلكًا، ولذلك سعت إلى كسر حدتها.
والدعوة  الحداثة  عن  أعلن  تقريبًا  العشرين  القرن  منتصف  في  أنه  إال 
إليها بواسطة تجمع »شعر«، وهم طائفة من كبار الحداثيين العرب، الذين 
الحداثة،  باسم  األول  الناطق  مجلة »شعر«  وأصدروا  لبنان  في  اجتمعوا 
وذلك عام 1957 ومن ذلك الحين أعلنت الدعوة إلي الحداثة باسمها وأسسها 
وقواعدها المعروفة اآلن، ومن ثم انتشرت في بقية دول العالم العربي. وقد 
سبقتها حركات وجمعيات وأمور مهدت لها الطريق، فتدرج الفكر الحداثي 
شيئا فشيئا حتى أعلن عن نفسه صراحة بواسطة ذلك التجمع، ومرت تلك 

الممهدات للحداثة بعدة مراحل هي:
 مرحلة الحملة الفرنسية على مصر.

 مرحلة البعثات الخارجية.
 مرحلة اإلرساليات التنصيرية.

 مرحلة الترجمة.
 مرحلة المدرسة المهجرية.

 المدارس والحركات األدبية.
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 المرحلة األخيرة هي مرحلة مجلة شعر.
عام  الحداثة  أعلنت  التي  شعر  مجلة  مرحلة  هي  األخيرة  المرحلة  و 
1956عندما عاد النصراني الحداثي اللبناني يوسف الخال من أمريكا إلى 
بيروت، فبدأ باتصاالت مكثفة مع المشتغلين بالثقافة واألدب من البعثيين 

والقوميين والماركسيين، ونحوهم، وأصدروا مجلة )شعر(.
وبعد هزيمة المشروع القومي العربي عام 1967م، أحس القوميون العرب 
لم  وَمن  أوروبا،  إلى  يهربون  فأخذوا  القومي،  مشروعهم  هزيمة  بمرارة 
يستطع الهرب، هرب من فكره وانسلخ من هويته إلى ما يسمى بالحداثة، 

وقد وجدوا في األدب مهربًا لهم يعّبرون فيه عن نفسياتهم المنهزمة.
و يمكن القول بأن التيار الحداثي اإلنجليزي استطاع أن يؤثر على الشعر 
الفرنسي أن يؤثر  الحداثي  التيار  بينما استطاع  الخمسينيات،  العراقي في 
لبنان انتشرت في سوريا وفلسطين واألردن  لبنان، ومن  على الشعر في 

ومصر.
إن  بقوله:  الحداثة  نشر  في  العراقي  بالدور  مفتخرًا  السياب  ويصرح 
هذه العملية الثورية التي بدأت في بغداد بدأت تصل إلى األقطار العربية 
األخرى. ولذلك مّثل الحداثيون العراقيون العمود الفقري لمجلة »شعر«. 

   ويشير بعض الباحثين إلى أن االتجاه الحداثي بدأ في السعودية على يد 
محمد حسن عواد )ولد عام 1902م( وبخاصة بعد إصداره كتابه »خطوط 
مصرحة« عام 1925م، وقد خلف محمد عواد جيال من األدباء الحداثيين 
منهم: حمزة شحاته، أحمد قنديل، طاهر زمخشري، عزيز ضياء، حسن 

القرشي.
العقد  في  المعروفة  الفكرية  بأصولها  السعودية  في  الحداثة  بدأت  وقد 
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السادس من القرن العشرين تقريبا. بينما بدأت في اليمن في الخمسينيات 
من القرن الماضي، وبرز منهم عبد العزيز المقالح وغيره.

ولكن تيار الحداثة بالمغرب العربي برز بشكل أعنف في إرهاصاته األولى 
على يد: أحمد المجاطي، محمد الخمار، محمد الميموني، أحمد الجوماري، 
عبد الكريم الطبال، الذين دعوا إلى التحديث الفكري واالجتماعي واألدبي 
في  القديمة  واالجتماعية  الفكرية  األصول  كافة  على  ثائرين  والسياسي 
الفكرية  ومبادئها  بأصولها  الحقيقية  بدايته  كانت  بينما  المغربي.  المجتمع 
المعروفة في نهاية الستينيات على يد عبد اهلل العروي، عبد الكبير الخطيبي، 

محمد عابد الجابري.     
ثالثًا: أثر الماسونية في نشر الحداثة:

أكد كثير من الباحثين أن للماسونية أثرًا كبيرًا في تمكين الحداثة ونشرها 
ودعمها في العالم اإلسالمي والعربي منه بخاصة. وأشهر تلك المؤسسات 
الماسونية الهادمة )مؤسسة فرانكلين( و)المنظمة العالمية لحرية الثقافة(، 
وغيرها من المؤسسات األمريكية التي تشرف عليها )المخابرات المركزية 

األمريكية(.
    وفي تشرين األول عام 1961 أقامت »المنظمة العالمية لحرية الثقافة« 
الماسونية احتفااًل عظيمًا في روما للفكر الحداثي في العالم العربي، وذلك 
بالتعاون مع »معهد الشرق اإليطالي« وإدارة مجلة )تمبو بريزنتة(، تأييدًا 
للحداثة وتتشجيعًا لها في العالم العربي، وقد شارك في ذلك المؤتمر أكثر من 
خمسين حداثيًا، بعضهم عرب وبعضهم من أمريكا وأوربا«، وتقول سلمى 
أمريكيين  يكونوا  لم  منظميه  »إن  روما:  مؤتمر  التي حضرت  الجيوسي 

فقط، بل كانوا من الصهاينة أيضًا«.

د. عائشة إبراهيم محسن
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 رابعًا: إرهاصات الحداثة في العالم العربي:
من ارهاصات الحداثة في العالم العربي بعض الشعراء الذين يشار إليهم 

بالبنان منهم:
الممهدين  أوائل  من  يعد   :)1936-1863( الزهاوي  صدقي  جميل   -  1

للحداثة بثورته في العراق على القيم االجتماعية والسياسية واألدبية، حيث 
الشرعية، وطالب  األحكام  من  المرأة  تحرير  إلى  ودعا  الحجاب،  حارب 
بالتبرج والسفور وشجع على نزع الحجاب واالختالط، كما اعترض على 
مشروعية تعدد الزوجات، وكرس جهده لمحاربة القواعد الشعرية وإلغاء 

القوافي.
2 - خليل مطران )شاعر القطرين(: يكاد يجمع الحداثيون على أن خليل 
مطران يمثل طليعة الحداثيين، وأستاذ العصرانية، ومن كبار دعاة التحرر 

من األساليب القديمة.
3 - جبران خليل جبران: والذي يعتبره أدونيس نبيًا للحداثة، حيث اعتبر 
أن له وحيا يكشف له عن الغيب بواسطة الرؤيا اإلشرافية التي تتجلى له.

4 - ميخائيل نعيمة: أديب لبناني نصراني تعلم في روسيا القيصرية وتأثر 
بأدبائها، اعتنق البوذية والهندوكية، انضم إلى الماسونية في حركة »سورية 
الحرية« التي تنادي بجعل سوريا محمية أمريكية، شارك مع جبران خليل 
بتأسيس  أمريكا  في  إقامته  أثناء  لبنان  نصارى  من  آخرين  وأدباء  جبران 
الرابطة القلمية عام 1920م والتي قامت حملة ثورية جارفة للدعوة لقطع 
عالقة الحاضر بالماضي، ولذلك استهدفت مفهوم الشعر العربي وعناصره 
اآلخر  الوجه  هو  العربي  األدب  أن  يرون  حيث  والموضوعية،  الشكلية 

لإلسالم، ولذلك وقفوا منه ومن اللغة العربية مواقف العداء.
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 5 - معروف الرصافي: وقد اتخذ من مهاجمة العادات والتقاليد الدينية 

منهجًا اجتماعيًا، وقد اتخذ من نقده للماضي مدخاًل لمهاجمة أحكام الشريعة 
التي دعا للتخلص منها، كما دعا إلى إنكار الدين والوحي والنبوة والغيبيات، 

والثواب والعقاب والجنة والنار.
بالنزعة  أبو شادي  تأثر مؤسسها أحمد زكي  أبولو: والتي  6 - جماعة   

الغربية اإلنجليزية بعد انتسابه للمذهب الرومانتيكي.
والسير  اإلنجليزية  المدرسة  تقليد  إلى  التي سعت  الديوان:  7 - جماعة   

ما يسوغ  يبق  لم  بين عهدين  إقامة حد  بهدف  مفاهيمها وسلوكياتها  خلف 
اتصالهما. 

خامسًا: أبرز رواد الحداثة العرب ومنظريها:
1 - يوسف الخال: يعد رائد الحداثة األول في العالم العربي، حيث عمل 
بعد عودته من دار هجرته في أمريكا إلى بيروت التي سكنها كموطن بديل 
لبلده سوريا في تنظيم أول تجمع حداثي ضم طائفة من أصحاب التوجهات 
الماركسية والبعثية والقومية أمثال: أدونيس، وزوجته خالدة سعيد، ونذير 
العظمة، وأنسي الحاج، وشوقي أبو شقرا، وأسعد رزوق، ومحمد الماغوط.
بأدونيس، شاعر حداثي نصيري  المشهور  أسبر:  أحمد سعيد  2 - علي 

)النصيرية(  العلويين  المتصوفة  أشعار  وتعلم  دينية  نشأة  نشأ  سوري، 
وصاحب  األول،  الحداثة  رائد  الحداثيون  يعتبره  والمنتجب،  كالمكزون 
الجامعة  من  للدكتوراه  أطروحته  في  والمتمثل  عندهم  المقدس  تلمودها 
األمريكية في بيروت )الثابت والمتحول.. بحث في االتباع واإلبداع عند 
الجامعة  بتشجيع من  العربية  واللغة  بهدم اإلسالم  فيه  اهتم  العرب( حيث 
أبيه  واسم  اسمه  فغير  التراث  على  ثورته  عمليا  طبق  عليه،  والمشرفين 
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اسم قومي سوري  بداًل عنه  التراث اإلسالمي، واختار  ألنهما من أسماء 
إله الخصب  الفينيقية )أدونيس( والذي يرمز إلى  له مكانته في األساطير 

والنماء.
وقد عين أستاذًا في الجامعة اللبنانية في كليتي التربية ثم اآلداب، وعمل 
األقطار  من  عددًا  منها، جاب  استقال  التي  العربية  الدول  بجامعة  موظفًا 
مجلة  تأسيس  في  الخال  يوسف  مع  شارك  ومفاهيمها،  بالحداثة  مبشرًا 
ثم  1963م،  عام  في  والعشرين  السابع  عددها  بعد  تركها  التي  »شعر« 
أسس مجلة »مواقف« عام 1978م. ويكثر أدونيس من اإلشادة بالصوفية 

والباطنية والشيعة والقرامطة والحركات الشعوبية.
الحداثيين  تجميع  تنظيم  في  شارك  حداثي  نصراني  حاوي:  خليل   -  3

وإنشاء مجلة شعر، وعنه يقول يوسف الخال: »خليل حاوي هو بالتأكيد 
واحد من سدنة الحداثة، وقد أعطى الكثير لهذه الحداثة«.

4 - لويس عوض: شاعر حداثي نصراني مصري يدعي أنه هو أول من 
ابتدع الحداثة الشعرية.

5 - عبد الوهاب البياتي: شاعر حداثي شيعي عراقي، وأحد كبار الذين 

ابتدعوا الحداثة في الشعر العربي. انتمى للشيوعية الماركسية.
وهناك بإجمال: محمد أركون الحداثي الجزائري، محمد عابد الجابري 
المغربي، صالح عبد الصبور من رواد الحداثة المصريين، محمود درويش 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،  الشيوعي الفلسطيني وعضو اللجنة 
توفيق صايغ حداثي فلسطيني نصراني، سميح القاسم، أمل دنقل، وجابر 
عصفور وأحمد عبد المعطي حجازي ونصر حامد أبوزيد من عتاة الحداثيين 
الماركسيين المصريين، عبداهلل الغذامي حداثي، وسعيد السريحي من كبار 
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الحداثيين بالسعودية.
األقليات  أصحاب  من  جّلهم  الحداثة  تلك  رواد  فإن  القول  وخالصة 
والطوائف المنحرفة التي اتخذوها سلمًا لتمرير وتسويق عقائدهم وأفكارهم 
النواب،  مظفر  البياتي،  نجد:عبدالوهاب  الروافض  الشيعة  فمن  الفاسدة، 
مهدي عامل، حسين مروة، محمد مهدي شمس الدين، شوقي بزيع، محمد 
الموسوي، محمد صالح  النجفي، محمد  الصافي  أحمد  الجواهري،  مهدي 
أحمد  رياض،  وابنه  العلي  محمد  السعودية:  ومن  )العراق(،  الرضا  عبد 
الشوفي،  حمود  العبسمي،  شبلي  الدروز:  من  الشيخ.  حنان  الشويخات، 
سليمان  النصيرية:  من  و  زياد.  توفيق  حاطوم،  سليم  الطرش،  منصور 
الحمد، زكي  أحمد سليمان  الجبل، محمد سليمان األحمد،  بدوي  العيسى، 
األرسوزي، صالح جديد، محمد عمران، ابراهيم ماخوس. و من البربر 
الجزائريين الشيوعيين: كاتب ياسين، نبيل فارس. ومن النصارى: يوسف 
غالي  حاوي،  خليل  سعادة،  أنطوان  عقل،  سعيد  عوض،  لويس  الخال، 

شكري...
سادسًا: أشهر مجالتهم:

* مجلة »اآلداب«: الصادرة في بيروت عام 1953م وتمثل أول تجمع 
ثوري حداثي كما يصفها غالي شكري، عملت على توظيف الحركة الحداثية 

لصالح المشروع الناصري.
* مجلة »شعر«: أصدرها يوسف الخال وأدونيس في بيروت عام 1957م 
وماسونية  تنصيرية  جهات  من  بدعم  خالص،  حداثي  منبر  أول  لتصبح 
اإلسالم  معاداة  على  اآلداب  ومجلة  اجتماعها  من  الرغم  وعلى  أمريكية، 
إال أنه قد اشتد بينهما الصراع من أجل توظيف الحركة الحداثية لصالح 
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توقفت  اآلداب.  مجلة  اتجاه  من  العكس  على  الحداثي  الغربي  المشروع 
انهيار تجمع »شعر« ولكنها  ليعلن عن   32 العدد  بعد   1964 المجلة عام 

عاودت الصدور عام 1970م ثم توقفت نهائيًا.
* مجلة »أدب«: الصادرة من تجمع »شعر« عام 1962م لتنافس مجلة 
اآلداب في ترسيخ مفاهيم الحداثة بمنظورها الغربي. * مجلة »مواقف«: 
لنشر  1968م  عام  »شعر«  مجلة  عن  انفصاله  بعد  أدونيس  أسسها  التي 
الحداثة وتمكينها في العالم العربي، وفي عام 1989م أقامت باالشتراك مع 

دار الساقي بلندن مؤتمرًا بعنوان »اإلسالم والحداثة«.
بلبنان  الثقافة  لحرية  العربية  المنظمة  عن  الصادرة  »حوار«:  مجلة   *
عام 1962م، وبتمويل من وكالة المخابرات األمريكية، وقد توقفت في عام 

1967م بسبب ذلك.

الحداثية  للكتاب صدر عدد من المجالت  العامة  الهيئة المصرية   وعن 
التي تواكب على رئاسة تحريرها كبار الحداثيين الماركسيين أمثال: أحمد 
عبد المعطي حجازي، وعز الدين اسماعيل، وجابر عصفور، مثل: مجلة 
فصول ومجلة النقد األدبي، ومجلة القاهرة..مجلة أسبوعية ثقافية، ومجلة 

إبداع ومجلة أدب وفن...
 وعن حزب التجمع الوطني الوحدوي )شيوعي( في مصر تصدر مجلة 

أدب ونقد كأبرز مجلة حداثية تدعو بشكل صريح للماركسية الحداثية.
الصادرة عن  المعاصر،  العربي  الفكر  إلى مجالت مثل:  هذا باإلضافة 
مركز اإلنماء العربي ببيروت، ومجلة الناقد الصادرة عن دار ضياء الدين 
الريس بلندن، ومجلة الطريق الصادرة عن الحزب الشيعي اللبناني، ومجلة 
الحداثية  المجالت  كأبرز  عمان  بسلطنة  مسقط  من  تصدر  التي  السراج 
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المدى  و  البحرينية،  كلمات  اإلماراتية، ومجلة  الشروق  الخليجية، ومجلة 
البيروتية، ومجلة الثقافة الجديدة المغربية التي توقفت عام 1984م، لتتبنى 

دار توقال نشر الفكر الحداثي بالمغرب العربي بداًل عنها. 
اخترقها  التي  الدورية  والمجالت  اليومية  الصحف  من  عدد  وهناك 
صحيفة  مثل:  التخريبي  مشروعهم  لصالح  استغاللها  وأجادوا  الحداثيون 
واقرأ  اليمامة،  ومجلة  والمدينة  وعكاظ،  الرياض،  المصرية،  األهرام 
السعودية، واألضواء البحرينية، والمنتدى، والخليج، والشروق، واالتحاد 
والفكر  االجتهاد  الكويتية،  الفكر  وعالم  والعربي،  والسياسة،  اإلماراتية، 

العربي اللبنانية، والشرق األوسط اللندنية...  
   المطلب الثاني:

األدب والحداثة والموقف منها األدب والحداثة: 
     نجد كلمة أدب حملت داللة العصور التي مرت بها، فنراها في العصر 
الجاهلي تحمل معنى الدعوة إلى الطعام، فلما ظهر اإلسالم أصبح معناها: 
»رياضة النفس بالتعليم، والتمرين على ما يستحسن من السيرة، والخلق، 

واالنتفاع لها، واكتساب األخالق الكريمة، واصطناع السيرة الحميدة«.
ثم تحولت أدب إلى معنى: كل ما يدخل تحت المعرفة من فلسفة،وحساب، 
وهندسة، وفلك وطب ونحو صرف وعلم األنساب واألخبار بإضافة إلى 

موروث الشعر والنثر.
الداللة من عصر إلى عصر، فإذا  إذن نجد كلمة أدب تحمل اختالفات 
انقضى عصر وأحدثت الحياة جديدًا بعده، أصبح قديمًا، لكنه متصل به حتى 

وإن ابتعد عنه. 
الوطن  في  المباشر  وغير  المباشر  االختالط  الحديث  العصر  في  ونجد 
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العربي بأوربا عبر البعثات الثقافية والعلمية، مما أدى إلى ظهور التيارات 
الفكرية، التي أخذت من أوروبا وتمكن هذه التيارات إلى ما يخالف األدب 
العربي، أو إلى الثقافات العربية األصيلة واألدهى من ذلك ما يخالف تعاليم 

الدين ويهدم اللغة العربية.
ولكن نجد أيضًا من نتاج تلك البعثات واالتصال، تقدم في اإلبداع سواء 
نتاجًا  الذين أضفوا  المهجر  فنجد شعراء  أدبيًا،  أو  اإلبداع علميًا  كان هذا 
أمريكا،  إلى  هاجر  حينما  ماضي  أبو  كإيليا  وأدبهم،  شعرهم  في  إبداعيًا 
وبرزت فيه روح الحنين لألوطان والوصف الجمالي للشام وغيره. لذلك 
ذلك  كان  وإن  األفضل،  نحو  وتغييرًا  تقدمًا،  األدب  في  الحداثة  أصبحت 

محدودًا.
ولّما كان األدب من النتاج الفكري اإلنساني، وثمنًا إلحساسه ومشاعره، 
يدفعه لتسطيره وصياغته على األوراق ليشكل لوحات فنية جميلة ومتفردة، 

كان ال بد من إتيان الحداثة على األدب من ناحيتين مختلفتين.
الناحية األولى: هي التغيير الذي أصاب األدب في الشكل، وذلك من حيث 
التركيب البنائي للنص واألوصاف البالغية والسرد الفلسفي، بل استحداث 
وتعريب بعض المفردات، وطرأ التحديث أيضًا على طول النص وقصره.
إذ  بها،  الالمحدود  اإلبداع  برغم  األدبية  اآلثار  من  المعلقات  فأصبحت 
الدال  العنصر  بـ »زبدة »الموضوع هو  الفكرة واإلتيان  أصبح اختصار 
من  األدباء  يفعله  كان  ما  بعكس  لألديب،  الحقيقية  والمهارة  القدرة  على 
للغاية، وقد رأينا كمثال  اللغوية بنٍص طويل  اإلسهاب وعرض مهاراتهم 
على ذلك الكثير من المسابقات األدبية للقصص القصيرة جدًا، التي ال تكاد 

تتكون إال من سطر واحد أو أقل.
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أما الناحية الثانية: فكانت من حيث »الجرأة الكتابية« التي امتلكها الكتاب، 
وهذا يعود في جزء منه إلى الحرية التي عاشها الكتاب أثناء الحداثة وما 
بعدها، والحرية هي العنصر األساس لحدوث الحداثة، فال حداثة من دون 
حرية، وقد ظهر ذلك في الجرأة الواضحة لدى بعض األدباء على نقد أمور 

كانت في سابق األمر من المقدسات والثوابت التي ال يمكن المساس بها.
وقد يشكل األديب اإلنجليزي جيمس جويس أنموذجًا لبداية الحداثة األدبية 
من حيث المضمون، حيث حملت روايته المترجمة للغة العربية »عوليس« 
عددًا من الشخصيات )القلقة( إن جاز تسميتها بذلك، وكان له مساحة أوسع 
القيم  من  الكثير  من  للتحرر  ودعوته  والكنائس،  المسيحي  الدين  نقد  في 
ومن  رغباته.  وتكبت  اإلنسان  حرية  من  تحد  التي  االجتماعية  والتقاليد 
عقل وحسن  وسعيد  أدونيس  الشاعر  العربي  األدب  في  الُمحدثين  األدباء 

طلب وغيرهم.
وكان من التحديث العربي في المضمون هو الضخ الهائل للفلسفة الفكرية 
في النص المكتوب، سواء كان النص عبارة عن قصيدة أو قصة، فلم يعد 
تقديم الفكرة في النص كافيًا، بل ال بد من تقديم الرؤية الفلسفية العميقة بكافة 

تجلياتها لشرح الفكرة.
واختلف المفكرون في العالم اإلسالمي على قبول الحداثة األدبية، فبين 
من يدعو لقبول النص أيًا كان طالما كان جائزًا من حيث المقومات اللغوية، 
وبين من يرى أن المضمون الكتابي يعتبر من أهم المقومات، إذ إن قبولها 

سوف يؤدي لتغيير جذري في المذاهب الفكرية اإلنسانية!
الموقف من الحداثة:

فريقان  هناك  أصبح  حيث  العلماء،  بين  كبير  بجدل  الحداثة  مرت  لقد 
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بل  وقوله،  رأيه  على  اآلخر  على  يشنع  فريق  فكل  ومعارضين  مؤيدين 
الدين،  عن  بالمتحررين  المؤيدين  وصف  إلى  بعضهم  من  األمر  وصل 
على  يطلقون  فبعضهم  المؤيدون  أما  دليل،  أي  دون  شموليا  ذلك  وأطلق 

المعارضين بالتقليديين وعدم مواكبة التحضر.
     والحقيقة أن أي جديد يمر على المعرفة اإلنسانية يكون فيه جدل كبير، 
ألن طبيعة النفس البشرية غالبًا ال تفضل التغيير، لكن موضوع الحداثة كان 

الجدل فيه قويًا، وزاد من الحراك الثقافي كثيرا.
ويرجع الغذامي في كتابه: )الموقف من الحداثة( إلى األسباب التي دعت 
المعارضة للجديد أي الحداثة، إلى أصول المعرفة النقدية، فعليها يتوقف 

مصير الرؤية النقدية صحة وخطأ، ويحدد ذلك في ثالثة جوانب هي:
األول: عدم وجود نظرية معينة محددة للنقد، تقوم على أدلة وبراهين.

أما الجانب الثاني: فهو قصور المعرفة لدى مناوئي التجديد، ويتجلى ذلك 
بعدم معرفتهم الجديد معرفة دقيقة.

بأن  ويرى  الشعر،  في  الحداثة  عن  فيه  الغذامي  فيتحدث  الثالث:  أما 
المعارضين للحداثة ال يفهمون حقيقة وظيفة اللغة في الشعر،فهم يعتقدون 
أن اللغة في الشعر مجرد نظم فني للكلمات والجمل حسب أنواع تفعيالت 

البحر العروضي، ولكن الحقيقة أبعد من ذلك. 
فالحداثة إذا أخذت من الجانب الشمولي لها، و الذي يقول بأن كل جانب 
والديني  الثقافي  كالجانب  مستحدثًا،  غالبه  في  يكون  الحياة  جوانب  من 
وغيرها، فإذا أخذت الحداثة بهذا المفهوم الشمولي،  فإننا بإمكان عد ذلك 
تحررًا كبيرًا، إذ أن الحداثة ليست في كل ما جاءت به صحيحًا فالدين يتميز 

بحدود وضوابط ال يمكن االبتعاد عنها.
أما الجانب الثقافي وغيره، فإننا أمام جدل واسع ال يمكن الحد منه، ألنه 
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يمكن أن يكون بعدًا ثقافيًا واسعًا، وقضية نسبية غير منضبطة.
ثم ال بد لنا من التفحص والبحث في هذا الجديد، فإذا كنا يحقق لنا تقدمًا 
وتحضرًا ومزيدًا من اإلبداع فإن اإلقدام به جدير، أما إذا كان عكس ذلك 

فإننا باإلمكان التوقف عنه وتركه. 
المبحث الثاني

الحداثة في الشعر وشعر التفعيلة
المطلب األول:

الحداثة في الشعر:
مر الشعر العربي بمراحل عديدة ومتنوعة في تأثره بالعصر، والوضع 
هذا،  يومنا  وحتى  الجاهلي  العصر  منذ  وغيره،  واالقتصادي  االجتماعي 
للبيئة  انعكاسية  فهو عملية  فيه،  الذي عاش  بالعصر  ويتأثر  يؤثر  فاألدب 

التي يعيش فيها.
ولكن هذا التأثر يختلف من وضع إلى آخر، فمفهوم الشعر منذ العصر 
للشعر  جعل  الذي  الفراهيدي،  أحمد  بن  الخليل  بحور  على  قائم  الجاهلي 
حدودًا إيقاعية مضبوطة، فجعل من أتى بعده يمضي عليها، لكن في العصر 
الحديث ومع تأثر العرب بغيرهم من الثقافات الغربية المختلفة، اختلفت تلك 
األوزان والحدود، فالشاعر استطاع أن يخرج عن هذه البحور. وإذا كانت 
إنها متجذرة في كل  القول  لنا  للثابت، حق  الحداثة ثورة ومحاولة تجاوز 

الشعوب وإنها مالزمة للقدم في كل مجتمع وفي كل مرحلة.
من  أو  آخر  إلى  مجتمع  من  وأشكالها  أبعادها  تختلف  أن  غريبًا  وليس 
زمن إلى آخر، فالحداثة الشعرية هي دائمًا حداثة شعر معين، في شعب 
معين، في أوضاع تاريخية معينة، ومن هذا المنطلق يحق لنا أن نتتبع، في 

اختصار خطوات الحداثة عبر محطات تاريخنا الشعري.

د. عائشة إبراهيم محسن
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يذهب أدونيس، في الثابت والمتحول: »صدمة الحداثة«، إلى أن الحداثة 
كانت منذ العصر الجاهلي، فهو يؤرخ لها منذ الصعاليك، باعتبارهم حاولوا 
الخروج عن القيم االجتماعية السائدة في المجتمع  الجاهلي ويبني قيمًا أخرى 
كان الذوق القبلي الجمعي يعتبرها غريبة وغير مألوفة. ومع ظهور اإلسالم 
فجاءت  الجديدة  الدينية  والحركة  اإلسالمية  بالثورة  متأثرون  شعراء  نبغ 
موضوعاتهم منسجمة مع القيم الجديدة، »ثائرة »على قيم كانت محمودة، 
حداثة  ذاته  حد  في  شكل  اإلسالم  إن  بل  مذمومة،  كانت  قيم  إلى  وداعية 
بثورته على األعراف والتقاليد  المجتمعية الجاهلية. وبعد انتشار اإلسالم  
شكل شعر الخوارج »حداثة« برفضه للقيم االجتماعية المعاشة آنئذ.إال أن 
الحداثة إلى هذا الحين، لم تكن تركز إال على جانب القيم االجتماعية في 
وقت ظل الشكل القديم هو المهيمن، بينما في العصر العباسي نجد التجديد 

أكثر وضوحًا.
وقد أسهب النقاد القدامى الحديث عن الحداثة في الشعر، وعن الصراع 
أساسي على  التركيز بشكل  وتم  أو »المحدث«،  والمولد«  بين »القديم« 
بخروجها  الشعرية«  »الحداثة  مثلت  أسماء  هنا  نذكر  أن  ويكفي  الشكل، 
عن األشكال الموروثة، مثل أبي  نواس وبشار وأبي تمام وغيرهم، وكان 
المعاصرون لهم يدركون أن شعرهم كان بالفعل، شيئًا غير مألوف: فقد ثار 
كل من أبي نواس وبشار بن برد على القيم العربية فوجدنا بشارًا يتمرد 
على قيم العرب السائدة في المجتمع من حيث األكل ونمط  العيش وهو 

القائل ساخر من عيشة العرب:
َسأْخِبُر َفاِخَر اأَلْعَراِب َعنِّي * وعنه حين بارز للفخار

ا * وَناَدْمَت الِكَراَم َعَلى اْلُعَقاِر َأِحيَن لِبْسَت َبْعَد اْلُعْري َخزًّ
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ُتَفاِخُر َياْبَن َراِعَيةٍ  َوَراٍع * َبِني األْحَراِر َحْسُبَك ِمْن َخَساِر
وكنت إذا ظمئت إلى قراح * شركت الكلب في ذاك اإلطار
َوَتْقَضُم َهاَمةَ  اْلُجَعِل اْلُمَصلَّى * وال تعنى بدراج الديار

وتدلج للقنافذ تدريها * ُوُيْنِسيَك اْلَمَكاِرَم َصْيُد َفاِر
وال ينبغي أن ننسى حركة الموشحات األندلسية، وما سجله أصحابها من 

خروج على سنن الشعر القديم:أوزانه وقوافيه1.
وتجدر اإلشارة إلى أن الحداثة مع هؤالء جميعًا كانت أحادية الجانب، 
ألنها ركزت على القيم االجتماعية )الصعاليك، اإلسالم، الخوارج…( أو 

على الشكل )شعراء بني العباس - الموشحات - الزجل…(.
أما في العصر الحديث فقد ظهرت الحداثة بشكل أكثر جدية بشكلها التام، 
موضوعهم  وأصبحت  النقاد  بين  كبرى  الحداثة ضجة  إشكالية  أثارت  إذ 
التجديد  الراهن، بل ومجال حديثهم في كل الصحف والمجالت والكتب، 
والخروج عن األنماط التقليدية، ما دامت اإلنسانية في تطور مستمر وتسير 
روح  ويعطي  لينفع  السابق  توظيف  وتحاول  األحسن،  إلى  الحسن  من 

االستمرارية لألحق.
له  تخول  ال  نفسه  والتطوير، ألن  التغيير  إلى  ساع  دائمًا  إذن  فاإلنسان 
تلزم  الحياة  متطلبات  أن  إذ  التقليد.  على  والعيش  األنماط  نفس  اجترار 
عليه البحث والتنقيب عن المناسب، ومن ثم فهو دائمًا طموح إلى الحداثة 
والتحديث في كل مجاالت الحياة، ومن البديهي أن يختلف فهم الحداثة من 
منطقة إلى أخرى تبعًا الختالف الظروف والمالبسات، التي أنشأتها، بل 

واختالف القراءة والفهم.

1 الدكتور عبد الهادي محبوبة، »مقدمة«، الطبعة األولى لكتاب نازك المالئكة، »قضايا الشعر المعاصر«، ص 
344، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة السابعة، 1983.

د. عائشة إبراهيم محسن



وعندما نطلق مصطلح »الحداثة« نربطه بالعصر الحديث أكثر من غيره 
من العصور، فالحداثة لم تكن مقصورة على مجال دون غيره من العصور، 
فالحداثة لم تكن مقصورة على مجال دون غيره فقد امتدت آثارها إلى كل 

شيء في المجتمع اإلنساني. 
وما شهده من صراعات وتصدعات وتحوالت   - الحديث  العصر  فمنذ 
والتجديد  التغيير  عن  يتحدث  ينفك  لم  واإلنسان   - وحروب  واختراعات 
اللذين رافقا هذه التغيرات. إال أن الحداثة العربية لم تتفاعل مع االجتماعي 
التاريخي المعرفي، مما استحال معه استيعاب بعدها المعرفي النقدي عكس 

الحداثة الغربية1.
وال تهمنا الحداثة الغربية ومالبساتها في شيء إذ أن موضوعنا يتمحور 
حول الحداثة الشعرية العربية. وأن أي مقارنة بسيطة بين الحداثتين، تبدي 
للقارئ للوهلة األولى تضارب واختالف المواقف واآلراء حول طيلة أو 

انفصال الحداثة العربية عن الغربية باختالف النقاد والقراء.
بل يمكن أن نجد هذا التضارب حتى لدى الناقد الواحد، فمحمد بنيس يؤكد 
- كما سبق -  أن الحداثة العربية ال تتفاعل مع محيطها، وأنها  نبتت في 
غير التربة العربية، وهي بذلك تظل جسدًا غريبًا عنا. وأن النقاد ال يزالون 
لم  الزالوا  وأنهم  الحداثة،  ومصطلح  إشكالية  مع  التعامل  أثناء  يتحفظون 
يقتحموا موضوعها بجرأة كبيرة، في وقت بدأ فيه الغرب يخطط لمرحلة ما 
“بعد الحداثة”، و« فيما نحن ما نزال معلقين بأوهام التدرج في مراتبها«2. 
متأثرة  العربية  الشعرية  الحداثة  أن  في  الرأي،  يشاطره  أدونيس  ويكاد 
بالحداثة الغربية، إال أنه يرى أن هذا التقليد مقصور على األشياء الشكلية 
التنوير،  دار    ،131 الشعر والثقافة«، ص  العربية في  الحداثة  السؤال بخصوص  بنيس، »حداثة  1  محمد 

بيروت، نشر المركز الثقافي العربي، البيضاء، طـ1، 1985.
2  نفس المرجع، ص 131.
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الغربية  الحداثة  نمارس  اليوم  الجوهرية؛ »“إننا  المسائل  والعرضية دون 
اليومية ووسائلها لكننا نرفضها على مستوى  على مستوى تحسين الحياة 
تحسين الفكر والعقل ووسائل هذا التحسين، أي أننا نأخذ المنجزات ونرفض 
االنساف  ينخر  الذي  التلفيق  إنه  ابتكارها،  إلى  أدت  التي  العقلية  المبادئ 
العربي من الداخل«1. يظهر من خالل ما سبق أن الحداثة العربية متأثرة 
بالحداثة الغربية بل أكثر من ذلك، فإن المعادين لحركة الحداثة ولألشكال 
الشعرية الجديدة يذهبون إلى أنها لم تكن غير صورة طبق األصل لألشكال 
األوروبية، وال عالقة لها بالعشر العربي وأنها جسد غريب - بتعبير بنيس 

- يعيش بيننا إال أن المتحمسين لهذه الحركة.
والذين أخذوا على عاتقهم مهمة الدفاع عنها، يذهبون إلى أنها من أصل 
مجتمع  لكل  أن  هو  ذلك  على  ومبررهم  بالغرب،  لها  عالقة  وال  عربي 
خصائصه وظروفه ومالبساته المختلفة عن أي مجتمع آخر، فعبد المعطي 
حجازي2 مثال يذهب إلى أن الشعر العربي لم يكن بدعًا من الشعر الغربي.
ويبرهن على ذلك بأن الممارسات الشعرية األوربية قد مرت من نفس 
المراحل، التي يقطعها الشعر العربي من التزام بالقافية والوزن تارة، وعدم 
االلتزام بهما والرجوع إليهما تارة أخرى، كما نجد أدونيس يؤكد أن العرب 
والرغبة  النمطية  من  والخروج  »التغاير  تعني  كانت  إذا  الحداثة  عرفوا 
الدائمة في خلق مغاير »منذ القرن الثامن،وهي إذن ليست مستوردة وال 
دخيلة، وإنما هي ظاهرة أصيلة وعميقة في الشعر العربي3. ونكاد نصادف 
نفس النظرة تتكرر عند نازك المالئكة، إذ ترى أن »حركة الحداثة« كانت 

1  أدونيس، “الثابت والمتحول، صدمة الحداثة”، ص 268، دار العودة، بيروت، طـ 1.
2  حمد عبد المعطي حجازي، “القصيدة الجديدة وأوهام الحداثة”، مجلة إبداع، عدد 9، سنة 03 سبتمبر 1985.
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د. عائشة إبراهيم محسن



تراثنا،  في  عميقة  جذور  لها  التجديد  حركة  وأن  اجتماعية«1،  »اندفاعة 
وبذلك فإن محاوالت وأدها قد فشلت كلها.

وهذا ما يؤكد أن الحركة عربية بحتة ومنبعثة من أعماق أعماقنا العربية 
الخالصة، وبالتالي فإن محاولة نزعها بمقالة أو مقاالت أمر عسير، مادامت 
نازك  تذكر منها  اندفاعًا محتومًا حتمت وجودها عوامل اجتماعية عديدة 
المالئكة أربعة وهي: النزوع إلى الواقع، النفور من النموذج، الهروب من 
التناظر، والحنين إلى االستقالل2. ومما تجب اإلشارة إليه، أن هذا الخالف 
والتضارب في اآلراء حول أصالة الحداثة الشعرية العربية، لم يبق قائمًا 

بين النقاد فحسب، بل إنه أصبح يسكن حتى عقل الناقد الواحد. 
إلى  نشير  أن  علينا  يتوجب  الحداثة،  أصالة  أثارته  الذي  النقاش  وعند 
تطبع  إشكالية  وهو  المصطلح،  بترجمة  يتعلق  جدًا،  مهمًا  يكون  قد  شيء 
ميادين ثقافتنا العربية، ألن ترجمة المصطلح ال تقف عند البحث عن المقابل 
اللغوي في اللغة العربية، بل تتعلق المسألة بالفرق الشاسع الذي يظل قائما 
بين إنتاج المصطلح في محيط داللي معين، وعملية انتقاله إلى محيط داللي 
آخر، وهكذا “يبدو في العربية وكأنه )مصطلح الحداثة( ابتداع لغوي أكثر 
وكفعل  بالحداثة  تتصل  إشعاعات  ذات  معرفية،  بحمولة  ملصق  هو  مما 

للشمول”3.
وبتعبير آخر إن الترجمة الحرفية لمصطلح غربي إلى العربية، ال تعني 
الذي  المجال  في  المصطلح  يؤديه  الذي  الداللي  أو  المعرفي  النوع  انتقال 
ظهر فيه ألول وهلة، إذ بترجمته يفرغ من الحمولة المعرفية والخلفيات 

الفكرية التي يحملها في محيطه األصل.
1  نازك المالئكة، “قضايا الشعر المعاصر”، طـ 7، دار العلم للماليين، بيروت، 1983، ص 55.

2  نازك المالئكة، المرجع السابق، ص 54 إلى 62.
3  أدونيس، “فاتحة لنهايات القرن”، ص 336.
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     وال يمكن الحديث عن الحداثة الشعرية العربية في العصر الحديث، 
ما لم نتحدث عما سبقها ومهد لظهورها وما كانت هي نتيجة له، فالحداثة 
العربية لم تنزل من السماء، وإنما جاءت حصيلة تغيرات وتحوالت عرفها 
هذا  لمسايرة  وتحديث  تجديد  من  البد  فكان  العربيين،  واإلنسان  التاريخ 
التطور، كما أن الحداثة الشعرية العربية لم تنشأ دفعة واحدة بل كان عليها 
أو كإشكالية، بل وكقضية  تتبلور كمصطلح  قبل أن  أن تمر عبر مراحل 

فرضت ذاتها على كل مبدع ومنظر أدبي.
لقد مر الشعر في العصر الحديث بمتغيرات كثيرة وعلى كافة الصعد، 
سواء على الصورة الشعرية، أو الثقافية أو الفكرية، وكان كل ذلك بقصد 
الحداثة والتجديد، وأول ذلك وأكبره في وزن القصيدة وإيقاعها، والخروج 
عن البحور القديمة السابقة التي أرساها الخليل. حيث خرج شعر التفعيلة 
وحدة  تكون  حيث  مفردة،  تفعيلة  على  تكون  التي  القصيدة  في  والمتمثل 

وزنية لها يختارها الشاعر، بخالف بحور الخليل المتعدد التفعيالت.
وقد كان بدايات تلك القصيدة في عام 1938م على يد علي أحمد باكثير، 
ومن األدباء من يقول إن الشاعر بدر السياب هو من سبق لذلك النوع من 
القصيدة، أما الشاعرة نازك المالئكة فإنها تصر بأنها هي األسبق لهذا النوع 
عبر قصيدتها ) الكوليرا( وبعدها أصبح هناك لغط واسع تجاه تلك الجرأة 

على القصيدة العربية.
ثم بعد ذلك خرج ما يسمى بقصيدة النثر، والتي تكون أشبهه بكالم منثور 
الشعر  مناهل  فكرية في  اتجاهات  إلى  قافية. حتى وصلنا  دون وزن وال 

والرمزية والغموض وغيرها. 

د. عائشة إبراهيم محسن
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المطلب الثاني
شعر التفعيلة

إن شعر التفعيلة أو الشعر الحر ) موزون ويأخذ بنظام وحدة التفعيلة، ويقوم 
على ثمانية بحور من بحور الخليل، وهي الرجز، والكامل، والمتقارب، 

والهزج، والخبب، والرمل، وكذلك السريع والوافر.
ومن أمثلة الشعر الحر قول السياب:

َتَثاَءَب اْلَمَساُء، َوالُغُيوُم َما َتَزال
َتِسحُّ َما َتِسّح من ُدُموِعَها الثَِّقاْل. َكَأنَّ ِطَفاًل َباَت َيْهِذي َقْبَل أْن َيَنام:

ـُه - التي َأَفاَق ُمْنُذ َعاْم ِبأنَّ أمَّ
َؤال َفَلْم َيِجْدَها، ُثمَّ ِحيَن َلجَّ في السُّ

َقالوا َلُه: »َبْعَد َغٍد َتُعوْد.. »-
ال بدَّ أْن َتُعوْد

َفاُق أنَّـها ُهَناْك َوإْن َتَهاَمَس الرِّ
في َجاِنِب التَّلِّ َتَناُم َنْوَمَة اللُُّحوْد

َتسفُّ ِمْن ُتَراِبـَها َوَتْشَرُب الَمَطر ؛
َباك َكأنَّ َصيَّاَدًا َحِزيَنًا َيْجَمُع الشِّ

َوَيْنُثُر الِغَناَء َحْيُث َيْأفُل الَقَمْر. َمَطر...
َمَطر...

أتعلميَن أيَّ ُحْزٍن يبعُث الَمَطر ؟
َوَكْيَف َتْنشج المزاريُب إذا اْنَهَمر ؟
ياِع ؟ وكيَف َيْشُعُر الَوِحيُد ِفيِه ِبالضَّ
ِبال اْنِتَهاٍء - َكالدَِّم اْلُمَراِق، َكاْلِجياع،
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، َكاألْطَفاِل، َكاْلَمْوَتى - ُهَو اْلَمَطر ! َكاْلُحبِّ
َوُمْقَلَتاِك ِبي ُتِطيَفاِن َمِع اْلَمَطر

َوَعْبَر َأْمَواِج الَخِليج َتْمَسُح الُبُروْق
َسَواِحَل الِعَراِق ِبالنُُّجوِم َواْلَمَحار،

ُروق َكَأنََّها َتهمُّ ِبالشُّ
َفَيْسَحب الليُل عليها ِمْن َدٍم ِدَثاْر. أصيح بالخليج: »يا خليْج

يا واهَب اللؤلؤ، والمحار، والردى ! »
َدى فيرجُع الصَّ
كأنَّـه النشيْج:

»َيا َخِليْج
َدى... » َيا َواِهَب الَمَحاِر َوالرَّ

َأَكاُد َأْسَمُع الِعَراَق يْذخُر الرعوْد
ويخزن البروق في السهوِل والجباْل،
جاْل حتى إذا ما َفضَّ عنها ختَمها الرِّ

لم تترك الرياُح من ثموْد
في الواِد من أثْر. أكاد أسمع النخيل يشرُب المطر

، والمهاجرين وأسمع القرى َتِئنُّ
ُيَصاِرُعون ِبالمجاذيف وبالُقُلوع،

ُعوَد، منشدين: َعَواِصَف الخليج، والرُّ
»َمَطر...
َمَطر...
َمَطر...

د. عائشة إبراهيم محسن
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فيها من  القافية  وأيضًا  الرجز )مستفعلن(.  بوزن  األبيات موزونة  فهذه 
بحر الرجز.

إن ما حققته الحداثة في الشعر، )يتمثل فيما يتعلق بتلك الحرية اإليقاعية 
التي تكفل لنا، أي القصيدة، الخروج من أقمطة الخليل كما يسميها محمد 

الماغوط.
ومما ال شك فيه أن ما أنجز في هذا المجال، أي الوصول إلى مساحات 
خروجًا  ذلك  مع  يظل  لكنه  به،  يستهان  ال  شيء  الموسيقية  الحرية  من 

محدودًا أو محددًا.
لقد خرجت القصيدة العربية من خنادق الخليل حادة صاخبة لتدخل نهرًا 
من موسيقى أكثر سعة و غنى وتنوعًا. واستطاع شعراء الحداثة المتميزون 
أن يحدثوا من خالل نماذجهم الشعرية  صدمة إيقاعية ال عهد للقصيدة بها 

وال عهد للفكر النقدي بها أيضًا.
لقد أخرج الواقع الموسيقي معظم البحور المركبة، أو البحور الممزوجة 
تامًا،  الفاعلية والتأثير بشكل يكون  المالئكة، من دائرة  كما تسميها نازك 
واقتصر التشكيل الموسيقي في معظم الكتابات الشعرية على البحور المفردة 

أو ما اصطلح عليه بالبحور الصافية.
نظريًا، لم يبق إال ثمانية بحور شعرية فقط يمكن أن تسهم في تشكيل إيقاع 
القصيدة العربية الحديثة، إما عمليًا فإن نصف هذا العدد، أو أقل من ذلك 

هو ما يؤدي دورًا موسيقيًا واضحًا في شعرنا الحديث.
إزاء هذا الواقع جرت محاوالت عديدة للتغلب على هذه المعضلة اإليقاعية، 
فقد جرب عدد من الشعراء المتميزين التنويع في إيقاع القصيدة وتخفيف 
رتابتها الناتجة عن محدودية البحور المستعملة ومع جديتها إلى أنها ظلت 
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محدودة وعاجزة عن الوصول لنتائج. 
على  عمليًا  الوقوف  في  سواهم  من  أسبق  وأدونيس  السياب  كان  ربما 
ضحالة النهر، أعني افتقار القصيدة الحديثة إلى الثراء الموسيقي والتنوع.

وقد كانت قصيدة السياب: )ها... ها... هوه( محاولة مبكرة للخروج من 
الزجاجة والتي جاء في مستهّلها: 

تناميَن أنِت اآلَن والليُل مقِمُر
أغانيِه أنساٌم وراعيِه ِمزَهُر

وفي عالِم األحالِم، من كلِّ دوحٍة
تلقِّاك َمْعَبــُر

وباٌب غفا بيَن الشجيراِت أخضُر
 ومع ذلك يبقى السياب محدودًا، والسبب في ذلك يكمن في طبيعة البحور 
المركبة عموما فالوحدة الموسيقية فيها ال تتكون، كما في البحور المفردة. 
فعلى الشاعر إذن، أن يستخدم الوحدة الموسيقية المركبة كاملة حتى تتنوع 

الموسيقى في القصيدة. 
تمر  أيضا  أنها  إال  إيقاعية،  حرية  أحدثت  التفعيلة  قصيدة  أن  مع  إذن 
بإشكاالت في تنوع تلك الموسيقى. كما تخرج لنا إشكالية أخرى في قصيدة 
التفعيلة، وهي الثراء في التقفيات الداخلية، وأيضا تنوع حروف القوافي في 

القصيدة، وهذه اإلشكالية قد مرت بجدل واسع بين الشعراء.
     وهذه اإلشكاالت أدت إلى ظهور نوع جديد من أنواع الحداثة الشعرية 

في القصيدة - إن صحت التسمية - وهي قصيدة النثر.

د. عائشة إبراهيم محسن
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المطلب الثالث
قصيدة النثر

ما إن استقرت قصيدة الشعر الجديد في إطارها التفعيلي، وما إن كسبت 
اعتراف النقاد ومحبي ومتذوقي الشعر، حتى خرجت علينا قصيدة النثر، 
بمفهومها الجديد عند أصحاب هذه المدرسة ومروجيها، مما أدى بالتالي إلى 
خلط كبير بينهما وبين قصيدة التفعيلة لدى مهاجمي الشعر الجديد خاصة. 
ويعود ظهورها إلى األربعينيات حيث نشأت البواكير األولى لها تمثلت في 
محاوالت عفيف وألبير أديب، فأصدر األول في األربعينيات مجموعة من 
الدواوين تنتمي إلى الرومانسية المصرية التي كانت تعد مرض العصر في 
ذلك الوقت ثم أصدر الثاني في مطلع الخمسينيات ديوانه الشهير )لمن؟( 

عن دار المعارف بمصر.
الذين  المبدعين  من  بعدد  النثر  قصيدة  تجربة  حظيت  الستينيات  وفي 
أخلصوا لهذا الفن وكتبوا جل كتاباتهم من خالل هذا الشكل ومنهم: أنسي 
الحاج، ويوسف خال، ومحمد الماغوط، وكانوا ينشرون كتاباتهم في مجلتي 

)شعر( و )حوار( اللبنانيتين. 
وترتكز قصيدة النثر في بنائها الفني على مبدأ الالوزن والالقافية. فهي 

قريبة من الكالم المنثور، إال أنها تكون على شكل مقاطع أشبه باألبيات.
يسمى  بما  المرحبين  من  أنني  من  الرغم  شبلول: »وعلى  أحمد  ويقول 
بقصيدة النثر إال أنني أعتقد أن أصحابه قد أخطأوا في حق تسمية أدبهم 
بقصيدة النثر ألنه في أبسط األمور هناك خلط بين مصطلح القصيدة والنثر، 
فمصطلح القصيدة يطلق على قصيدة الوزن. ومصطلح النثر يطلق على 
الكالم الخالي من الوزن، وإن كنا نالحظ أن بعض النثر يدخل فيه الوزن أو 

ظاهرة الحداثة  في الشعر واألدب العربي 



361مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السادس –  ديسمبر 2018م    

اإليقاع بطريقة عفوية تمامًا، وهذا ما نالحظه على بعض األسماء أو على 
مانشيتات الصحف وغيره. إال أن ذلك ال يمكن عده شعرًا، غير أن بعض 
المتشيعين لقصيدة النثر من الشعراء والمبدعين، يعتقد أنها امتداد طبيعي 
لقصيدة التفعيلة، والبعض يراها كشفًا جديدًا لمساحة من شعرنا المعاصر.
والبعض يرفضها تمامًا، ويرفض انتماءها لعالم الشعر بكل أشكاله القديمة 
والجديدة، والبعض اآلخر يقف موقفًا وسطًا ويترك الحكم على هذا اللون 
شكاًل  إال  ليست  النثر  قصيدة  بأن  القول  يمكننا  و  للمستقبل.«  األدب  من 
وفعل  أدونيس،  تعبير  هو  كما  الحداثة(  )صدمة  عن  التعبير  أشكال  من 
الصدمة يفوت على المصدوم فرصة التأمل والفعل، واضعًا إياه في موضع 
هائلة،  وثقافية  فكرية  لطاقات  الغرب  امتالك  اإلرسال. ومع  االستقبال ال 
لكن يقابله بؤس في الفكر النقدي العربي، وكأننا ال نتمكن من اكتشاف أداة 

صحو حقيقية معلقين األمل دائمًا على الغرب. 
لقد واجهت قصيدة النثر انتقادات واسعة من قبل الشعراء واألدباء، معللين 
والقافية،  الوزن  على  القائمة  العربية  القصيدة  كيان  تهدم  كونها  إلى  ذلك 
ممثلين لها بأنها - أي القصيدة العربية - كجسد اإلنسان ال يمكن استعارته 

وتغييره.
وأمثل على قصيدة النثر في )قول أنسي الحاج والتي تحت عنوان )بحيرة( 

يقول:
من كان ُيصّدق أّن الفلكّي هو الصحراء أكثر من البدوّي؟

رأي صديقي األنابيب والعقاقير وأوعية
تصعد إلى... برفقة القابضين على المفاتيح خفيفة

خفة الفوز، ووقف أمام خيط هاَم به وأقَسَم أّنه غيُر عادّي.

د. عائشة إبراهيم محسن
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ليس لعبة ليس سحابة. خيط مالح يرتفع من بلعوِم َمْعَبد.
إن مثل هذا الكالم من أمثلة كثيرة على االستثارة التي يلقيها أسلوب أنسي 
الحاج في القارئ للوهلة األولى، ولكن من حق القارئ والناقد أن يتساءل 

ويبحث عن الجمال والمتعة اللذين يمكن أن يصاحبا مثل هذا الكالم.
 كما يقول أيضا أحمد سويلم: إنني أدعو إلى ضم ما يسمى )قصيدة النثر( 
إلى فن القصة الحديثة على أن تعاد كتابته مرة أخرى في سطور متساوية 
بعد مرحلة  الحديث  الفني  بالنثر  يسمى  ما  إلى  أو يضم  وفقرات مالئمة، 

الحريري والمنفلوطي وغيرهم من الرواد.
والواقع يمكننا القول بموضوعية متناهية وحفاظًا على فن الشعر وأصالته 
أنه ال لقصيدة النثر، ألنها ال تنتمي إلى الشعر كفن، لكننا نقول نعم، للجديد 

الذي يضيف للشعر أفقًا أرحب.
تجاه شعرائها ومؤيديها،  بردود واسعة وقوية  النثر  لقد واجهت قصيدة 
على العكس من قصيدة التفعيلة فالهجوم على قصيدة التفعيلة أقل حدة من 
الهجوم العنيف على قصيدة النثر وذلك راجع لكون قصيدة النثر متحررة 
من الوزن والقافية، وهما الركيزتان للشعر العربي األصيل، باإلضافة إلى 
خوف األدباء على مستقبل الشعر العربي، وأضف أيضًا إلى كون قصيدة 
النثر متأثرة تأثيرًا واضحًا بالحضارات الغربية، التي تحاول هدم موروث 
اللغة العربية، كما تحمل قصيدة النثر مدارس فكرية حولت مفهوم الشعر 
الذي يحمل رسالة نبيلة إلى المتلقي والقارئ، إلى رسائل مشتتة ال تحمل 

هدفًا معينًا وال حتى جماليًا.
إن الحداثة في الشعر العربي أحدثت حراكًا ثقافيًا قائمًا، كما أحدثت تغييرًا 
جريئًا في األشكال الفنية للقصيدة العربية، لكنها أيضًا حملت مع هذا التغيير 
تغييرًا في المضمون والرسالة قائم على متغيرات وثقافات الحداثة ومنبعها، 

ظاهرة الحداثة  في الشعر واألدب العربي 
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كما أحدثت مدارس فكرية مختلفة وشعراء منافحين عن كل مدرسة ينتمون 
إليها، كما تطرقت ألسلوب جديد بعيد عن المباشرة والتقرير.

المطلب الرابع
الحداثة األدونسية 1

يقول أدونيس  الشعر هو الكالم الموزون المقفى، عبارة تشوه الشعر فهي 
العالمة والشاهد على المحدودية و االنغالق و هي إلى ذلك معيار يناقض 
الطبيعة الشعرية العربية ذاتها، فهي الطبيعة عفوية، فطرية، انبثاقية و ذلك 
حكم عقلي منطقي(2. ويعد أدونيس رائد الحداثة العربية، بوصفه منظرها 
األكبر وشاعرها األكثر تجسيًدا لها، وعبر قراءة رحلة طويلة مع الكتابة، 

منذ أن كانت هاجًسا فردًيا إلى أن أصبحت بياًنا عاًما.
ويقول أدونيس في ماهية الحداثة إن الحداثة في المجتمع العربي بدأت 
تيارين  نرى  حيث  الحال...  بمقتضى  يفسره  و  الماضي  يتمثل  كموقف 

للحداثة:
 األول سياسي - فكري: ويتمثل من جهة في الحركات الثورية ضد النظام 
القائم، بدًءا من الخوارج وانتهاء بثورة الزنج، مروًرا بالقرامطة والحركات 
الثورية المتطرفة، ويتمثل من جهة ثانية، في االعتزال والعقالنية واإللحادية، 

1  أدونيس شاعر الحداثة الذي ولد سنة 1930 في جبال العلويين في سورية، وكان اسمه علي أحمد سعيد إسبر، 
ولكنه وخروجا على التقاليد العربية التي يراها بالية، اتخذ لنفسه اسم أدونيس نسبة إلى وثن الخصب اليوناني، 
سماه بذلك أنطوان سعادة زعيم الحزب القومي السوري الذي كان أدونيس أحد أعضائه. نال دكتوراه الدولة 
سنة 1973 في األدب وكانت أطروحته بعنوان: الثابت والمتحول؛ وهو تلمود الحداثة، الذي هاجم فيه الدين 
اإلسالمي واللغة العربية. تتشكل عقيدة أدونيس من خليط من أصله النصيري؛ وحاله المادي اإللحادي؛ وهو 
مبغض بشكل طافح للدين وكل ما يتعلق به من قضايا؛ مجاهر بذلك غير متستر به؛ ويرى أن الحداثة ال تقوم إال 
على هذه األسس. وقال أيضا مثبتا عداءه لكل المسلمين: »إن الظالميين هم الذين يريدون منا العيش على تعاليم 

دين ظهر قبل أربعة عشر قرنًا مضى واندثر؟ لسبب أو آخر«.
ولم يسلم من تهجم هذا العجوز بيت النبوة، وال أزواج المصطفى صلى اهلل عيه وسلم، فتحدث في كتاب )نظرة 
أورفي( بأحاديث طويلة عن بيت النبوة، ملؤها الهمز واللمز بسيد الخلق وأزواجه أمهات المومنين؛ وله مواقف 

عدائية كثيرة أخرى.
2  أدونيس، مقدمة الشعـــر العربي، دار العـــودة، بيروت، الطبعة 3، 1979م، ص:108.

د. عائشة إبراهيم محسن
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وفي الصوفية على األخص...
 وأما التيار الثاني ففني: وهو يهدف إلى االرتباط بالحياة اليومية كما عند 
أبي نواس و إلى الخلق ال على مثال، خارج التقليد وكل موروث، كما عند 

أبي تمام(1.
وهنا نرى أن الحداثة بمفهومها الشامل - في نظر أدونيس - ثالثة أنواع، 
االجتماعية  و  االقتصادية  و  الثورية  التغيرات  وحداثة  العلمية،  الحداثة 
والسياسية، والحداثة الفنية، ثم يأتي ناقدنا إلى شرح كل حداثة على حده 
نظره  في  العلمية  فالحداثة  بينهم،  االختالف  ونقاط  التشابه  نقاط  موضًحا 
تعني:« إعادة النظر المستمر في معرفة الطبيعة للسيطرة عليها، وتعميق 
نشوء  بها  فيعني  الثورية  الحداثة  أما   .2 بالمراد  تحسينها  و  المعرفة  هذه 
حركات وأفكار جديدة، ومؤسسات تعمل على التغيير  لتؤدي في النهاية 

إلى زوال البنى التقليدية في المجتمع وقيام بنى جديدة.3 
وتعني الحداثة فنًيا: »... تساؤاًل جذرًيا يستكشف اللغة الشعرية ويستقصيها، 
و افتتاح آفاق تجريبية جديدة في الممارسة الكتابية، و ابتكار طرق للتعبير 
تكون في مستوى هذا التساؤل. وشرط هذا كله الصدور عن نظرة شخصية 
»يمكن  الشعر  زمن  كتابه  في  أيًضا  الكون  .4«ويقول  و  لإلنسان  فريدة 
التعبير، أعني أن  أولية  المطلق على  التوكيد  بأنه  الحداثة  اختصار معنى 
طريق أو كيفية القول أكثر أهمية من الشيء المقول، وأن شعرية القصيدة، 

1 أدونيس، الثابت و المتحول، الجزء 4: صدمة الحداثة، دار الساقي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 2002م، 
ص:9.

1980م،  ط1،  لبنان،  العودة،  دار  جديدة،  عربية  ثقافة  أجل  من  بيانات  القرن،  لنهايات  فاتحة  أدونيس،   2
ص:321-320.

2004م،  ط1،  التوزيع،  و  النشر  و  للترجمة  أبحاث  دار  العربي،  الشعر  في  الحداثة  زرقة،  بن  سعيد    3
ص:146.

4  أدونيس، فاتحة لنهايات القرن، ص:320،321.
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أو قيمتها هي في بنيتها ال في وظيفتها«1. فهو يرجع أساس الحداثة إلى 
المعنى  وليس  القول،  بنية  على  أساًسا  المرتكزة  وكيفيته  التعبير  طريقة 

الكامن خلفه أو الشكل الذي تتزيا به.
تعليمية  أو  تبليغية  مهمة  أو  محددة،  أخالقية  وظيفة  يحمل  ال  فالشعر 
أيديولوجية، الشعر حاجة جمالية فنية، يالمس بناءه المتغير دائًما، وظيفته 
األساسية في التعبير عن حاجات اإلنسان لالستغراق في تفاصيل األشياء، 
والكشف عن جوهر الموجودات »فليست الحداثة أن يكتب الشاعر قصيدة 
ذات شكل مستحدث، شكل لم يعرفه الماضي، بل الحداثة موقف وعقلية، 
إنها طريقة نظر و طريقة فهم. و هي فوق ذلك و قبله ممارسة و معاناة، إنها 
قبول بكل مستلزمات الحداثة: الكشف، والمغامرة، و احتضان المجهول2.«
كما  هي  و  الداخلية  بمكوناتها  وإنما  القصيدة،  شكل  في  ليست  فالحداثة 
يقول: »قيمة داخل الشعر »في العالقات الداخلية، وطريقة ترابطها، التي 
ال  فهي  الجاهز،  الشعري  البناء  معطيات  عن  الخروج  عن  أصاًل  تبتكر 
تتجاوز  إنها  المعاصرة،  الكتابة  فضاء  في  تدور  وال  زمني  بأفق  ترتبط 

الزمن، فالشاعر يبدع المدهش الجديد، بتجاوزه للمعروف المكرر.
كان  »وإذا  التقليد  عن  خروج  اإلبداع  و  إبداع،  المعنى  بهذا  والحداثة 
اإلبداع تجاوًزا، فهو يتضمن اختياًرا، ألنه من يبدع يتخلى عن شيء ليبني 
آخر غيره، ولكن هذا التخلي ال يعني الرفض، بقدر ما يعني البحث عن 

قبوٍل جديد 3«. 

1  أدونيس، زمن الشعر، ص: 71.
2  أدونيس، زمن الشعر، ص: 115.

3  أدونيس، مقدمة الشعر العربي، ص: 12

د. عائشة إبراهيم محسن
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المبحث الثالث
الموضوعات  في حركة الحداثة الشعرية

والعناصر الجمالية فيها
المطلب األول:

الموضوعات  في حركة الحداثة الشعرية
واالرتباط  جهة،  من  بالبيئة  االرتباط  تعني  العربية،  الحداثة  كانت  إذا 
بالحداثة في العالم من جهة  أخرى، فإن موضوعات: المدن والحب والزمن 
من  العربية  الحداثة  حركة  بها  تميزت  التي  الموضوعات  من  والموت، 

غيرها ما يلي:  
1 ـ المدينة: 

إن العالقات بين الشاعر والمدينة قديمة، ذهب فيها الشعراء مذاهب شتى، 
خصوصًا في المقابلة بين البداوة والحضارة، كقضية )أنكيدو( والبغي التي 
قادته إلى )أوروك(. وتنبه النقد األدبي الشعري إلى أن اختالف البيئة يؤدي 
ابن سالم  فعل  كما  بيئاتهم،  الشعراء حسب  وقسموا  الشعر.  اختالف  إلى 

الجمحي في )طبقات فحول الشعراء(. 
الدور  المدينة،  احتلت  وحداثته،  المعاصر  العربي  الشعر  حركة  وفي 
من  جملة  إلى  األمر  وأعيد  والمدينة،  اإلنسان  بين  فيه  ربط  الذي  األكبر 

األسباب ثقافية وحياتية. 
أما األسباب الثقافية، فقد بدأت مع بدايات الحركة الرومانسية، التي اهتمت 
واإللهام  بالوحي  يؤمنون  المدرسة،  هذه  شعراء  وكان  الطبيعة،  بوصف 

واأللم والعذاب. 
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السبب  أما  وتضاد.  تنافر  عالقة  والمدينة،  الشاعر  بين  العالقة  وغدت 
الثاني فهو، غنى التجارب في المدن وتنوعها. فقد أخذت المدن العربية بعد 
منتصف القرن الفائت، تنحو منحى االستهالك النهم، ورافق ذلك سريان 

المد القومي، والهجرة من الريف.
)السياب،  ريفي  أصل  من  الحداثة  شعراء  معظم  أن  بلة،  الطين  وزاد 
حاوي، عبد الصبور، حجازي، دنقل...الخ(، فاصطدموا بالمدينة، وصدمت 
أمانيهم، فوصفوا المدينة وبالغوا في إبراز عيوبها، واختلفت رؤاهم باختالف 
الظروف  وباختالف  تلك،  عن  المدينة  هذه  وباختالف  وثقافتهم،  تجاربهم 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية. 
2 ـ الحب: 

حاول الشعراء في معظم موضوعاتهم، الخروج من الجزئي إلى النسبي 
المتغير إلى الكلي المطلق الثابت، ليهربوا من عالم الفناء إلى عالم البقاء. 
فخلفوا مدنًا مثالية، ال جوع فيها، وال ظلم، ونساء بال شهوات ال يعرفن 
سوى الوفاء، وطرقوا عوالم الخلود، وأوهموا أنفسهم بأن اإلنسان ال ينتهي 
المدن  فبددت  بالمرصاد،  الحالمين  لهؤالء  كان  الزمان  ولكن  بالموت، 
أحالمهم، وضيعت المرأة صورهم، ثم كان النصر للموت في نهاية األمر. 
جعلهم  والواقع،  المثال  بين  الحالمون  فيه  يعيش  الذي  الصراع  وإن 
التغير، وال يطاله  إليه أسطوريًا، ال يعرف  العالم الذي يصبون  يرسمون 
الخيال  خلق  ثم  وغيرهم.  العماد  ذات  وإرم  المجنح  الثور  فكان  الزمان، 
بجمالهن،  يحتفظن  اللواتي  البحر  اإلنسان وحوريات  بين  تجاوزًا  الشعبي 
وزواجًا بين إنسان وامرأة من نساء الجن، وهذا مستحيل، للخروج من عالم 

التحول إلى عالم الثبات. 
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التي  القضايا  في  الطابع، وخصوصًا  الرومانسية رؤيوية  الحركة  وتعد 
أسلوبًا  الكالسيكية  عن  تختلف  فهي  والحب.  المرأة  موضوعات  تتناول 
ورؤية. انتقلت من عالمها المادي إلى المثالي ومن الجزئي إلى الكلي، ومن 
النسبي إلى المطلق ومن التحول إلى الثبات، ولم تبق جسدًا معرضًا للذبول 
فالموات، وإنما غدت روحًا وعالقات دائمة، وامتزجت صورتها بعناصر 

الطبيعة وحلت فيها حلواًل كليًا. 
3 ـ الزمن: 

شغل موضوع الزمن اإلنسان منذ أن بدأ يعي وجوده، وقد أخذ اإلنسان 
فنمو  والدة  محدد،  عمر  منهم  فلكل  حولـه،  من  األحياء  يراقب  األول 
والنهار  الليل  وتعاقب  الفصول  يراقب دورات  أخذ  ثم  فموات،  فشيخوخة 

وأمثالها، فكانت مشكلته الكبرى في مواجهة مصيره. 
ولما ابتدأ اإلنسان يتأمل الطبيعة تأماًل أفضل مما كان عليه سابقًا، وجد أن 
الحياة تختلف من كائن آلخر، فدائرة الحركة متغيرة، وهناك دائرة الحركة 
الثابتة أو المغلقة. وفي عصر الفلسفة تم االتفاق على وجود عالمين: عالم 
الثبات وهو خارج على الزمان )الزمني( وعالم التغير وهو عالم زمني. 
والتحليل  األساطير  األنتربولوجيا ودراسة  الحديث عصر  العصر  ثم حل 

النفسي، ورأوا أن هناك زمنًا ذاتيًا وزمنًا موضوعيًا متفقًا عليه.
واستخدم األدباء الزمن الذاتي، عالم الحلم، خارج نطاق الزمان والمكان 
ذاتيان  وثمة زمنان  ليست سلبية،  فاعلة  قوة  بالحركة وهو  الزمن  ويربط 
في األدب: زمن ذاتي إيجابي وزمن ذاتي سلبي. أما اإليجابي فهو نتيجة 
التطور الخالق، زمن ينتج األفضل والجديد، وهو عنصر منتج، وهو شرط 
لتحويل الصيرورة إلى كينونة والنقص إلى كمال. ويبدو هذا المفهوم، في 
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أن المبدع يدع للزمان شيئًا خالدًا بعد رحيله. 
4 ـ  الموت والحياة: 

إذا أخذنا بمقولة )هيرقليطس( في التحول أدركنا أن الموت في الحياة، 
وأن ال بد لكل منا أن يموت لوحده. وإن كل حياة يكمن الموت في جوفها. 
وإذا أخذنا بالجدلية، أدركنا أن الموت في الحياة والحياة في الموت، وليست 
المشكلة في كليهما، ولكنها، في أن اإلنسان هو وحده الذي يعي أنه كائن 
يموت، ولذلك فإن القلق يساوره إذا تذكر الموت أو إذا أحل الموت بقريب 
له أو بصديق. واإلنسان ذو طموحات وأحالم تعيش معه منذ أن يعي ذاته 

ويؤرقه أن تنهد تلك الطموحات دفعة واحدة. 
و)منهج  الشعر(  )عمود  في  متمثلة  الكالسيكية  القصيدة  بنية  كانت  وإذا 
القصيدة(، وأهميتها في محاكاة العمل الفني أو مشاكلة اللفظ للمعنى، فإن 
يكون  بذلك  مآثره،  وتعدد  الفقيد  على  النواح  في  يتجلى  الموت  موضوع 
الموت في المذهب الكالسيكي موضوعًا مستقاًل بذاته. وإذا كانت الحداثة 
فإن  المبدع،  سلطة  من  بدياًل  النص  سلطة  وقيام  المؤلف  الموت  تعني 

موضوع الموت يوجد عند الرومانسيين والحداثيين. 
المطلب الثاني

العناصر الجمالية 
في حركة الحداثة الشعرية

النص الشعري، خطاب بين مرسل ومتلق قوامه اللغة الشعرية المختلفة 
للكالم.  الشعرية  الوظيفة  فيه  تغلبت  كالمه،  وسياق  المتكلم  نبرة  حسب 
الموسيقى  النص الشعري عديدة متحولة، منها ما يدخل ضمن  ومكونات 
في  العالقات  يدخل ضمن  ما  ومنها  األسطورة،  أو  الصورة  أو  اللغة  أو 
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بنية النص، ومنها ما يدخل ضمن الموضوع الشعري وفيما يلي عرض 
للعناصر الجمالية:

اإليقاع:
إن اإليقاع الشعري ذو وترين متالزمين، يعزفان ويؤثران معًا في نفس 
الصوتي  النغم  خالل  من  يتجلى  خارجي  وتر  وهما  أذنيه،  وفي  المتلقي 
النفسي  النغم  من خالل  يتجلى  داخلي  ووتر  والقافية،  الوزن  في  المتمثل 

العميق. 
وإذا كانت الموسيقى إحدى مكونات الشاعرية، وقد أجمع الشعراء والنقاد 
على ذلك، فإن الوزن يشبه الخميرة التي ال تساوي شيئًا في ذاتها، ولكنها 
تمنح الحيوية والروح للسائل، والشعر بال وزن ناقص، واإليقاع في الرمزية 
هو الشعر، والكلمات لباس اإليقاع، ووظيفتها األولى إيقاعية، وهي اهتزاز 
واإليحاء.  والرقة  والغموض  الشفافية  القصيدة  ويمنح  األعماق  من  ينبثق 
ووظيفة اإليقاع، حمل مكونات الشاعرية الذي يتم بوساطته التأثر والتأثير، 
والتالقح بين الدال والمدلول، وهو الرباط الذي يصل الحروف بالكلمات 

والصوت بالمعنى، وهذا ما يخلق المناخ الشعري. 
وفي نطاق مقولة التطور والجدلية، ال يعني ذلك تخلي الشعر عن مقوالته 
بمفاهيمه  اآلخر  من  األخذ  زاوية  في  ليقبع  الموسيقية  وأنغامه  وأوزانه 
السابقة. بل البد من التعلق بجذوره، إضافة إلى االستفادة من تجارب األمم 
في تطور العالقة بين اإليقاع والصور والمعاني والتوتر. وال يتناقض هذا 

الحكم وحركة الحداثة الشعرية إذا كانت حداثات ال حداثة واحدة. 
الفاعلية اللغوية:

إذا كان الشعر فاعلية لغوية، فهذا يعني، أن جوهر الشاعرية وسرها في 
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اللغة. وهذا يعني القول، في أن اللغة ذات استعمالين، نثري وشاعري. 
لغة  أما  غاية.  إلى  وسيلة  هي  وإنما  ذاتها،  في  غاية  النثر  لغة  وليست 
الشعر فهي نقيض لغة النثر، ولذلك هي غاية في ذاتها، في صالتها بالزمان 

والمكان. 
هذه  إلى  نظرنا  إذا  الكثير  الشعرية  للغة  الرومانسية  الحركة  قدمت  وقد 
رمز  الرومانسية  في  فالكلمة  والمكانية.  الزمانية  مجاالتها  الحركة ضمن 
وغاية في ذاتها، وهي تسمو بمقدار ما تعبر عن الذات التي صدرت منها، 

والكلمة ال تحقق دالالتها إال في نطاق النص.
ولم تقف الرومانسية أي موقف سابق من الكلمات، بل ُترك األمر إلى 
قدرتها على استخدامها في السياق العام. كما تم التأكيد في الرومانسية على 
المزية النفسية للكلمة، والعالقات اإلحساسية الداخلية. وبذلك تصبح الكلمة 

مجااًل للتحديد الذاتي واإلبداع المركب. 
ثم كانت القفزة الثانية على أيدي الرمزيين، الذين قدسوا اللغة الشعرية، 
فميزوا لغة الشعر من لغة التفكير، ودعوا إلى أن تستعمل الكلمات بمعاٍن 
جديدة، بعد أن تآكلت واسُتهلكت من فرط االستعمال، وحاولوا إيجاد حل 

لمشكالتها. 
وهكذا بدأ االهتمام بلغة الشعر يتزايد يومًا بعد يوم في النقد الحداثي، بدءًا 
من )بيرس( الذي ذهب إلى أن الشعر تمرد أو نضال ضد اللغة، وهو ما ال 

تستطيع التعبير عنه إلى علماء األلسنيات واألسلوبيين والبنيويين.  
إلى دورياتنا وكتبنا، وانتشرت  النقدية  األفكار والنظريات  وانتقلت هذه 
انتشار النار في الهشيم، وكان بعضها صدى لما قاله اإلعالم في الغرب. 
فكان أدونيس مثاًل، أمينًا للغة الشعرية المعاصرة من جهة وألفكار الدارسين 
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الفرنسيين، ولنظرياتهم من جهة أخرى. 
ثورة  هو  أو  تقوله،  أن  تتعلم  لم  ما  تقول  اللغة  جعل  هو:  لديه  فالشعر 
مستمرة على اللغة. أو »اللغة الشعرية الجديدة هي ـ إذًا ـ اللغة المغسولة 
من صدأ االستخدام الشائع الجاري.إنها نوع من العودة إلى البراءة األولى 
في الكلمات. وفي العودة إلى براءة الكلمة عودة إلى إيقاعها البدائي، أعني 

إلى شكل تعبيري مشحون بهذه البراءة«. 
عن  ينم  وهو  لغويًا،  تشكاًل  يمثل  الحداثة  في  الشعري  النص  كان  وإذا 
غير ما يقوله، وهو يخفي أكثر مما يظهر، فإن فاعلية النص فاعلية لغوية، 

وفاعلية في قراءته قراءة جديدة. 
الصورة الشعرية:

أن  ويمكننا  القصيدة.  عناصر  أهم  الشعرية  الحداثة  حركة  في  الصورة 
نختصر مجاالت استخدام الصورة في مجالين: مجال الصورة اآللية ومجال 

الصورة العضوية. 
وتنشأ الصورة اآللية عن التوهم، وهي صنيعة الفعل مجردًا من العاطفة، 
وخصائص  التقليدي.  الشعر  من  كثير  في  نجدها  صناعية  صور  وهي 

الصورة اآللية ثالث: التراكم والتفكك والتناقض. 
وهكذا تكون الصورة اآللية عالمًا قائمًا بذاته متناثرًا في أرجاء القصيدة 
وفي خصائصها، من دون رابط سوى الرابط المفتعل. فإذا التصقت بغيرها 

من الصور فهو التصاق عقالني زخرفي وال وظيفي. 
وأما الصورة في الشكل العضوي فهي قوام الحداثة الشعرية وجوهرها، 
الفكرة في  إن  تعبير.  الصورة  أن  يعني  متنام، وهذا  بناء  الحداثي  والبناء 

الحداثة الشعرية هي التي تتبع الصورة وهي توحي وتومئ. 
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كما تتبدل وظيفة الصورة وتتناقض، توحي واإليحاء انتشار واالنتشار 
أنها  العضوي،  الشكل  في  الصورة  وأهم خصائص  تحديدي.  ال  احتمالي 
الخلق  تعتمد  ولذلك  الواقع،  صور  عن  تختلف  إحساسية  داخلية  صورة 
الالمألوف. ثم هي تنشئ عالقات بين عناصر على درجة من التباعد في 

الواقع، ما كان للعقل وحده أن يقارب بينهما. 
أدوات الشاعر الحداثي ) األسطورة(:

في  رؤيته  تغيرت  لموضوعاته  الحداثي  الشاعر  رؤية  تغيرت  ومثلما 
واإليقاع  اللغة  القصيدة:  عناصر  في  يجدد  أن  وحاول  أدواته.  استخدام 

والصورة واألسطورة. 
فقد اتجه بعض األدباء المعاصرين إلى خلق أساطير معاصرة تتناسب 
والتجربة الشعرية، فعادوا إلى ذواتهم، ملتجئين إلى ممالك الرغبة واألحالم، 

يستقون منها أساطير جديدة، ربما استقوها من الواقع. 
كما وظف الشاعر رموز األسطورة في بنية القصيدة، باعتبارهاـ  الرموز 
ـ لغة تقوم بإيصال الفكرة والمتعة الشعريتين، وإن استلهامها يثير العمل 
بنائي  وداخلي  آلي،  خارجي  باتجاهين:  العربي  الشعر  وظفها  وقد  الفني. 

عضوي. 
 قانون التفاعل العضوي:

السياق  في  الحداثة  خصائص  أهم  العضوي  التفاعل  قانون  كان  وإذا 
الشعري، فهذا يعني، أن الشاعر قادر على أن يستفيد من مخزون الذاكرة، 

وهي مصدر ثقافي يعمل في تركيب السياق الشعري المعاصر. 
ويتكون مخزون الذاكرة من نصوص قديمة ومعاصرة، من أساطير ودين 

وتاريخ وتراث شعري وشعبي، يستفيد منها الشاعر بمقدار حاجته لها. 
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وقد يكون السياق الشعري مركبًا، يتم التعبير فيه من خالل مرسلة ذات 
مستويات وأصوات وأبعاد وعالقات متفاعلة متشابكة، وبمستويات زمنية 

متعددة ومتضادة في مستوى واحد. 
المطلب الثالث

خصائص شعراء الحداثة
خصائص الحداثة

 خصائص شعراء الحداثة
هناك ست خصائص لشعراء الحداثة هي:

يعتمد  الذي  بالتلغيز  الحداثة تحتفي قصائدهم   األولى: أن أغلب شعراء 
إيقاع التشظي واالنكسار والتوتر.

اللغة من خالل  الحداثية حاولت أن تكسر حاجز  القصيدة  أن   والثانية: 
العبث بمدوناتها التشكيلية، وهو ما أكسبها دالالت جديدة وإيحاءات متعددة 

التوليد الداللي.
التراكم، من  تقنية  الحداثية فجرت  القصيدة  أن  فهي  الثالثة:  الحقيقة  أما 

خالل تراكم المشاهد والصور بكثافة عالية. 
والحقيقة الرابعة: هي أن من سمات الحداثة الشعرية )فانتازيا العناوين(، 
بحيث يأتي العنوان ترسيمة نفسية من ترسيمات التخييل الشاعري المغرق 

في التجريد والفانتازيا التشكيلية.
وتتمثل الحقيقة الخامسة: في أن القصيدة الحداثية تحتفي بالرموز الصوفية، 

وتنزلق بها من داللة إلى أخرى. 
أما الحقيقة السادسة: أن القصيدة الحداثية استعاضت عن اإليقاع الصوتي 
باإليقاع البصري أو المشهدي من خالل قصيدة الومضة أو قصيدة المشهد.
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 خصائص الحداثة
للحداثة عدة خصائص نذكرها فيما يلي:

أواًل: االنحراف العقدي 
في الفكر اإلسالمي األصيل ال ينفك الفكر عن السلوك، وال تنفصل العقيدة 
إليها،  ودعوة  لعقيدته،  ترجمة  نوعه  كان  أيًا  اإلنسان  وعمل  العمل  عن 

وحراسة لها، فالشاعر يعبر بشعره عن فكرته وعقيدته.
والفنان يترجم عن فكرته اإلسالمية بريشته، والمعماري يبدي المالمح 
المسلم على اختالف عمله  الحضارية اإلسالمية في شكل عمارته، هكذا 
ومهنته تبدو لديه روح اإلسالم، لكننا نجد الحداثيين يبثون سموم إلحادهم 
وانحرافاتهم العقدية من خالل أعمالهم ومكتوباتهم وخاصة في مجال األدب 
والشعر، فهم يستهزئون باهلل ورسله وشريعته، وهذه نماذج تدل على بعض 

انحرافاتهم العقدية:
أدونيس راهب الحداثة يعلن عن كفره في بعض ما يسميه شعرا قائال:

ألنني أمشي
أدركني نعشي.

أسيُر في الدرب التي ُتوصُل اهلَل
إلى الستائر الُمسدَلْه
لعّلني أقدر أن أبدَلْه.

قاَل َخْطوي َوَرّدْت أبعادي:
»قد تكون الحياُة أضيَق من ثقٍب صغيٍر في كومٍة من رماِد«.

كاللعِب
تركض في مفاصلي

كّل رياِح التِّعب،

د. عائشة إبراهيم محسن



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السادس -  ديسمبر 2018م    376

هل ُرّوعْت من َلهبي
فالتجأت لريشتي

واختبأْت في كتبي ؟
وفي موضع آخر يعلن عن وثنيته قائاًل:

أنا المتوثن والهدم عبادتي1.
وهذا قدوة الحداثيين رشيد بو جدرة الجزائري يبين توجه الجزائر نحو 
في رمضان  اإلفطار  مظاهر  أن  وكيف  التوجه،  بهذا  جدًا  ويشيد  العلمنة 
بدأت تظهر في شوارع الجزائر معتبرًا هذا نوعًا من التسامح ثم يقول بعد 
هذا: »صحيح أنه ال يمكن للملحدين وغير المؤمنين اليوم المطالبة بشيء 
لكن هناك محاولة حاليًا لتشكيل اتحاد ملحدين جزائريين يمكنهم الدفاع عن 
أنفسهم كجماعة، يكفيها شيء من اإلقدام والجرأة لتفرض احترامها... نحن 
السلطة  التباعد عالقاتنا مع  يعتري   - الملحدين  يقصد   - المظلومة  األقلية 
خالفًا للمسلمين المؤمنين، فمن السهل أن تكون مسلمًا في هذه البالد، ولكن 
أقلية غير مؤمنة  أتكلم عن  من الصعوبة بمكان أن تكون ملحدًا، وعندما 

أقصد أناسًا من فئة المثقفين معروفة بتوجهاتها الماركسية«2. 
ثانيًا: الغموض واحتقار عقلية الجماهير:

أبرز ما يميز فكر الحداثة الغموض، بدءًا من مفهوم الحداثة والوقوف 
على ماهيتها، وانتهاء بما كتبه أهل الحداثة في كثير من إصداراتهم كتبا 
أنهم  والعجيب  شعر-  لهم  صح  إن   - أشعارًا  حتى  أو  مقاالت  أو  كانت 

يعتبرون أن حياة الحداثة في غموضها، وموتها في ظهور حقيقتها. 
فأنت ترى في هذا الفكر كثيرًا جدًا من األلفاظ الطنانة، والتراكيب المعقدة 
أركون  كتاب  من  مثاًل  خذ  شيئًا  تفيد  وال  معنى،  تحمل  ال  التي  الغريبة 
1  االنحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها دراسة نقدية شرعية د/ سعيد بن ناصر الغامدي ج521/1 نقاًل 

عن األعمال الشعرية ألدونيس 5-1/1.
2  د/ سعيد بن ناصر الغامدي، مرجع سابق، ص 523.
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عهد  ال  مصطلحات  يستعمل  حيث  اإلسالمي«  العربي  الفكر  »تاريخية 
للعرب وال للمسلمين باستعمالها، وهي تحتاج إلى قواميس أجنبية فلسفية 
وغير فلسفية لحل لفظها والوقوف على معانيها فمن ألفاظه مثال: أثولوجيا، 
الميتولوجيات، التيولوجية، التشظي، المعاني المتشظية«1 وغير ذلك من 

األلفاظ البراقة الغامضة.  
ثالثًا: الولع بالنماذج الشاذة

لكي يجد الحداثيون مبررًا تاريخيًا لوجودهم في الحياة اإلسالمية والعربية، 
فإنهم يلجأون إلى التاريخ ينتقون منه النماذج الشاذة يتعلقون بها ويقتدون، ثم 
يقولون هذا هو التاريخ اإلسالمي يحمل في طياته حركات حداثة وانقالب 

على الماضي، فلسنا إذًا بدعًا في التاريخ.
إنهم يتحدثون عن نماذج شاذة في تاريخ األمة يبررون بها عملهم فهذا 
الصراع  هو  الحداثة  »ومبدأ  يقول:  والمتحول  الثابت  كتابه  في  أدونيس 
بين النظام القائم على السلفية والرغبة العاملة على تغيير هذا النظام، وقد 
تيارين  ترى  حيث  والعباسي،  األموي  العهدين  أثناء  الصراع  هذا  تأسس 
للحداثة: األول سياسي فكري، ويتمثل من جهة في الحركات الثورية ضد 
بالقرامطة،  الزنج ومرورًا  بثورة  وانتهاًء  الخوارج  بدءًا من  القائم  النظام 
والحركات الثورية المتطرفة، ويمثل من جهة ثانية في االعتزال والعقالنية 

اإللحادية وفي الصوفية على األخص«.2  
رابعًا: االرتحال الفكري )االلتقاء مع كل األفكار والتيارات المنحرفة(

تقول الموسوعة الميسرة »تبنت الحداثة كثيرًا من المعتقدات والمذاهب 
الفلسفية واألدبية والنفسية أهمها:

1 - الدادائية: وهي دعوة ظهرت عام 1916م، غالت في الشعور الفردي 
1  انظر كتاب أركون/ تاريخية الفكر العربي اإلسالمي - تجد الكتاب محشوا بهذه المصطلحات وغيرها الكثير 

والكثير.
2  انظر: نظرية تقويم الحداثة ص 42.

د. عائشة إبراهيم محسن
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ومهاجمة المعتقدات، وطالبت بالعودة للبدائية والفوضى الفنية االجتماعية.
2 - السريالية: واعتمادها على التنويم المغناطيسي، واألحالم الفرويدية، 
المنطقي،  التحليل  للذات، ولهذا ترفض  الثوري  بحجة أن هذا هو الوعي 

وتعتمد بداًل عنه الهوس والعاطفة.
3 - الرمزية: وما تتضمنه من ابتعاد عن الواقع والسباحة في عالم الخيال 
التعبيرات  الشعرية، واستخدام  التحرر من األوزان  واألوهام، فضاًل عن 

الغامضة واأللفاظ الموحية برأي روادها«.1 
خامسًا: االضطراب والقلق والفوضوية

أديب  أبو  الحداثي كمال  فهذا  السمة  الحداثيين تفصح عن هذه  تعبيرات 
يقول: »وعي الزمن بوصفه حركة تغيير... والحداثة اختراق لهذا السالم 
القلقة التي ال تطمح إلى الحصول  مع النفس ومع العالم، وطرح لألسئلة 
على إجابات نهائية، بقدر ما يفتنها قلق التساؤل وحمى البحث، والحداثة 
جرثومة االكتناه الدائب القلق المتوتر، إنها حمى االنفتاح«2 وحداثي آخر 
يقول عن الحداثة: »إنها فن الالفن، كما يقول التعبيريون، الفن الذي يحطم 

األطر التقليدية، ويبنى رغبات اإلنسان الفوضوية التي ال يحدها حد«.3 
سادسًا: اإلباحية

اإلباحية من أبرز سمات أهل الحداثة، يظهر ذلك على الخصوص في 
شعرهم وآدابهم، ففي مقطع من مقاطع هراء الشلمغاني 4 الذي يسميه شعرًا 

يقول فيه:
»اتركوا الصالة والصيام وبقية العبادات

1  الموسوعة الميسرة )880-877/2 (.
2  تقويم نظرية الحداثة ص 38.

3  المصدر السابق ص 35 نقال عن كتابه )الحداثة في منظور إيماني(.
4  هو محمد بن علي الشلمغاني، شيعي من غالة الشيعة، كان إماميًا ثم تحول إلى النصيرية، وادعى أن األلوهية 
حلت فيه، ودعى إلى شريعة إباحية اخترعها من عند نفسه في أيام المعتمد العباسي، فأفتى العلماء بقتله، فقتل 

وحرقت جثته سنة 322 هـ انظر األعالم 273/6.
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ال تناكحوا بعقد 
أبيحوا الفروج 

لإلنسان أن يجامع من يشاء«1 
ولعل نزار قباني وشعره أدل دليل على اإلغراق في اإلباحية والتحلل، 
نزار  الملحد  والموسيقى »يصرح  والغناء  والجنس،  بالزنا  تفاخر  فشعره 
الجهاد في  القرآن مكتوبة بأحرف كوفية عن  آيات من  بأنه قد قرأ  قباني 
سبيل اهلل، وعن الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وعن الشريعة الحنفية، لكنه 
ال يبارك في داخل سريرته إال الجهاد على نحور البغايا، وأثداء العاهرات، 

وبين المعاصم الطرية، فيقول في ديوانه »ال« صفحة 57:
أقرُأ آياٍت من القرآن فوق رأسه

مكتوبًة بأحرف كوفية
عن الجهاد في سبيل اهلل

والرسول
والشريعة الحنيفية
أقول في سريرتي:

تبارك الجهاد في النحور، واألثداء
والمعاصم الطرية...«2 

وهو ُيعلن أيضًا أنه يـحترف عبادة النساء، فيقول:
أنا ال أحترف قتل الجميالت

وإنما أحترف عبادتـهن.3 

1  االنحراف العقدي في فكر الحداثة ج1/ 583 نقال عن األعمال الشعرية ألودنيس 548-547/2.
السهلي  الفجار ممدوح بن علي بن عليان  المرتدين  نزار ومن وراءه من  الشيطان  البتار في نحر  السيف   2
الحربي ص 16- 17 الطبعة الثانية - 142.ه  - 2...م - دار المآثـر- للنشر والتوزيع والطباعة -المدينة النبوية.

3  نفس المصدر، ص24.

د. عائشة إبراهيم محسن
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المبحث الرابع
المدارس 

الفكرية الحداثية:
إلى عوامل  راجع  وذلك  الحديث،  العصر  في  األدبية  المدارس  تنوعت 
بالحضارة  والتأثر  للحداثة  ويمكن  واالختالف،  التنوع  لهذا  أدت  عديدة 
الغربية أثر في ذلك، كما أن هجرة الشعراء العرب لألمريكتين لها أثر بالغ 

في ذلك، وسأعرض لتلك المدارس بشكل سريع وموجز. 
الكالسيكية: وهي اتجاه أدبي يعتد بالجانب العقلي، ويتقيد أدباؤه بالتقاليد 
اآلداب  على  يطلق  المصطلح  هذا  وكان  األقدمون،  أرساها  التي  الفنية 

الرومانية.
ومن أشهر شعرائها: محمود سامي البارودي 1904م ، ومحمود صفوت 
الساعاتي، وأحمد شوقي وخليل مطران وحافظ إبراهيم. وأحمد المهدوي.

مدرسة الديوان: تعد مدرسة الديوان من أهم المدارس النقدية في العصر 
الحديث، واالنطالقة الحقيقية لحركة التجديد في الشعر العربي؛ لما صاحبها 
من عنوان نقدي، ورؤية واضحة لمفهوم جديد في األدب. وهي جزء من 
الرومانسي  التيار  العربية، وهو  النهضة  بدايات عصر  تيار عام نشأ في 

ورائده مطران خليل مطران )1949-1872(. 
ومؤسسو هذه المدرسة هم عباس محمود العقاد )1889-1964م( و)إبراهيم 
عبد القادر المازني 1889-1949م( و )عبد الرحمن شكري 1886-1958م(، 
تأثروا بمطران ثم  الجديد( وهم  الثالثة )الجيل  وأحيانا يطلق على هؤالء 

بقراءتهم في األدب االنكليزي والفرنسي.
الرحمن  عبد  ديوان  إصدار  مع  المدرسة  هذه  انطالقة  بداية  كانت  وقد 
شكري )ضوء الفجر( عام 1909م، الذي اتضحت مالمح التجديد فيه »فلفت 
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381مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد السادس –  ديسمبر 2018م    

شكري األنظار إليه، ونال كثيرًا من التقدير، حتى بايعه شاعر النيل حافظ 
إبراهيم على الريادة بقوله:

لقد بايعت قبل الناس شكرى     وزكيت الشهادة باعترافي.
ثم تبعه المازني بإصدار ديوانه األول سنة 1913م، وأخيرًا ظهر الديوان 

األول للعقاد )يقظة الصباح( سنة 1916م.
 مدرسة المهجر: وهي تلك التي هاجر شعراؤها العرب إلي األمريكتين 
إلى  وأيضًا  الغربي،  والتقليد  الرومانسية  على  وتقوم  والجنوبية،  الشمالية 
إيليا  شعرائها:  ومن  فيها.  والتوغل  الطبيعة  ووصف  لألوطان  الحنين 

أبوماضي، وميخائيل نعيمة، ورشيد أيوب.
 مدرسة أبوللو ومؤسسها: أحمد زكي أبو شادي عام 1932م  وتقوم على 
الرومانسية،وحب الطبيعة، والشعر المرسل الذي ال يقوم على قافية محددة 
بل تتنوع القافية. ومن شعرائها: إبراهيم ناجي، ومحمود حسن إسماعيل، 

وأبو القاسم الشابي، وعمر أبو ريشة1952م.
المدرسة الرمزية: وهي وليدة الثقافة الغربية، وهي تقوم على أن مفهوم 
وأهداف  الشعر،  مادة  هي  والموسيقى  يخبر،  وال  ويوحي  يومئ  الشعر 
القصيدة عندهم اجتياز الوعي إلى أال وعي وتمثل ظاهرة التجسيم أخص 

خصائص الرمزية.
وأول ظهور للرمزية كان للشاعر أديب مظهر في قصيدة )نشيد السكون( 
عام 1928م بعد تأثره بالشعر الفرنسي. ومن الشعراء: سعيد عقيل 1933م 

وبشر فارس 1934م  وصالح لبكي 1938م. 
لقد أحدثت هذه المدارس ردود أفعال في العصر الحديث، وخاصة مدرسة 
الرمزية التي أصبح جل الشعراء الحداثيين يتأثرون بها، فقد أصبح التغيير 

د. عائشة إبراهيم محسن
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الشاعر  انعطافة  أيضا في  الوزن والقافية فقط،بل  الخروج على  ليس في 
لبلورة رؤى خاصة به، وما يترتب على ذلك من بحث عن رموز وأساطير 
وأقنعة يجسد فيها ومن خاللها رؤاه الشخصية ويمنحها شكال حيا ملموسًا.

في  وليست  متواضعة  قصيدة  بدون رمز  الحديثة  القصيدة  أصبحت  لقد 
مضمون الجديد، إن الجمال في القصيدة أصبح في رموز وأقنعة يغطيها 
الشاعر في قصيدته حتى تصبح أكثر جمااًل ورونقا بمفهومهم. وليس اإلبداع 

عندهم إال الموسيقى الشعرية والرمز والغموض.
والرمز الشخصي هو الذي يبتكره الشاعر ابتكارًا محضًا أو يقتلعه من 
حائطه األول، أو منبته األساس، ليفرغه جزئيًا أو كليًا من شحنته األولى 
أو ميراثه األصلي من الداللة ثم يشحنه بشحنة شخصية ذات مدلول ذاتي 

مستمد من تجربته الخاصة.
ولم يكن الشاعر العربي في بحثه عن رمزه الخاص أول المنقبين، فقد 
كان الشاعر األيرلندي ييتس، ذا جهد واضح في خلق أساطيره ورموزه 

الشخصية.
ومن أمثلة الرمزية في الشعر الحديث في قصيدة النهر والموت للشاعر 
العراقي بدر شاكر السياب، الذي جعل )بويب( رمزًا شخصيًا يتفجر رنينه 
الغامض والمترع بالجالل والفجيعة، في ثنايا النص كله لقد كان )بويب( 
رمزًا مفتوحًا حتى أقصاه يحتضن الموت والحياة، الخصوبة والعقم، البهجة 

واألسى  والطفولة والهرم في مزيج محتدم:
وأنت يا بويب

أود لو غرقت فيك ألقط المحار
أشيد منه دار

يضيء فيها خضرة المياه والشجر
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ما تـنضح النجوم والقمر
وأغتدي فيك مع الجزر إلى البحر 
فالموت عالم غريب يفتن الصغار!

من  يقدمونه  ما  في  الحداثة  لشعراء  منطلقا  شكلت  الرمزية  فقط  وليس 
شعر، ولكن أيضًا مسألة الغموض في القصيدة وعدم وصول الهدف إلى 
المتلقي أمر جدلي أيضًا، فقد طغت عليهم الموسيقى واإليقاع الشعري أكثر 
من الهدف الحقيقي من وراء القصيدة، مما جعل األلفاظ الغربية في اللغة 

تستعمل بكثرة في قصائدهم.
ويتساءل محمود درويش ماذا جرى للشعر ؟ إن سياًل جارفًا من الصبيانية 

يجتاح حياتنا وال أحد يجرؤ على التساؤل هل هذا شعر ؟
نحن في حاجة للدفاع ليس فقط عن قيمنا الشعرية، بل عن سمعة الشعر 
التكسير،  حتى شمل  ليكسرها،  ال  ليطورها  القيم  من  انبثق  الذي  الحديث 
بدافع اإلدراك أو الجهل، اللغة ذاتها فكيف تطور الحداثة الشعر بال لغة، 

فهي حقل الشاعر وأدواته ؟
هذه  عن  نقول  ما  إذن  ورتيبًا.  متشابهًا  نمطًا  يخلق  اإليقاع  إن  يقولون 
القصيدة التي نقرأها كل صباح منذ عشر سنين بمئات األسماء؟ أليست هي 

نموذج النمط؟
إن صرخة محمود درويش هذه، وهو من أعمدة الحداثة، يجب أن تتابع 
ألن الترويج للضحالة والركاكة والعدمية والغموض والرمز، هـدم للحداثة 

والجميل الذي جاءت به.

د. عائشة إبراهيم محسن
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 نهاية الحداثة:
    إن ما قدمته الحداثة من جديد في الشعر واألدب، والجرأة التي خرجت 
ثقافيًا جديرًا،  إبداعًا وحراكًا  الجديد  األدب بشكل عام، وأصبح هذا  على 

خرج له المعارضون وشنعوا عليه، ورفضوا الحداثة بكل ما جاءت به.
باطل، وقائمة  قائمة على  نهاية ألنها  للحداثة  بأن  يقولون  فالمعارضون 

على هدم اللغة والقصيدة العربية األصيلة.
الخاتمة:

على  الضوء  وإلقاء  نشأتها،  وتاريخ  الحداثة  عن  الحديث  وبعد  وأخيرًا 
موضوعاتها ومدارسها وروادها نذكر فيما يلي بعض النتائج والتوصيات 

وهي:
نتائج البحث:

لقد توصلت في نهاية هذا البحث إلى اآلتي:
الحداثة ليست ممارسة بريئة أو فعاًل عبثيا للفكر بل هي مشروع أيديولوجي 
له أهدافه وأدواته وغاياته التي يناضل من أجل تحقيقها مستخدمًا أسلحته 

الفكرية.
يظهر من خالل الدراسة والوقوف المعمق على كتب الحداثيين العرب 
إنتاج مشاريعهم  للتراث من جهة وفي  نقدهم  أنهم ينطلقون في  وأفكارهم 

الفكرية واإلنسانية من جهة ثانية من عدة منطلقات أهمها:
منطلق األنسنة وبشرية النصوص وإنسانية القيم والمعايير.

أولية العقل فالعقل قادر ابتداء على إنشاء المعارف وإدراك كنه األشياء 
دون حاجته إلى وصاية خارجية.

التحرر من الضوابط والنصوص والقيم والمعايير والقيود وأحكام الشريعة 
ومن كل شيء قد يضع ضوابط أو عراقيل أمام العقل ليقول ما يشاء ويقرأ 
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ما يريد.
فيها  بما  مكوناته  بكل  اإلسالمي  والموروث  اإلسالمية  الثقافة  عجز 
الواقع  لمشكالت  حلول  تقديم  وسنة عن  كتاب  من  بها  الموحى  نصوصه 
يستلزم  مما  هذا  زماننا  في  اإلحياء  أو  للتطبيق  تكون صالحة  أن  أو عن 

تجاوزها.
حلواًل  ويقدم  الناس  واقع  ليجدد  الحداثي  يسعى  حيث  التجديد:  منطلق 
للمأزق الراهن مما يعود عليه بتحقيق ذاته ومكانته ويعود على المجتمع 

بالخروج من مآزقه.
للحداثة  الوحيد  المصدر  تناقضاته  ومختلف  مكوناته  بكامل  الغرب  يعد 
يوجد  ال   .4 وتفصياًل.  جملة  مواقفه  وتتبنى  أفكارها  منه  تستقي  العربية 
إنتاج  أو  النصوص  قراءة  مجال  في  يذكر  إبداع  أي  العرب  للحداثيين 

المعارف والفنون..
الفكرية  الساحة  أثارت  التي  الشبهات  من  مجموعة  الحداثيون  أثار   .5
اإلسالمية ولكن ال يعني أنها شبهات حقيقية بل هي تهويمات عقلية يتمكن 
أي عقل من إثارة أي تشكيك في أي شيء وفي أي وقت فالتساؤل كيف 

ومن أين ولعل.. ال يعجز احد عن نثره.

د. عائشة إبراهيم محسن
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